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Hoe gebruikt
u Cetrotide ?

•  Lees voordat u Cetrotide® gebruikt 
deze instructies eerst volledig door.

 
•  Gebruik dit middel altijd precies 

zoals uw arts of apotheker u dat 
heeft verteld. 

•  Dit geneesmiddel is uitsluitend 
voor u bedoeld – voorkom dat 
iemand anders het gebruikt.

 
• �Gebruik�elke�naald,�injectieflacon�

en injectiespuit slechts eenmaal.

•  Dit geneesmiddel is uitsluitend 
bestemd voor onderhuidse injectie 
in de buik (subcutaan). 

•  De eerste injectie moet onder 
toezicht van uw arts worden 
toegediend. Uw arts of  
de verpleegkundige zal u laten zien 
hoe het geneesmiddel wordt bereid 
en geïnjecteerd. De volgende 
injecties mag u zelf toedienen.

 
• �De�inhoud�van�1�injectieflacon�

(0,25 mg Cetrotide®) moet 
eenmaal daags worden toegediend.  
Het geneesmiddel wordt bij voorkeur  
dagelijks op hetzelfde tijdstip 
geïnjecteerd, met een periode van 
24 uur tussen elke dosis. U kunt 
ervoor kiezen elke ochtend of elke 
avond de injectie toe te dienen.

•  Deze folder vervangt de bijsluiter 
niet. In de bijsluiter vindt u 
uitgebreidere informatie over  
het gebruik van Cetrotide®. 

•  Indien u nog vragen heeft, kunt 
u deze aan uw arts of apotheker 
stellen.

•  Om huidirritatie te voorkomen, 
kiest u iedere dag een andere 
injectieplaats.

Voordat 
u begint

Dit product moet voor injectie op 
kamertemperatuur zijn

Ongeveer 30 minuten vóór gebruik uit 
de koelkast nemen.

Was uw handen

Het is belangrijk dat uw handen en 
alles wat u verder gebruikt, zo schoon 
mogelijk zijn.

Leg op een schoon oppervlak alles 
gereed wat u nodig heeft

1�injectieflacon�met�poeder
1  voorgevulde spuit met steriel water 

(oplosmiddel)
1 gele injectienaald
1 grijze injectienaald
2 alcoholgaasjes

®



Het poeder en  
het water mengen 

Het verwijderen van het dopje 
van de injectieflacon 

•  Verwijder het dopje van  
de�injectieflacon.

•  Er zit een rubberen stop onder – 
laat�deze�in�de�injectieflacon�zitten.

•  Neem de aluminiumring en  
de rubberen stop af met  
een alcoholgaasje.

Het water uit de voorgevulde spuit 
toevoegen aan het poeder in  
de injectieflacon

•  Haal de gele injectienaald uit  
de verpakking.

•  Neem de dop van de voorgevulde 
spuit en schroef de gele naald 
erop. Verwijder de dop van  
de naald.

•  Druk de gele naald door het midden  
van de rubberen stop van  
de�injectieflacon.

•  Injecteer het water in  
de�injectieflacon�door�langzaam�op�
de zuiger van de spuit te drukken. 
Gebruik geen ander water.

•  Laat de spuit in de rubberen stop 
zitten.
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Het poeder en het water in  
de injectieflacon mengen

•  Houd�de�spuit�en�de�injectieflacon�
goed vast en beweeg deze zachtjes 
heen en weer om het poeder en 
het water te mengen.  
Na het mengen is de oplossing 
helder zonder deeltjes.

•   Niet schudden, hierdoor ontstaan 
luchtbellen in het geneesmiddel.
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De spuit opnieuw vullen 
met het geneesmiddel uit  
de injectieflacon

•  �Houd�de�injectieflacon�
ondersteboven.

•     Trek dan de zuiger voorzichtig 
terug, om het geneesmiddel uit 
de�injectieflacon�in�de�spuit�op�te�
zuigen. Zorg ervoor dat u de zuiger 
met het rubberen afsluitdopje 
niet helemaal uit de spuit trekt. 
Als u de zuiger met het rubberen 
afsluitdopje per ongeluk uit  
de spuit heeft getrokken, gooi  
de dosis dan in elk geval weg 
omdat hij niet meer steriel is, en 
bereid een nieuwe dosis (begin 
weer bij stap 1).

•     Als er oplossing achterblijft in  
de�injectieflacon,�trek�dan� 
de gele naald naar buiten tot  
het uiteinde van de naald zich  
net in de rubberen stop bevindt.  

Als u van de zijkant door  
de opening in de rubberen stop 
kijkt, kunt u de beweging van  
de naald en de vloeistof volgen.

