
SÅ ANVÄNDER DU TERROSA®-PENNAN

En guide till din dagliga injektion med Terrosa®-pennan.  
Följ stegen noga. Kontakta din sjuksköterska om du har frågor.

Du har fått den här guiden av din läkare/sjuksköterska.



SÅ TAR DU DIN DAGLIGA INJEKTION

Ta tag i huden på låret eller magen och 
stick in nålen lodrätt. Förhindra att nålen 
böjs eller bryts. Vinkla inte pennan efter 
det att nålen har satts in i huden. Tryck på 
injektionsknappen tills doseringsindikatorn 
har återgått till startpositionen. Håll nålen 
inne i ytterligare 6 sekunder. 

6.  Skruva av nålen, sätt på hatten på 
 pennan och lägg tillbaka pennan 
 (med den insatta ampullen) i kylskåpet. 

1. Börja med att tvätta händerna noga.

2.  Ta av skyddshatten och skruva på nålen på pennan.

3.  Vrid doseringsknappen medsols tills det tar stopp. 

4.  Kontrollera i dosfönstret att pilsymbolen och indikatorstrecket är i samma linje. 

Lägg nålen i en kanylbox efter du  
använt den. Lämna boxen och de  
tomma ampullerna till Apoteket. 

5.



SÅ BYTER DU NÅL SÅ BYTER DU AMPULL

SÅ BYTER DU AMPULL
Ta bort den tomma ampullen. Sätt i en ny ampull med ampullens metalliska lock först. Skriv ner datumet 
för första injektion varje gång du byter ampull. Detta hjälper dig att hålla reda på när de 28 dagliga  
doserna per ampull har använts. 

SÅ BYTER DU NÅL

• Börja med att tvätta händerna noga med tvål. 
• Kontrollera att det sitter en ampull i pennan.

Skruva av ampullhållaren. 
Ta bort den tomma 
ampullen

Skruva fast nålen  
medurs. Se till att 
nålen sitter korrekt 
och stadigt i  
ampullhållaren.

Dra av skydds-
folien på nålen.

1. 1. 

2. 5. 2. 

Tryck försiktigt den 
gängade kolvstången 
tillbaka in i pennans 
hölje så långt det går. 

Sätt in en ny ampull 
med ampullens  
metalliska lock först. 

3. 

4. 

Ta bort den  
yttre nålskyddet 
och spara det.

Ta bort och  
släng det inre  
nålskyddet.  

3. 

4. 

Fäst ampullhållaren i 
höljet genom att vrida 
den tills det tar stopp. 

När du tagit din dagliga 
injektion, sätt på det yttre 
nålskyddet, skruva av nålen 
och släng den i en kanylbox. 



DET HÄR ÄR DIN TERROSA®-PENNA
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1. Skyddshatt
2. Ampullhållare

3. Gängad kolvstång 
4. Visningsfönster
5. Doseringsknapp
6. Injektionsknapp
7. Hölje

8 9 10 11 8. Yttre nålskydd
9. Inre nålskydd
 10. Skyddsfolie 
11. Terrosa®-ampull

• Varje ampull innehåller 28 doser a 20 mikrogram (motsvarande 80 mikroliter).
•  TERROSA®-pennan har en livslängd på två år. 
•  Garantin omfattar tillverknings- och materialfel av din TERROSA®-penna  
	 under	två	år	från	att	du	fick	pennan.	 
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Om du har några frågor om Terrosa® eller din behandling kan du alltid kontakta din läkare eller sjuksköterska. Du är också 
välkommen att kontakta Gedeon Richter per telefon: 08-506 394 76 eller via e-post: medinfo.se@gereonrichter.eu

VIKTIGT ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ!
•  Använd en ny nål varje gång du tar din injektion
•   Använd inte pennan om lösningen är grumlig, kontakta då ditt apotek eller sjuksköterska
•  Förvara alltid din Terrosa-penna i kylskåpet
•   Ska du ta blodprover måste det vara minst 16 timmar efter din sista injektion
•  Ampullen ska bytas efter 28 dagar
•  Terrosa-pennan håller hela behandlingstiden 

Om du har några frågor om Terrosa® eller din behandling kan du alltid kontakta din läkare eller sjuksköterska.  
Du är också välkommen att kontakta Gedeon Richter per telefon: 08-506 394 76eller via e-post: medinfo.se@gereonrichter.eu

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Terrosa används för att behandla osteoporos hos vuxna. Osteoporos är en sjukdom, som gör att benen i kroppen blir tunna och sköra. Sjukdomen är särskilt vanlig hos kvinnor efter menopaus, 
men kan även förekomma bland män. Osteoporos är också vanligt hos patienter som får läkemedel som kallas kortikosteroider. Ska ej användas till barn eller ungdomar (under 18 år). Varningar 
och försiktighet: Terrosa kan öka nivån av kalcium i blodet eller urinen. Tala med läkare innan eller under tiden du använder Terrosa om du ständigt har illamående, kräkningar, förstoppning, låg 
energi eller muskelsvaghet, lider av njursten eller har haft njursten tidigare eller lider av njurproblem. Tala också om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda 
andra läkemedel. En del patienter blir yra eller får en snabb hjärtfrekvens efter de första doserna av Terrosa. Injicera Terrosa där du snabbt kan sitta eller ligga ned om du blir yr. Om du känner 
dig yr, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän du känner dig bättre. Använd inte Terrosa om du är gravid eller ammar. Om du är en fertil kvinna ska du använda ett säkert 
preventivmedel under behandling med Terrosa. Om du blir gravid under behandling med Terrosa ska behandlingen med Terrosa avslutas. Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta 
Terrosa. Den innehåller information som är viktig för dig. Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 2019-03-26. För mer information se www.fass.se. För fullständig information, se 
Terrosa bipacksedel.


