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Hoe gebruikt
u Crinone ?

•  Lees voordat u Crinone® 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 applicator slechts eenmaal.

•  Dit geneesmiddel is uitsluitend 
bestemd voor vaginaal gebruik.

•  Vanaf de dag van de embryo-
overdracht moet elke dag de inhoud 
van één applicator met dit middel 
in uw vagina worden ingebracht, 
bij voorkeur ‘s ochtends. Als uit 
het onderzoek blijkt dat u zwanger 
bent, kunt u gevraagd worden om 
gedurende 30 dagen door te gaan 
met het gebruiken van dit middel 
om de nieuwe zwangerschap te 
ondersteunen.

•  De applicator is zodanig ontworpen 
dat deze een exacte hoeveelheid gel  
afgeeft (1,125 g met daarin 90 mg  
progesteron). In de regel blijft  
een geringe hoeveelheid gel in  
de applicator achter. De applicator 
met de achtergebleven gel kan 
worden weggegooid, omdat u  
de vereiste hoeveelheid geneesmiddel 
heeft gekregen.

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

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

Zo ziet de Crinone® applicator eruit

•  Crinone® is een gladde, witte tot
cremekleurige gel. Deze gel bevindt
zich in een uit één stuk bestaande
vaginale applicator van witte
polyethyleen voor éénmalig gebruik,
die is voorzien van een draaidop
en die individueel is verzegeld in
een folieverpakking van papier /
aluminium / ionomeer-hars.

•  Crinone® wordt geleverd in
verpakkingen met 6 of 15 applicatoren
die een enkele dosis bevatten.

1 2 3 4 5

1  platte gedeelte 
van het dikke 
uiteinde

2 luchtreservoir

3 dikke uiteinde

4 dunne uiteinde

5 afsluitdop
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Het toedienen  
van de gel met 
de applicator

•   Pak de applicator aan het dikke
uiteinde tussen duim en wijsvinger
beet.

•  Houd het dunne uiteinde van de
applicator naar beneden en schud de
applicator zodat alle gel zich naar het
dunne uiteinde verplaatst.

•  Pak de applicator bij het platte
gedeelte van het dikke uiteinde beet.

•  Draai de afsluitdop van het andere,
dunne uiteinde af en verwijder deze.

•   Zorg er nu voor dat er geen gel uit
de applicator loopt door niet op
het luchtreservoir aan het dikke
uiteinde te drukken.

•   Leun achterover of ga op uw rug
liggen met opgetrokken en gespreide
knieën.

•   Schuif de applicator voorzichtig in uw
vagina, tot uw hand tegen uw lichaam
komt.

•   Druk op het luchtreservoir aan
het dikke uiteinde van de applicator
om de gel vanuit de applicator in uw
vagina te brengen.
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Klaarmaken van de applicator

Openen van de applicator

Inbrengen van de applicator

Het toedienen van 
de Crinone® gel



na gebruik van 
de applicator

Na gebruik van de applicator

•  Gooi de applicator weg, inclusief
de geringe hoeveelheid gel die daarin
is achtergebleven. Gebruik elke
applicator maar één keer.

•  Dit middel kan gedurende meerdere
dagen in uw vagina blijven zitten.
Het is mogelijk dat u gedurende deze
periode een beige- tot bruinachtige
klonterige of wolkachtige witte
afscheiding heeft. Hier hoeft u zich
geen zorgen over te maken.
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Hoe bewaart 
u Crinone ?

•  Buiten het zicht en bereik van
kinderen houden.

•  Gebruik dit geneesmiddel niet meer
na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op de doos en op elke
verpakking. Daar staat een maand
en een jaar (mm/jjjj). De laatste
dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

•  Bewaren beneden 25°C. Niet in
de vriezer bewaren.

•  Gebruik elke applicator slechts
éénmaal. Gel die is achtergebleven
in de applicator moet worden
weggegooid.

•  Spoel geneesmiddelen niet door
de gootsteen of de WC en gooi ze niet
in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker
wat u met geneesmiddelen moet doen
die u niet meer gebruikt. Ze worden
dan op een verantwoorde manier
vernietigd en komen niet in het milieu
terecht.
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De inhoud van deze gehele brochure is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing 
05/2021 en de patiëntenbijsluiter 05/2021 van Crinone®
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Merck B.V.
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk
Tel: +31 (0)20 658 28 00
www.merckfertiliteit.nl
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