
PATIENTINSTRUKTION
Menopur®

600 IE / 1200 IE

®

m e n o t r o p i n



Kontrollera att du har alla delar du behöver innan
du börjar ta Menopur:

1. Menopurflaska (600 IE orange lock / 1200 IE vitt lock)

2. Förfylld blandningsspruta / förfyllda blandningssprutor   
 (1 spruta i 600 IE - förpackningen / 2 sprutor i 1200 IE - förpackningen)

3. Blandningsnål

4. Engångssprutor för injektion 
 (9 st i 600 IE - förpackningen / 18 st i 1200 IE - förpackningen)

1. Menopurflaska

4. Engångssprutor för injektion
 (9 st för 600 IE / 18 st för 1200 IE)  

3. Blandningsnål 2. Förfylld blandningsspruta
 (1 st för 600 IE / 2 st för 1200 IE)

Förberedelser:

1. Ta av skyddslocket från
 Menopurflaskan.

2. Dra av gummiskyddet
 från blandningssprutan.

3. Vrid av skyddshylsan från
 blandningsnålen.

4. Sätt fast blandningsnålen   
 på blandningssprutan.

5. Dra av nålskyddet från   
 blandningsnålen.
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VIKTIGT!
Menopur ska förvaras i kylskåp före blandning.
Menopurflaskan innehåller läkemedel för flera dagars behandling.



Blandning:

1. Stick nålen på blandnings-
 sprutan genom gummi-

membranets mittmarkering på 
injektionsflaskan och spruta 
långsamt ner vätskan i flaskan.

 Förvissa dig om att nålens spets 
befinner sig ovanför vätskenivån i 
Menopurflaskan. Vrid därefter av den 
första blandningssprutan från nålen. 
Låt nålen sitta kvar i Menopur  
1200 IE flaskan.

2. Dra sedan bort blandnings-
 sprutan med nål ur
 Menopurflaskan.

3. Snurra försiktigt runt
 Menopurflaskan så att pulvret
 löses upp, skaka inte.

4. Nu är läkemedlet klart att använda eller förvara i 
rumstemperatur (≤ 25˚C) upp till 28 dagar.

Tag den andra blandningssprutan som följde med i förpackningen. 
Genomför steg 2 under rubriken ”Förberedelser” även med denna spruta.
Fäst sedan sprutan på blandningsnålen som sitter i flaskan och
spruta långsamt ner vätskan.

MENOPUR
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NOTERA:
Om du har ordinerats Menopur 600 IE  gå vidare till punkt 2 . 
Om du har ordinerats Menopur 1200 IE läs vidare nedan.
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Pulvret löses snabbt, normalt redan efter att någon droppe vätska 
överförts till flaskan. Notera att all vätska ska överföras.



NOTERA:
Menopurflaskan innehåller läkemedel för flera dagars behandling.              
Dra därför enbart upp exakt den dos som din läkare ordinerat.
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Injektion:

1. Tag en engångsspruta för 
injektion och dra av nålskyddet. 
Ställ Menopurflaskan på fast 
underlag. Stick nålen genom 
gummimembranets mittmarkering 
på flaskan. Tryck kolven i botten

 på sprutan.

2. Vänd Menopurflaskan och
 injektionssprutan som bilden
 visar och dra upp önskad
 Menopurdos, se graderingen
 på injektionssprutan.

 Fatta tag med ena handen i
 huden på höger eller vänster 
 sida. För in nålen i huden
 med en vinkel på 90˚. Skjut  
 långsamt kolven hela vägen in.
 När sprutan är tom dra ut
 nålen.

4. Variera injektionsställe enligt din läkare/sjuksköterskas
 ordination.

5. Lägg använda nålar i en behållare för avfall, t ex en
 tom mjölkkartong.

6. Det kvarvarande läkemedlet i Menopurflaskan kan
 förvaras i rumstemperatur (≤ 25˚C) upp till 28 dagar.

3. Desinficera och injicera enligt instruktioner från din läkare/
 sjuksköterska.



Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö. Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

MENOPUR® 600 IE och 1200 IE – (human menopausal gonadotropin, HMG). Beredningsform: 
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Indikation: Anovulation, inkl polycystiskt 
ovariesyndrom (PCOS), hos kvinnor som ej svarat på behandling med klomifencitrat. 
Kontrollerad hyperstimulering av ovarierna för att inducera utvecklingen av multipla folliklar 
inför assisterad befruktning (ART) såsom in vitro fertilisering/embryo transfer (IVF/ET), 
”gamete intra-fallopian transfer” (GIFT) samt intra-cytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). 
ATC kod: G03GA02. Förpackningstorlekar: 1 x 600 IE, 1 x 1200 IE. Rx, Förmånsbegränsad: 
Menopur subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl. SPC uppdaterad (2018-03-21). 
För ytterligare information om förp innehåll och priser se www.FASS.se. Läs också noga 
igenom bipacksedeln i läkemedelsförpackningen. 

VIKTIGT!
Förvaring av
Menopur® 600 IE eller 1200 IE
Oberett läkemedel ska förvaras i kylskåp (2–8 °C).* 
Färdigberett läkemedel kan förvaras i rumstemperatur
(under 25°C) upp till 28 dagar.

Menopur får aldrig frysas.
*Läkemedlet kan transporteras hem från apoteket
utan kylväska.
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