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1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 

- Mielőtt elkezdené az előretöltött injekciós toll használatát, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezeket 

az utasításokat. 

- Csak Önmagán használja ezt az injekciós tollat - ne engedje, hogy más használja. 

- A számok az adagkijelzőn nemzetközi egységben, NE-ben vannak megadva. Kezelőorvosa elmondja 

Önnek, hány NE-et adjon be magának naponta. 

- Kezelőorvosa/gyógyszerésze elmondja Önnek, hogy összesen hány darab GONAL-f injekciós tollra 

lesz szüksége a teljes kezeléshez. 

- A csomagban egy kezelési napló is található, amelybe feljegyezheti a GONAL-f előretöltött injekciós 

tollból beadott minden egyes injekciót. 

- Minden nap azonos időpontban adja be magának az injekciót. 

2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 

2.1 Mossa meg a kezét 

- Rendkívül fontos, hogy keze és az injekciós toll elkészítésekor használt tárgyak a lehető 

legtisztábbak legyenek. 

2.2 Keressen egy tiszta helyet 

- Egy tiszta asztal vagy felület megfelelő hely. 

2.3 Gyűjtse össze és készítse ki a szükséges eszközöket: 

- alkoholos törlőkendők, 

- az előretöltött injekciós toll, 

- egy injekciós tű. 

Az alábbi ábrán látható az előretöltött injekciós toll felépítése, az egyes alkatrészek megnevezésével: 



 
1. adagbeállító gomb 

2. adagkijelző 

3. gumidugattyú 

4. tartály 

5. menetes tűcsatlakozó 

6. az injekciós toll kupakja 

7. eltávolítható tű 

8. belső tűvédő 

9. külső tűvédő kupak 

10. lehúzható zárófül 

3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció beadására 

3.1 Vegye le az injekciós toll kupakját 

 
3.2 Csatlakoztassa a tűt 



- Vegyen a kezébe egy új tűt - kizárólag a GONAL-f előretöltött injekciós tollhoz adott egyszer 

használatos tűket használja. 

- Ellenőrizze, hogy a külső tűvédő kupakon található lehúzható zárófül nem sérült, vagy nem nyílt-e 

fel. 

VIGYÁZAT! 

Amennyiben a lehúzható zárófül sérült vagy felnyílt, ne használja a tűt, vegyen elő egy másikat. Dobja 

el a nem használt tűt úgy, hogy a külső tűvédő kupak rajta van. 

- Húzza le a lehúzható zárófület. 

- Fogja meg erősen a külső tűvédő kupakot. 

- Nyomja az injekciós toll menetes végződését a külső tűvédő kupakba, és csavarja fel azt, amíg 

biztosan nem rögzül. 

 
- Óvatosan húzva távolítsa el a külső tűvédő kupakot. A belső tűvédőt hagyja a helyén. 

- Ne dobja el a külső tűvédő kupakot. Szüksége lesz rá, amikor a beadást követően a tűt eltávolítja az 

előretöltött injekciós tollról. 

3.3 Az előretöltött injekciós toll előkészítése az első használatra 

- Gondosan vizsgálja meg a tartályt. 

- Ha nem lát nagy levegőbuborékot, akkor az előretöltött injekciós toll használatra kész. Kérjük, 

folytassa közvetlenül a "Hogyan kell a maradék gyógyszer mennyiségét ellenőrizni, ha már használta 

az injekciós tollat" című 3.4 lépéssel. 

A levegőbuborék nagynak számít, ha teljesen kitölti a tartály hegyét, amikor az előretöltött injekciós 

tollat a tűvel felfelé tartja (lásd ábra). Ha a tartályban nagyméretű levegőbuborékot lát, akkor azt el 

kell távolítania. Az injekciós tollban maradhatnak kis levegőbuborékok, amelyek a tartály belső falára 

tapadnak. Ne aggódjon a kis levegőbuborékok miatt, nem szükséges azokat eltávolítani. 



 
Nagy levegőbuborék eltávolításához: 

 
1. Az adagbeállító gombot óvatosan fordítsa el az óramutató járásának megfelelően, amíg 25-öt nem 

jelez, amit egy pont előz meg az adagkijelzőn. Ha túltekeri, akkor egyszerűen csak forgassa visszafelé 

az adagbeállító gombot a 25-ös értékhez és a ponthoz. 



