
 

Selvbehandling med Bortezomib (Velcade®) 

Sammen med din læge og sygeplejerske i Klinik for blodsygdomme har du valgt selv 

at tage din behandling når du kommer i klinikken. I nedenstående er der beskrevet, 

hvordan du skal tage din behandling.

Mødet i klinikken

1. Når du kommer til klinikken skal du registrerer dig ved ankomstanderen.

2. Du vil blive kaldt ned på stuen når din medicin er kommet.

3. Sygeplejersken vil vise dig et sted du kan sidde i fred og ro og tage din behandling.

4. Inden sygeplejersken udleverer sprøjten til dig, tjekker hun med det elektroniske 
behandlingsskema at det er en rigtige medicin og dosis.

4. Sygeplejersken tjekker sammen med dig at det er dit navn og personnummer der 
står på sprøjten, inden du får den udleveret. 

Forberedelse til indsprøjtningen

1. Begynd med at spritte dine hænder

2. Find det frem du skal bruge:
•Sprøjten med medicin

•1 kanyle (grå)

•Desinfektionsserviet (spritserviet)

•Gaze compres forbinding

•Plaster

•Gul affaldsbeholder til de tomme sprøjter
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Fremgangsmåde

3. Indsprøjtningen kan tages i maveskindet eller i låret. Du skal finde et område, hvor

huden er hel og uden rifter, sår eller blå mærker. På det næste billede kan du se, 

hvilke områder på maven eller låret du kan bruge.

4. Sprit huden af i et område på 5 x 5 cm der hvor du vil stikke og lad spritten tørre i 

30 sekunder.

5. Pak sprøjten ud af emballagen.

6. Sprøjten leveres med en orange prop, tag proppen af og sæt den grå kanyle på.

7. Tag plastikhætten af nålen på sprøjten
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8. Lav en hudfold og stik nålen ind i huden i en vinkel på 45-90 grader

9. Bliv ved med at holde på hudfolden og tryk stemplet på sprøjten roligt i bund så 
væsken sprøjtes langsomt ind i underhuden.

10. Slip hudfolden og træk kanylen ud af huden.

11. Kom den tomme sprøjte i den gule kanyleboks.

12. Hvis det er nødvendigt, kan du sætte et lille plaster på der hvor du har stukket 
dig.

13. Smid posen og papiret hvor sprøjten har været I - i den gule pedalspand på 
stuen. Resten smides i den blå pedalspand.

14. Sprit dine hænder

15. Tag en vådserviet fra den runde antibac desinfektions beholder og sprit bordet af 
og smid servietten i den blå pedalspand.

16. Tag en vådserviet fra den runde antibac desinfektions beholder og sprit stolen af 
som du har siddet på og smid servietten i den blå pedalspand.

Hvis du efterfølgende oplever nytilkomne problemer med finmotorikken (f.eks. svært 
ved at knappe knapper, taber bestik ol), får nedsat følesans eller oplever brændende/
sviende smerter i huden, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen (Sygeplejersken i 
ambulatoriet tlf  7845 5848), inden den næste behandling med Bortezomib 
(Velcade®).

Med venlig hilsen

Personalet i klinik for Blodsygdomme
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