
Medicatie 
Gegevens ♦ extra info patiënt: 

GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE IMITREX® - GLAXOPEN  

Indien je nog vragen hebt,  raadpleeg je apotheker of arts! 

 De pen (1) heeft een veermechanisme 
om de medicatie automatisch te 
injecteren. 
De huls (3) met 2 patronen met 
oplossing voor injectie kan in de houder 
(2) geplaatst worden. 
 
Hou laadt u een huls? 
open het dekseltje van de houder; 
breng de huls in de houder. Duw hierbij 
de knopjes in aan beide zijkanten van de 
huls en glijd de huls voorzichtig naar 
beneden. 

HOE DE GLAXOPEN GEBRUIKEN? 
 Open de houder. Verwijder de 

bescherming van één patroon in de huls 
en klap het dekseltje open. 
 

 Neem de pen uit de houder. 
 

 Om de pen met de patroon en de naald 
te laden brengt u de pen in de huls en 
schroeft u hem er kloksgewijs op 
(ongeveer een halve draai). 

 Trek de pen recht uit de huls. Het is 
mogelijk dat u hard zal moeten trekken 
om de pen eruit te krijgen. Let erop dat u 
de blauwe knop niet induwt. 

Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker!  

 Plaats de pen loodrecht tegen de 
voor- of zijkant van de dij of 
tegen de zijkant van een arm en 
duw ze tegen uw huid zodat het 
grijze gedeelte tegen het blauwe 
schuift. 
 
Terwijl u de pen zo tegen de huid 
houdt, duwt u krachtig op de 
blauwe knop. Beweeg de pen 
niet gedurende 5 seconden (of tel 
tot 10). 

WAT MOET U DOEN MET DE GEBRUIKTE PATROON? 

 Breng de gebruikte patroon 
onmiddellijk terug in de huls door 
de pen zo ver mogelijk in de huls 
te duwen. 
Schroef de pen los door hem in 
tegenwijzerzin te draaien 
(ongeveer een halve draai). 

 Verwijder de lege pen en sluit het 
dekseltje over het gebruikte 
patroon. 
 

 Plaats de pen terug in de houder 
en duw hem krachtig neer tot u 
voelt dat hij in de juiste positie 
klikt. 
 

HOE DE HULS VERVANGEN? 
Om een lege huls te verwijderen, neemt u de houder 
vast en duwt u met één hand beide blauwe knoppen 
in. Met de andere hand verwijdert u de huls uit de 
houder. 
 

 Verwijder de pen voorzichtig. 
De naald is nu zichtbaar. 

Lees voor meer informatie 
ook steeds  de bijsluiter!  

Met dank aan GlaxoSmithKline Belgium  

Stempel apotheek 
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