 

 



 
2. Majd távolítsa el a belső tűvédőt, és tartsa az injekciós tollat a tűvel felfelé. 

3. Ujjával kocogtassa meg enyhén a tartályt, hogy a levegőbuborékok felszálljanak a tű irányába. A tűt 

még mindig felfelé tartva lassan nyomja meg az adagbeállító gombot, amíg az megy. 

4. Egy csepp folyadéknak kell megjelennie a tű hegyén, ez jelzi, hogy az előretöltött injekciós toll 

készen áll az injekció beadására. 

5. Ha egyáltalán nem látható folyadék, másodszor is megpróbálkozhat (legfeljebb kétszer) a fenti 

"Nagy levegőbuborék eltávolításához" szakasz 1. lépésétől indulva. 

3.4 Hogyan kell a maradék gyógyszer mennyiségét ellenőrizni, ha már használta az injekciós tollat 

 
Az átlátszó tartály oldalán található beosztás mutatja a maradék GONAL-f mennyiséget, nemzetközi 

egységekben kifejezve. A bemutatott példán 300 NE maradt. Ezeket a számokat TILOS az adag 

beállításához használni. 



4. A kezelési napló használata 

Ajánlatos, hogy a kezelés elkezdésétől használja a csomagban mellékelt kezelési naplót az egyes 

alkalmakkor beadott GONAL-f mennyiségének feljegyzésére. Ez lehetővé teszi annak kiszámítását, 

hogy az injekciós tollban maradt GONAL-f mennyisége elégséges-e, vagy a következő adag 

beadásához szüksége lesz-e egy másik injekciós tollra. 

Jegyezze fel az injekció dátumát. A táblázat első sorába már be van írva a GONAL-f injekciós toll 

tartalma. Az Önnek felírt adagot jegyezze fel az "Aznapi adag" oszlopba, és vonja ki az adott napon 

beadott adagot az "Injekciós toll tartalma" oszlopban feltüntetett értékből. Így megkapja az 

"Injekciós toll maradék tartalmát". Ezt a számot jegyezze fel az "Injekciós toll tartalma" oszlop 

következő sorába. 

 
Ha úgy látja, hogy az injekciós tollban maradt GONAL-f mennyisége nem elégséges a következő napi 

adaghoz, az alábbi két lehetőség közül választhat: 

- vagy eldobja az injekciós tollat, és egy új tollat használva beadja a teljes adagot; 

vagy 

- beadja az injekciós tollban maradt GONAL-f mennyiséget. Az adag kiegészítésére használjon egy új 

injekciós tollat, és kövesse a fentiekben leírt lépéseket a 2. "Mielőtt megkezdené az előretöltött 

injekciós toll használatát" lépéstől a 3. lépésig "Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció 

beadására". Miután ezeket elvégezte, állítsa az adagot a hiányzó értékre és adja be. 

5. Az adag beállítása 

5.1 Állítsa be a szükséges adagot az adagbeállító gomb óvatos elfordításával, amíg az adagkijelzőn 

megjelenik a kezelőorvosa által felírt adag. Forgatás közben ne nyomja, illetve ne húzza az 

adagbeállító gombot. 

A GONAL-f injekciós toll 300 NE alfa-follitropint tartalmaz. A maximális beállítható adag 300 NE. A 

legkisebb beállítható adag 12,5 NE. 



 
5.2 Az adag beállítása során az adagolótárcsa előre, illetve visszafelé is forgatható. 

 
Ha túltekert a megfelelő adagon, akkor egyszerűen forgassa visszafelé az adagbeállító gombot a 

pontos adaghoz. 

5.3 Mielőtt továbblépne a következő lépésre, ellenőrizze a beállított adagot. Az adagkijelzőn most a 

kezelőorvosa által felírt adagnak kell látszódnia (az ábrán látható példán az érték 150 NE). 

