
Guide ACTPen®

steg för steg 
Använda ACTPen® 
Det kan kännas nervöst de första gångerna du ska ge dig 
själv eller den person du vårdar en injektion med 
RoACTEMRA. Den förfyllda pennan är designad för att 
underlätta injektionerna. De steg som beskrivs i den här 
broschyren hjälper dig. När du har lärt dig stegen kommer 
du att känna dig säkrare. 

Förberedelser

1. Du kommer att behöva: 
•  en RoACTEMRA ACTPen, 
rumstempererad  
•  en väl upplyst, ren, plan yta  
•  sticksäker behållare 
•  spritsudd 
•  steril bomullstuss eller   
 gasväv 
•  klocka/timer

2. Kasta sprutan och använd en 
annan om:  
•  utgångsdatum har passerats  
•  vätskan är grumlig,   
 missfärgad eller innehåller   
 partiklar  
•  sprutan är skadad  
 

Det är viktigt att du försäkrar 
dig om att det är säkert att 
använda sprutan och 
läkemedlet.

3. Vänta i  45 minuter tills pennan 
är rumstempererad. Om 
vätskan i injektionspennan inte 
uppnått  rumstemperatur kan 
injektionen bli obehaglig och 
ta längre tid.

4. Tvätta händerna med tvål och 
vatten.

5. Välj ett injektionsställe på 
magen eller låren och tvätta 
med en spritsudd.
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Vrid och dra av den gröna locket. 
ActPen ska användas inom  
3 minuter annars kan innehållet 
torka i nålen.
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Nyp tag i huden i det rengjorda 
området för att förbereda ett 
fast injektionsställe. Placera 
injektionspennans nålskydd mot 
hudvecket i en rät vinkel (90° ).

Tryck ned ACTPen tills nålskyddet 
är helt intryckt.  
OBS! Om nålskyddet inte är 
helt inskjutet fungerar inte 
aktiveringsknappen.

Sätt aldrig tillbaka locket efter 
att det tagits bort då det kan 
skada eller böja nålen.
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4 Tryck ovanpå den gröna 
aktiveringsknappen. Ett klickljud 
indikerar injektionsstart.

Håll knappen intryckt och håll 
ACTPen på plats tills den lila 
indikatorn har slutat röra sig. 
Det kan ta upp till 10 sekunder, 
men det tar normalt bara 3-4 
sekunder.

Lyft ACTPen rakt upp 
från huden och släpp av 
aktiveringsknappen.
Nålskyddet skyddar och  
täcker nålen. 
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Tips
-  Det gröna locket innehåller en löst sittande   
 metallcylinder och det är alltså normalt

-  Lägg ACTPen på ett säkert ställe i väntan på att den  
 ska uppnå rumstemperatur. Glöm inte att ta tid. 

-  Håll ACTPen så att du kan se den lila indikatorn röra  
 sig under injektionen och håll pennan stadigt mot  
 huden under hela injektionen.

-  Kontrollera efter injektionen att den lila indikatorn  
 helt fyller det genomskinliga fönstret - om inte:   
 kontakta sjukvårdspersonal. 


