Prikinstructie Fraxiparine
Spoedeisende Hulp

Instructie voor gebruik Fraxiparine
Handen wassen
Was uw handen met water en zeep en
droog uw handen
(figuur 1).
Controleer de dosering van Fraxiparine of
Fraxodi die door uw huisarts of specialist
is voorgeschreven.
Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3
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Het gereedmaken van de
injectiespuit
Verwijder het dopje dat de naald
beschermt door het vast te pakken (figuur
2) en in één beweging recht naar boven
los te trekken (dit voorkomt dat een
druppel vloeistof wordt meegezogen).
Let op: Raak de naald niet aan en laat
deze nergens mee in contact komen voor
de injectie. De kleine luchtbel in de
spuit is normaal. Probeer deze niet
te verwijderen voor de injectie.

Plaats van injectie bepalen
Ga in een comfortabele positie zitten of
liggen.
Bepaal de plaats voor de onderhuidse
injectie aan de
voor- of achterzijde van de buikgordel
(niet rond de navel of bij een wond) (zie
figuur 3), of aan de voor-zijkant van het
bovenbeen.

Het vastpakken van de huidplooi
Neem een huidplooi tussen duim en
wijsvinger en houd de huidplooi tussen
duim en wijsvinger gedurende de gehele
injectie
(figuur 4).

Figuur 4.

Figuur 5.

Figuur 6.

Het inbrengen van de injectienaald
Houd de spuit rechtop. Breng de naald in
zijn geheel
loodrecht (rechtstandig, in een hoek van
90°) in de huidplooi
(figuur 5). Niet opzuigen.
Spuit de vloeistof langzaam in door de
zuiger zo ver mogelijk
naar beneden te duwen.
Het inspuiten en verwijderen van
de injectie
Nadat u de vloeistof heeft ingespoten,
kunt u de naald
terugtrekken en de huidplooi loslaten
(figuur 6).
Niet nawrijven! Indien een bloeding zou
optreden op de
injectieplaats dient u enige minuten met
de vingers hierop te drukken.
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Figuur 7

Het plaatsen van de beschermhuls
Na het toedienen van de onderhuidse
injectie schuift u de beschermhuls over
het spuitje (figuur 7) naar de richting
van de naald totdat u “klik” hoort. De
beschermhuls is nu vergrendeld en de
naald is afgeschermd (figuur 8). U kunt
zich niet meer ongewenst prikken met
deze naald.
Gooi de gebruikte spuit niet weg
met het huishoudelijk
afval. Gooi deze weg volgens instructies
van uw arts of
apotheker.

Figuur 8.

Bron: GlaxoSmithKline BV
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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