
2   Injecteren
  •   Injecteer de volledige dosis langzaam totdat de zuiger niet verder 

kan worden ingedrukt. Op dat moment hoort u een ”klik”.

Let op:  Houd tijdens en na het injecteren met uw duim  
constante druk op de zuiger om te voorkomen dat het 
automatische veiligheidssysteem in werking treedt. 
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Een andere 
mogelijkheid is om 
na het inbrengen 
van de naald de huid 
los te laten en het 
middenstuk van de 
spuit vast te houden 
met uw andere 
hand, zoals hiernaast 
afgebeeld.  
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 Inbrengen
  •   Bepaal welke hand uw dominante hand is; met deze hand brengt u 

de naald in.

  •   Gebruik uw niet-dominante hand om de huid op de injectieplaats met 
duim en wijsvinger strak te trekken. Neem dus geen huidplooi op.

  •   Houd met uw dominante hand de injectiespuit als een dartpijltje vast. 
(Zie plaatje C ). 

  •  Tik niet tegen de spuit om luchtbelletjes te verwijderen. 

  •   Steek snel de naald helemaal (diep subcutane injectie) en loodrecht 
(onder een hoek van 90°) op de huid in, zonder hierbij op de 
injectieplaats een huidplooi op te nemen of de huid in te drukken.
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Het toedienen van Somatuline® autosolution® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 

Injectie door een medisch
beroepsbeoefenaar of een

getrainde persoon
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  •   Druk zachtjes een watje of een steriel gaasje tegen de injectieplaats 
om een eventueel bloeddruppeltje op te vangen. Na toediening niet 
wrijven op de injectieplaats of deze masseren. 

  Afvoer
  •   Gooi de gebruikte injectiespuit weg volgens de instructies van 

uw arts of zorgverlener. Gooi de spuit NIET weg met het normale 
huishoudelijk afval. 

Het toedienen van Somatuline® autosolution® (lanreotide) in 3 eenvoudige stappen 

 Terugtrekken
  •  Trek de naald terug uit de huid. Houd daarbij druk op de zuiger. 

  •   Laat dan pas de zuiger los. De naald zal zich automatisch 
terugtrekken in de naaldbeschermer en daar vastklikken. 
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