•   Zorg ervoor dat al het geneesmiddel  
uit�de�injectieflacon�wordt�
opgezogen.

•   Plaats de dop terug op de gele 
naald. Schroef de gele naald los 
van de injectiespuit en leg  
de injectiespuit weg.
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Cetrotide 
injecteren

Luchtbellen verwijderen

•  Haal de grijze naald uit  
de verpakking. Schroef de grijze 
naald op de spuit en verwijder  
de dop.

•  Houd de spuit met de grijze naald 
naar boven gericht en controleer of 
er luchtbellen in zitten.

•  Eventuele luchtbellen worden 
verwijderd door zachtjes tegen de 
spuit te tikken tot alle luchtbellen 
zich bovenin bevinden – druk 
vervolgens langzaam op de zuiger 
tot alle luchtbellen zijn verdwenen.

•  Raak de grijze naald niet aan en 
zorg dat de naald nergens mee in 
aanraking komt.De injectieplaats reinigen

•  Kies voor de injectie een plaats 
op de buik, bij voorkeur rond 
de navel. Huidirritatie wordt 
voorkomen door elke dag een 
andere injectieplaats te kiezen.

•  Reinig de huid bij de injectieplaats 
met het tweede alcoholgaasje – 
maak een draaiende beweging. De huid aanprikken

•  Houd de spuit in één hand vast – 
zoals u een pen vasthoudt.

•  Knijp met de andere hand de huid 
rondom de plaats waar u wilt 
injecteren zachtjes samen en houd 
de huidplooi stevig vast.

•  Druk de grijze naald langzaam 
volledig in de huid onder  
een hoek van 45 tot 90 graden – 
laat dan de huidplooi los.
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Het geneesmiddel injecteren

•  Trek de zuiger van de spuit 
zachtjes terug. Als er bloed 
zichtbaar wordt, ga dan verder  
met stap 9 hiernaast.

•  Als er geen bloed zichtbaar wordt, 
druk dan de zuiger langzaam 
verder om het middel te injecteren.

•  Wanneer de spuit leeg is, trekt u 
de grijze naald langzaam en  
onder dezelfde hoek terug uit  
de huid.

•  Gebruik het tweede alcoholgaasje 
om zachtjes druk uit te oefenen 
op de plaats waar u zojuist heeft 
geïnjecteerd.

•  Nu mag stap 9 worden 
overgeslagen. Afvoer

•��Gebruik�elke�naald,�injectieflacon�
en injectiespuit slechts eenmaal.

•  Plaats de dop terug over  
de naalden zodat ze veilig  
kunnen worden weggegooid.

•  Vraag uw apotheker hoe u  
de gebruikte naalden, 
injectieflacons�en�spuiten� 
veilig kunt afvoeren.

Als er bloed zichtbaar wordt

•  Trek de grijze naald langzaam en 
onder dezelfde hoek terug uit  
de huid.

•   Gebruik het tweede alcoholgaasje 
om zachtjes druk uit te oefenen op 
de plaats waar u zojuist de huid 
heeft aangeprikt.

•   Leeg de spuit in de gootsteen en 
ga verder met stap 10 hieronder

•   Was uw handen en begin opnieuw 
met�een�nieuwe�injectieflacon�en�
voorgevulde injectiespuit.
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Hoe bewaart 
u Cetrotide ?

• Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

•  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste 
houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos,  
de�injectieflacon�en�de�voorgevulde�spuit�na�EXP.� 
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag  
van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

•  Bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer of 
naast het vriescompartiment of een vriespak plaatsen.

•  Het ongeopende product kan in de oorspronkelijke 
verpakking worden bewaard bij kamertemperatuur 
(beneden 30°C) gedurende maximaal drie maanden.

•��De�injectieflacon�in�de�oorspronkelijke�verpakking�
bewaren ter bescherming tegen licht.

•  Na bereiding moet de oplossing onmiddellijk worden 
toegediend.

•  Gebruik Cetrotide®�niet�als�het�witte�poeder�in�de�flacon�
er anders uitziet. 

•��Niet�gebruiken�als�de�bereide�oplossing�in�de�flacon�niet�
helder en kleurloos is of deeltjes bevat.

Verwijzing laatste pagina aanpassen naar: De inhoud van deze gehele brochure is gebaseerd op de 
gebruiksaanwijzing 07/2019 en de patiëntenbijsluiter 07/2019 van Cetrotide®
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Merck B.V.
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk
Tel: +31 (0)20 658 28 00
www.merckfertiliteit.nl


