
1. Öppna etuiet, bryt förseglingen och 
öppna locket på en av dosampullerna. 
Fatta tag om den räfflade ytan på pennan. 

Var försiktig och vidrör ej den blå av-
tryckningsknappen överst på pennan. 

Tag ur pennan.

Steg-för-steg-instruktion: 
Hur du använder Imigran injektionsvätska 

Injektionsvätska för subkutan injektion med Imigran-penna 

2. För ned pennan i den öppnade dos-
ampullen och vrid medsols, tills det tar 
emot (ungefär ett halvt varv).

3. Drag pennan rakt upp. Ett visst mot-
stånd känns. Imigran-pennan är nu klar 
att användas.

Vidrör ej den blå avtryckningsknappen. 

4. Tryck Imigran-pennan mot huden på ut-
sidan av låret. Pennan kan endast tryckas 
av när man pressar den mot huden och 
den grå delen trycks ned mot den blå. 
Tryck på den blå avtryckningsknappen 
överst på pennan och håll den nedtryckt 
under fem sekunder (eller räkna till 10).
Du har nu injicerat läkemedlet.

Tag bort pennan försiktigt, eftersom nål-
spetsen nu är ute.

5. Sätt tillbaka Imigran-pennan i den tomma 
dosampullen och vrid sedan motsols, 
ungefär ett halvt varv tills pennan loss-
nar.
 

6. Tag bort pennan och sätt på locket på 
den förbrukade ampullen. Den vita delen 
av fjädringsmekanismen sticker nu ut ur 
pennan. Varje gång denna syns, sätt till-
baka pennan i grå etuiet och tryck ned 
tills ett klick hörs, innan pennan används 
på nytt. 

7. Stäng locket på etuiet.

8. När bägge doserna använts, byts dessa 
mot en ny plasthylsa med dosampuller. 
Öppna locket på det grå etuiet. Tryck in 
de båda blå knapparna på sidorna och 
tag ut den tomma ampullhylsan, som nu 
kan slängas bort. Etuiet med Imigran-
pennan kan användas igen, när man 
laddat med en ny plasthylsa med dos-
ampuller. 

Imigran injektionsvätska (sumatriptan) 
Indikation: Akut behandling av migrän med eller utan aura. Hortons huvudvärk. Styrkor och förpackningar: Dosampuller + Imigran-penna 2x0,5 ml. Dosam-
puller (refill) till Imigran-penna 2x0,5 ml och 3x2x0,5 ml. Förvaras vid högst 30° C. Förvaras i originalförpackningen. Dosering: Normal dosering är 1 dosampull 
(ges med Imigranpenna) á 6 mg subkutant. Om migrän/Horton symtomen avklingar och senare återkommer kan dosen upprepas en gång inom 24 timmar. 
Maximalt får två doser Imigran á 6 mg användas per dygn. Minst en timme måste dock ha förflutit mellan doserna. Varningar och begränsningar: Imigran 
injektionsvätska skall endast användas i de fall diagnosen migrän resp. Hortons huvudvärk är helt säker ställd. Imigran injektionsvätska ska inte ges intravenöst. 
Amning: Du ska inte amma ditt barn under de närmaste 12 timmarna efter att du har använt Imigran. Bröstmjölk som pumpats ur under dessa 12 timmar 
ska inte ges till ditt barn utan kasseras. Biverkningar: Den vanligaste rapporterade biverkningen av Imigran injektionsvätska är övergående lokal irritation på 
injektionsstället. Upp till 50 % av användarna kan uppleva denna biverkning. Datum för översyn av produktresumén för Imigran injektionsvätska 2013-06-24.

Läs alltid bipacksedeln noggrant innan användning!

PAtIentInformAtIon
Denna instruktion har du fått av din läkare.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: 
telefon: 08-638 93 00 (be att bli kopplad till Biverkningsenheten)
Postadress: Biverkningsenheten, GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna SE/STR/0001/12(1), juni 2014