6. Az adag beadása 

6.1 Válassza ki az injekció beadásának helyét - kezelőorvosa vagy a nővér útmutatása alapján. A 

bőrirritáció minimalizálása érdekében naponta változtassa az injekció beadásának helyét. 



6.2 Tisztítsa meg az injekció beadásának helyét alkoholos törlőkendővel. 

6.3 Ellenőrizze még egyszer az adagkijelzőn látható adagot. Ha az nem a felírt adag, akkor azt be kell 

állítani (lásd "Az adag beállítása" című 5. lépést). 

6.4 Ha nem végezte el "Az előretöltött injekciós toll előkészítése az első használatra" című 3. 

lépésben, a levegő eltávolítása során, akkor óvatosan távolítsa el a belső tűvédőt, és dobja el. 

6.5 Úgy adja be az injekciót, ahogy kezelőorvosa vagy a nővér tanította Önnek. 

- Először lassan vezesse a tűt a bőre alá, majd nyomja meg az adagbeállító gombot addig, amíg megy, 

amint az alábbi ábrán látható. 

- Hagyja a tűt a bőre alatt legalább 10 másodpercig úgy, hogy az adagbeállító gombot lenyomva 

tartja. 

- Az adagkijelzőn látható adag vissza fog állni 0-ra. Ez mutatja, hogy sikerült a teljes adagot 

beadnia. 

- 10 másodperc elteltével az adagbeállító gombot lenyomva tartva húzza ki bőre alól a tűt. 

 
7. Az injekció beadása után 

7.1 A teljes adag beadásának ellenőrzése 

- Ellenőrizze, hogy az adagkijelző 0-t mutat. Ez igazolja, hogy a teljes adag megfelelően beadásra 

került. 



 
FIGYELEM! 

Ha az adagkijelző 0-nál nagyobb számot mutat, az azt jelzi, hogy az előretöltött injekciós toll üres, 

és nem a teljes adag került beadásra. Ilyen esetben az alábbiak szerint járjon el: 

- Az adagkijelzőn látható szám jelzi a GONAL-f oldat teljes adagjához szükséges hiányzó 

mennyiséget. Ez az az adag, amit be kell adnia egy új előretöltött injekciós toll segítségével. 

- A teljes adag beadásához kövesse a fenti lépéseket a "Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós 

toll használatát" című 2. lépéstől "Az előretöltött injekciós toll előkészítése az első használatra" című 

3.3 lépésig. Miután ezeket elvégezte, állítsa be az adagot az éppen kiürült tollon megjelenített 

hiányzó mennyiségnek megfelelően, és fecskendezze be ezt a mennyiséget az új injekciós tollal. 

7.2 A tű eltávolítása 

- Minden injekció beadása után távolítsa el a tűt. 

-- A tartálynál fogva tartsa erősen az előretöltött injekciós tollat. 

-- Óvatosan rakja vissza a külső tűvédő kupakot a tűre. 



 
Ezután fogja meg erősen a külső tűvédő kupakot, és csavarja ki a tűt az óramutató járásával ellenkező 

irányba. 

 
- Ügyeljen rá, nehogy megszúrja magát a tűvel. 

- Soha ne használjon újra egy már használt tűt. Soha ne használjon mással közös tűt. 

- Rakja vissza az előretöltött injekciós tollra a kupakját. 

- A használt tűket biztonságosan semmisítse meg. Kérdezze meg a nővért vagy a gyógyszerészét,hogy 

a szükségtelenné vált injekciós tollakat miként semmisítse meg. 

FIGYELEM! 

A toll kupakjának visszahelyezése előtt mindig távolítsa el a tűt a tollról. A tollat soha ne tárolja a 

rácsatlakoztatott tűvel együtt. A toll kupakja nem illeszthető rá a tollra, ha azon rajta van a tű. 

7.3 Az előretöltött injekciós toll tárolása 



- A fenti útmutatás szerint először távolítsa el a tűt, és helyezze vissza a toll kupakját. 

- Tárolja biztonságos helyen az előretöltött injekciós tollat. 

-- A legjobb, ha az eredeti csomagolásába helyezi vissza. A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel 

vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ha az injekciós toll kiürül, kérdezze meg 

gyógyszerészét, hogy miként semmisítse meg azt. 


