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Belangrijke informatie over de Pergoveris® voorgevulde pen

De Pergoveris® voorgevulde pen is uitsluitend bedoeld voor subcutane injectie.

Gebruik de PergoverisGebruik de Pergoveris®® voorgevulde pen alleen zoals uw arts of verpleegkundige u heeft geleerd hoe u de pen   voorgevulde pen alleen zoals uw arts of verpleegkundige u heeft geleerd hoe u de pen  

correct moet gebruiken.correct moet gebruiken.

De getallen in het dosisterugkoppelingsvenster geven het aantal Internationale Eenheden, of I.E.’s, en de dosis follitropine alfa 

weer. Uw arts zal u vertellen hoeveel I.E.’s follitropine alfa u elke dag moet injecteren.

De getallen die in het dosisterugkoppelingsvensterdosisterugkoppelingsvenster worden weergegeven, helpen u om:

a. de aan u voorgeschreven dosis te kiezen.

b. te controleren of u een volledige injectie heeft gegeven.

c. de resterende dosis af te lezen die met een tweede pen moet worden geïnjecteerd.   

Geef uzelf de injectie elke dag op hetzelfde tijdstip.

Uw arts/apotheker zal u vertellen hoeveel Pergoveris®-pennen u nodig heeft om uw behandeling te voltooien.
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LET OP: Gebruik naalden niet opnieuw. 

Verwijder de naald onmiddellijk na elke 

injectie. DeelDeel de pen en/of naalden niet niet 

met anderen, anders kan dit een infectie 

veroorzaken.

LET OP: Lees deze gebruiksaanwijzing 

door voordat u uw Pergoveris voorgevulde 

pen gebruikt. Volg de instructies 

zorgvuldig op, want die kunnen 

verschillen van wat u gewend bent.

LET OP: Raadpleeg de bijsluiter voor 

meer informatie over het aanbevolen 

doseringsschema en houd u altijd aan de 

door uw arts aanbevolen dosering.
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Voordat u uw Pergoveris® voorgevulde pen gaat gebruiken

Was uw handen met water en zeep.

Maak in een goed verlichte ruimte een schone plaats schone plaats en een vlak oppervlak,vlak oppervlak, zoals een tafel of keukenblad, klaar.

Selecteer uw Pergoveris voorgevulde pen. Controleer of u de voorgeschreven pen heeft geselecteerd.

Controleer de uiterste gebruiksdatum uiterste gebruiksdatum op het etiket van de pen.

U heeft ook het volgende nodig:

 Naalden (meegeleverd in de verpakking)/ Alcoholdoekjes (niet meegeleverd in de verpakking) /

 Een container voor scherp afval (niet meegeleverd in de verpakking).

 dop van de pen dosisterugkoppelingsvenster verwijderbare naald

 naaldaansluiting met schroefdraad dosisinstellingsknop lostrekbare verzegeling 

 reservoirhouder buitendop naald aclcoholdoekjes

 plunjerzuiger binnenbescherming naald container scherp afval
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Uw Pergoveris® voorgevulde pen klaarmaken voor een injectie

CONTROLEER OF HET DOSISTERUGKOPPELINGSVENSTER OP ‘0’ STAAT

1

2

• 0

VERWIJDER DE DOP VAN DE PEN
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MAAK UW NAALD KLAAR

•  Neem een nieuwe naald – gebruik uitsluitend  

de meegeleverde naalden ‘voor eenmalig gebruik’.

• Houd de buitendop van de naald stevig vast.

•  Controleer of de lostrekbare verzegeling op  

de buitendop van de naald niet beschadigd  

is of los zit.

•  Verwijder de lostrekbare verzegeling.

BEVESTIG DE NAALD

•  Schroef de tip met schroefdraad van  de Pergoveris® 

voorgevulde pen in de buitendop van de naald totdat u 

een lichte weerstand voelt.

•  Verwijder de buitendop van de naald door er voorzichtig 

aan te trekken.

•  Bewaar deze om later opnieuw te gebruiken.  Bewaar deze om later opnieuw te gebruiken.  

NIET weggooien.NIET weggooien.

