
Trykk plasthetten 
hardt ned slik at 
væsken blander 
seg med pulveret.

Vend forsiktig hette- 
glasset til innholdet er  
oppløst. Oppløsningen 
vil først være litt grumsete, 
men klarner deretter.

Ta av den lille delen av 
plasthetten som dekker 
gummiproppen. Deretter 
desinfiser gummiproppen. 

2 3 4 Start med å vaske hendene.

Viktig at du sjekker  
utløpsdatoen før bruk.1 

Solu-Cortef® (hydrokortisonnatriumsuksinat) tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider, 
som hemmer kroppens naturlige reaksjoner på allergier og betennelser.  

Solu-Cortef brukes når det er nødvendig å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller 
immunforsvar, og brukes hovedsakelig i behandlingen av akutte lidelser. Eksempel: Akutt binyrebarksvikt, 
eller sjokk forårsaket av binyrebarksvikt, evt. også av toksiske infeksjoner hvor du får behandling med 
antibiotika. Akutte allergiske lidelser og andre akutte tilstander (langvarige og hyppige astmaanfall). 
Ved akutte operasjoner, hvis du har fått behandling med kortison i lang tid. 

Solu-Cortef skal ikke brukes dersom du er allergisk overfor hydrokortison eller noen av 
de andre innholdsstoffene og ved soppinfeksjon i kroppen (systemiskeinfeksjoner).  

Snakk med legen din om du er usikker på bruken av Solu-Cortef. 
Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. 
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Anbefalt 
injekssjonssted er 
ytre midtdelen av 
låret.

Scan QR-koden og se animert  
instruksjonsfilm om hvordan  
forberede Solu-Cortef
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Selvadministrering av 

Solu-Cortef ®
ved kortisonsvikt

Pfizer AS - Postboks 3 - 1324 Lysaker
www.pfizer.no

Vend hetteglasset og 
trekk opp ønsket dose. 
Bytt til injeksjonsnål og 
knips bort eventuelle luft-
bobler i injeksjonsvæsken, 
eller trykk ut overskudd 
av luft.

6 
Sprøyten er klar til injisering.

Rengjør huden der injiseringen 
skal skje. 

Hold sprøyten godt mellom 
fingrene og stikk den to  
tredjedeler inn i muskelen. 

7 
Trykk injeksjonsvæsken inn i  
muskelen til sprøyten er tom  
(ca 10 sekunder).  
Trekk ut sprøyten og kast den 
i egnet avfallsbeholder. 

Kontakt lege!

8
Sett på sprøytespissen på 
sprøyten. Stikk nålen inn 
vinkelrett mot midten av 
gummiproppen til nålespissen 
kommer til syne i hette- 
glasset.

5
CERTIFICATE

This is to certify that (name):

_________________________________________________________________
is treated with hydrocortisone Solu-Cortef 

Date of birth:  _____________________________________________________

Passport no.:  ______________________________________________________

The dosage is one syringe in emergency.

Responsible physician:  ______________________________________________

Direct phone:  _____________________________________________________

Hospital:  _________________________________________________________
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