
Doseringskaart voor de patiënt
RMA VERSIE MM/2019 MYALEPTA®  (METRELEPTINE)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Myalepta gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter 
is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITERS en SKP's (Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) van 
geneesmiddelen”.

Afhankelijk van de aan u voorgeschreven dosis, gebruikt u een spuit van 3,0 ml of 
1,0 ml voor de reconstitutie van Myalepta. De groene naald wordt gebruikt voor 
deze stap.

Raadpleeg de uitgebreide gebruiksaanwijzing in de bijsluiter voorafgaand aan de 
bereiding en injectie van Myalepta.

SPUITEN GEBRUIKT VOOR 
RECONSTITUTIE VAN MYALEPTA

RECONSTITUTIE VAN MYALEPTA

Voor het verkrijgen van de oplossing van Myalepta voor uw injectie, dient u het 

Myalepta-poeder te mengen met het water voor injecties.

Spuit van  
3,0 ml

Spuit van  
1,0 ml

U gebruikt

Flacon Myalepta Water voor injecties
Te gebruiken 

spuit
U 

gebruikt

11,3 mg 2,2 ml 3,0 ml

5,8 mg 1,1 ml 3,0 ml

3,0 mg 0,6 ml 1,0 ml
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Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van 

het geneesmiddel Myalepta, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om 

de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen /

voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden 

uitgelegd (RMA-versie mm/2019).



SPUITEN GEBRUIKT VOOR INJECTEREN VAN 
MYALEPTA

Spuit van  
1,0 ml

Spuit van  
2,5 ml

Insulinespuit

0,3 ml 100E

U gebruikt

TOEDIENING VAN MYALEPTA

De aan u voorgeschreven dosis Myalepta  

is              mg, ofwel             ml of            eenheden.
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Neem bij vragen over uw dosis, de reconstitutie of de toediening van 
Myalepta contact op met uw arts of apotheker voordat u zelf Myalepta gaat 
injecteren. Meer informatie vindt u in de gids en de video voor de patiënt.
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Doseringskaart voor de patiënt

Om Myalepta veilig zelf te injecteren, dient u de spuit te vullen 

met de juiste hoeveelheid oplossing.

Afhankelijk van de aan u voorgeschreven dosis, gebruikt u 

een spuit van 2,5 ml, 1,0 ml of 0,3 ml voor het injecteren van 

Myalepta. De gele naald wordt gebruikt voor deze stap.

Uw arts heeft voor u een streep getrokken om de te injecteren 

dosis aan te geven op de spuit die overeenkomt met uw dosis.


