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Geachte dokter,
Deze brief wordt u overhandigd door de behandelende specialist van uw patiënt teneinde de injectie van
Depo-Eligard® zo goed mogelijk voor te bereiden en toe te dienen. Hierbij vindt U de gedetailleerde
gebruiksaanwijzing van Depo-Eligard®. Wij willen vooral uw aandacht vestigen op stap nr 3.

Stap nr 3:
Verwijder de blauwe stop door te TREKKEN, niet draaien, want de grijze rubber die eraan vast zit moet
mee verwijderd worden. Dit is het belangrijkste voor een geslaagde inspuiting!

Enkel de 6 maanden formulering heeft een vrij lange injectiespuit. Daarom is het hier nog belangrijker
dan bij de andere formuleringen om de eerste blauw/grijze stop in zijn geheel te verwijderen (stap nr 3).
Dit is van belang om te vermijden dat er teveel lucht in de bereiding terechtkomt.
DEPO-ELIGARD® is verkrijgbaar in 3 doseringen voor 1 maand (7,5 mg), 3 maanden (22,5mg) en 6
maanden (45 mg) en is een “goedkoop geneesmiddel ( )”.
Indien u toch een demonstratie wenst of nog bijkomende vragen heeft, kan u steeds contact opnemen
met mij via email: marie.hubin@astellas.com. Ik zal uw vraag bezorgen aan de betrokken Hospitaal
Vertegenwoordiger, die dan aansluitend met u contact opneemt.
Hoogachtend,

Marie Hubin
Hospital Team Marketing Assistant
Astellas Pharma BV
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DEPO-ELIGARD® - Gebruiksaanwijzing
Het is belangrijk om uw patiënt te laten liggen met de buik vrijgemaakt vòòraleer u aan de bereiding
begint. Het geneesmiddel dient na bereiding onmiddellijk subcutaan (t.h.v. het abdomen) geïnjecteerd
te worden.
De bereiding dient op kamertemperatuur te gebeuren. De verpakking wordt dus best 20-30 minuten
vòòr de bereiding uit de koelkast gehaald.
U gaat als volgt te werk:
1. Open beide verpakkingen en leg alle onderdelen naast elkaar.
2. Er zijn twee spuiten : de injectiespuit B (met de vleugeltjes en de dubbele blauw/grijze
afsluitdop), en de mengspuit A.
3. Verwijder de blauwe stop door te TREKKEN, niet draaien, want de grijze rubber die eraan vast
zit moet mee verwijderd worden. Dit is het belangrijkste voor een geslaagde inspuiting!

4. Duw de witte zuiger in de injectiespuit en DRAAI hem vast op de grijze rubber net boven het
poeder.

5. Verwijder het donkergrijze rubberen afsluitdopje aan de voorkant van de injectiespuit B door
goed te trekken.
6. Verwijder het plastieken afsluitdopje op de mengspuit A, door te draaien.
7. Schroef vervolgens de twee spuiten op elkaar en duw de zuigers vlot heen en weer tot de
vloeistof en het poeder homogeen gemengd zijn. (30X heen en weer is voldoende voor alle
doseringen).
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8. Hou alles vertikaal (injectiespuit B onderaan) terwijl u de vloeistof volledig in de injectiespuit
duwt. Trek de witte zuiger wat naar achter om geen vloeistof te verliezen terwijl u de 2 spuiten
los van elkaar draait.

9. Schroef de bijgeleverde naald op de injectiespuit en verwijder de eventuele overtollige lucht.

10. Injecteer onmiddellijk subcutaan t.h.v. het abdomen. Niet wrijven op de injectieplaats om de
gel de kans te geven een bolletje (implantaatje) te vormen.
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