
Vedolizumab - Hvordan tager jeg den
subkutane behandling?

1/3x
Læs mere om afdelingen på
7918 3140
Finsensgade 35 . 6700 Esbjerg
Medicinsk Mave og Tarm Ambulatorium
Sydvestjysk Sygehus

https://sydvestjysksygehus.dk/
25.08.2022162351Materiale nr:

Vælg farveTil patienter og pårørende

Selvadministration
Når du er tryg ved behandlingen, kan du tilbydes selvadministration af Vedolizumab. Du tager så selv
injektionerne derhjemme.
 
Du vil få udleveret Vedolizumab i Ambulatoriet til 2 måneder af gangen.
 
Vedolizumab udleveres under forudsætning af:
-At du medbringer en køletaske med køleelement. Medbringer du ikke køletaske med køleelement, kan
du ikke få udleveret Vedolizumab.
 
Hvis Vedolizumab opnår stuetemperatur, SKAL det anvendes indenfor 7 dage. Medbringer du ikke
køletaske med køleelement, kan du derfor kun få udleveret medicin til én behandling. Og kun hvis
behandlingen skal tages indenfor 7 dage.
 
Ovenstående forudsætter selvfølgelig, at du er oplært i bl.a. injektionsteknik af ambulatoriets
sygeplejersker.
 
Kontrol af blod- og afføringsprøver
Når du er i behandling med Vedolizumab skal du have taget blodprøver og indsende afføringsprøver
hver 3. måned.
Blodprøverne er bestilt fra ambulatoriet og du får udleveret materiale til afføringsprøverne i
forbindelse med besøg i ambulatoriet.
Det er vigtigt, at du husker at få taget blodprøverne og indsendt afføringsprøver.
Ved behandling eller udlevering af medicin må prøverne max være 3 måneder gamle.
 
Opbevaring af Vedolizumab
Medicinen skal opbevares i køleskab ved 2º C - 8º C, det må ikke fryses.
Medicinen opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.
 
Praktiske forhold
• Anvend ikke den fyldte pen, hvis nogle af pakningens forseglinger er ødelagte eller mangler
• Hvis du har en infektion eller har feber, den dag du efter planen skal tage Vedolizumab, bør du

kontakte ambulatoriet
• UPS - hvis du glemmer at tage Vedolizumab. For at opnå den bedste virkning bør dosis tages som

aftalt. Glemmes en dosis, så tag den, så snart du husker det og derefter hver 2. uge. Du må ikke tage
dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
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Forberedelse til injektion
• Tag pennen ud af køleskabet 15-30 minutter før injektion, således at den opnår stuetemperatur.
• Dette gør injektionen mindre ubehagelig. Varm ikke den fyldte pen på andre måder og lad den ikke

ligge i direkte sollys.
• Undlad at fjerne injektionspennen fra emballagen, før du er klar.
• Kontroller udløbsdatoen (EXP) på kartonen. Brug ikke den fyldte pen, hvis udløbsdatoen er

overskredet.
• Træk papiret af pakningen, og tag den fyldte pen ud.
• Tjek væsken. Væsken skal være farveløst til gult.
• Undlad at bruge den fyldte pen, hvis væsken er uklar, eller hvis der flyder partikler rundt i den.
• Du kan måske se bobler i den fyldte pen. Dette er normalt.
 
Hvor sprøjter jeg mig
• Det bedste sted er midt på forsiden af låret eller nederste del af maven (bortset fra et 5 cm stort

område rundt om navlen).
• Hvis en anden person giver dig indsprøjtningen, kan du også vælge bagsiden af overarmen.
• Du må ikke foretage indsprøjtningen i områder, hvor huden er øm, forslået, rød, skællet eller hård.

Undgå ligeledes områder med blå mærker, modermærker, ar eller strækmærker.
• Vælg forskellige område, hver gang du giver dig selv en injektion.
 
Sådan tager du injektion med Vedolizumab pen 
Trin 1  
• Vask hænderne grundigt.
• Tør det valgte injektionssted af med en alkoholserviet, og lad det tørre inden du sprøjter dig.
• Træk den lilla hætte lige af, og smid den ud.
• Undlad at lægge fingre eller hånden på eller trykke på den gule kanylebeskyttelse.
 
Trin 2
• Hold pennen, så du kan se det transparente dosisvindue.
• Anbring pennen i en vinkel på 90 grader i forhold til injektionsstedet.
• Sørg for, at den gule ende vender mod injektionsstedet.
• Undlad at trykke ned, før du er klar til at foretage indsprøjtningen.
• Tryk nu pennen så langt ned, den kan komme, for at starte indsprøjtningen.
• Hold trykket, og tæl til 10, mens du trykker ned med et konstant tryk. Herved indsprøjtes alt

lægemidlet.
• Du vil måske høre 2 klik, et i starten og et nær afslutningen af injektionen.
• Tjek, at det transparente dosisvindue er helt lilla, inden du slipper trykket.
• En smule af det transparente dosisvindue er gråt. Dette er normalt.
 
Trin 3
• Du kan nu fjerne pennen ved at løfte den fra injektionsstedet.
• Den gule kanylebeskytter falder ned og låses over kanylen.
• Hvis det transparente dosisvindue ikke blev helt fyldt, skal du kontakte dit behandlingsteam. Du har

muligvis ikke fået hele dosis af lægemidlet.
• Du kan muligvis se en lille smule blod på injektionsstedet. Hvis det bløder så tryk en tot vat eller et

stykke gaze mod huden.
 
Trin 4 
• Den brugte pen lægges i en kanyleboks.
• Smid ikke pennen ud sammen med husholdningsaffaldet. Tag den fyldte kanyleboks med
•  i ambulatoriet, hvor du vil få udleveret en ny.
• Resten af materialet kan smides ud som husholdningsaffald.
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Yderligere info
Download app med information om Vedolizumab. Du vil her finde den nødvendige og seneste
information om behandlingen.
 
Søg efter Entyvio i din AppStore
Password for at åbne appen: info
 
 
 
 
 
 
 
 