•  Houd de Pergoveris® voorgevulde pen vast met de naald omhoog gericht.

• Verwijder de groene binnenbescherming voorzichtig en gooi deze weg. 

3

4

LET OP: Als de lostrekbare verzegeling 

beschadigd is of los zit, mag u de naald 

niet gebruiken. Gooi de naald weg in een 

container voor scherp afval. Neem een 

nieuwe naald.

LET OP: Bevestig de naald niet te strak, 

daardoor kan de naald na de injectie 

moeilijk te verwijderen zijn.

LET OP: Plaats de groene binnenbescherming niet opnieuw op de naald. 

Daardoor kunt u zich aan de naald prikken.
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CONTROLEER DE PUNT VAN DE NAALD OP EEN 

DRUPPELTJE VLOEISTOF.

•    Kijk goed naar de punt van de naald of daar een of 

meerdere kleine druppeltjes vloeistof te zien zijn.

5

INDIEN DAN

U een nieuwe pen gebruikt

U een pen opnieuw gebruikt

Controleert u of er aan de punt van de naald een druppeltje vloeistof te zien is.

•  Als u een druppeltje ziet, ga dan naar hoofstuk: De dosis instellen die uw arts heeft De dosis instellen die uw arts heeft 

voorgeschrevenvoorgeschreven.

•  Als er geen druppeltje te zien is, volg dan de instructies op de volgende pagina opinstructies op de volgende pagina op.

U hoeft NIET te controleren of er een druppeltje vloeistof te zien is. Ga meteen naar 

hoofdstuk: De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschrevenDe dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven.
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• 05

3
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ALS U DE EERSTE KEER DAT U EEN NIEUWE PEN GEBRUIKT GEEN KLEINE DRUPPELTJES VLOEISTOF OP OF VLAK BIJ 

DE PUNT ZIET, GAAT U ALS VOLGT TE WERK:

  Draai de dosisinstellingsknop voorzichtig rechtsom totdat u “25” in het dosisterugkoppelingsvenster  dosisterugkoppelingsvenster ziet staan.  

U kunt de dosisinstellingsknop terugdraaien als u deze voorbij “25” heeft gedraaid.

 Houd de pen vast met de naald omhoog gericht.

 Tik zacht tegen de reservoirhouder.

 Duw de dosisinstellingsknop zo ver mogelijk inzo ver mogelijk in. Er verschijnt een druppeltje vloeistof aan de punt van de naald.

 Controleer of het dosisterugkoppelingsvenster dosisterugkoppelingsvenster “0” aangeeft.

  Ga verder bij hoofdstuk: De dosis instellen die uw arts   De dosis instellen die uw arts  

heeft voorgeschreven.heeft voorgeschreven.
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De dosis instellen die uw arts heeft voorgeschreven
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Draai zo nodig de dosisinstellingsknop terugterug om de dosis 

te corrigeren.

Draai de dosisinstellingsknop verder verder om de dosis te kiezen die uw arts 

heeft voorgeschreven.

DRAAI DE DOSISINSTELLINGSKNOP TOTDAT UW BENODIGDE DOSIS IN HET 

DOSISTERUGKOPPELINGSVENSTER WORDT WEERGEGEVEN.

• 150

6

LET OP: Controleer of uw volledige volledige 

voorgeschreven dosisvoorgeschreven dosis in het 

dosisterugkoppelingsvensterdosisterugkoppelingsvenster wordt 

weergegeven voordat u verder gaat 

met de volgende stap.
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De dosis injecteren

  Kies een injectieplaats in het gebied dat uw arts of verpleegkundige heeft aangewezen als gebied om de injectie in toe te 

dienen. Kies elke dag een andere injectieplaats, om irritatie van de huid tot een minimum te beperken.

 Veeg de huid schoon met een alcoholdoekje.

 Controleer nogmaals of de juiste dosis wordt weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster.dosisterugkoppelingsvenster.

 Injecteer de dosis zoals u heeft geleerd van uw arts of verpleegkundige.

 • Duw de naald langzaam volledig in de huid.

 • Duw de dosisinstellingsknop langzaam zo ver mogelijk in Duw de dosisinstellingsknop langzaam zo ver mogelijk in en houd deze vast om de volledige injectie te voltooien.

 •  Houd de dosisinstellingsknop ten minste 5 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis injecteert. 

 • Het dosisgetal dat in het dosisterugkoppelingsvensterdosisterugkoppelingsvenster wordt weergegeven, springt terug op “0”.

 • Trek na ten minste 5 seconden de naald uit de huid terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt.terwijl u de dosisinstellingsknop ingedrukt houdt.

 • Wanneer de naald uit de huid is teruggetrokken, laat u de dosisinstellingsknop los.
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LET OP: Zorg er altijd voor dat  

u voor elke injectie een nieuwe  

naald gebruikt.

LET OP: Laat de dosisinstellingsknop niet los voordat u 

de naald uit de huid heeft verwijderd.

04

900
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Na de injectie

CONTROLEER OF U EEN VOLLEDIGE INJECTIE 

HEEFT GEGEVEN

•  Controleer of het dosisterugkoppelingsvensterdosisterugkoppelingsvenster 

“0” weergeeft.

VOER EEN GEDEELTELIJKE INJECTIE UIT 

(ALLEEN INDIEN NODIG)

•  Het dosisterugkoppelingsvensterdosisterugkoppelingsvenster geeft de ontbrekende hoeveelheid 

weer die u moet injecteren met een nieuwe pen

•  Herhaal hoofdstuk “Voordat u uw Pergoveris “Voordat u uw Pergoveris®® voorgevulde pen  voorgevulde pen 

gaat gebruiken”gaat gebruiken”  tot en met hoofstuk “Pergoveris“Pergoveris®® voorgevulde pen  voorgevulde pen 

klaarmaken voor een injectie” klaarmaken voor een injectie” met een tweede pen.

•    Stel de dosis in op de ontbrekende hoeveelheid die u in het 

behandelingsdagboek heeft genoteerd OF het getal dat nog wordt 

weergegeven in het dosisterugkoppelingsvenster op uw vorige pen, en 

dien de injectie toe.

• 0

• 50

LET OP:  Als het 

dosisterugkoppelingsvensterdosisterugkoppelingsvenster een getal 

hoger dan “0” weergeeft,  

is de Pergoveris® voorgevulde pen leeg en 

heeft u niet uw volledige voorgeschreven 

dosis gekregen.
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VERWIJDER DE NAALD NA ELKE INJECTIE.

•  Plaats de buitendop van de naald op een vlak oppervlak.

•  Houd de Pergoveris® voorgevulde pen met één hand stevig 

vast en schuif de naald in de buitendop van de naald.

•  Pak de buitendop van de naald vast en 

schroef de naald los door deze linksom te  linksom te 

draaiendraaien. Gooi de gebruikte naald op  

een veilige manier weg.

• Doe de dop opnieuw op de pen.

•   Duw de naald met de dop erop vervolgens 

tegen een stevig oppervlak totdat u een “klik” 

hoort.

LET OP: Bewaar de pen nooit met de naald er nog op bevestigd. 

Verwijder de naald altijd van de PergoverisVerwijder de naald altijd van de Pergoveris®® voorgevulde pen  voorgevulde pen 

voordat u de dop opnieuw op de pen doet.voordat u de dop opnieuw op de pen doet. Gebruik naalden die 

al gebruikt zijn nooit opnieuw. Deel naalden nooit met iemand 

anders.

KLIK
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de Pergoveris® voorgevulde pen bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos 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 bewaren. 

Na opening kan de voorgevulde pen gedurende maximaal 28 dagen buiten de koelkast (bij 25°C) worden bewaard.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik Pergoveris® niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn, als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.

Gooi de naald na de injectie op een veilige manier weg.

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.

De inhoud van de gehele brochure is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing van 05/2017 en patientenbijsluiter van Pergoveris® 08/2018



Merck B.V.
Tupolevlaan 41-61
1119 NW Schiphol-Rijk
Tel :  +31 (0)20 658 28 00
Fax: +31 (0)20 658 05 55
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