Help! Ik heb mezelf geprikt.
Wat te doen bij humane blootstelling aan diergeneesmiddelen?
Het kan gebeuren, dat u per ongeluk een diergeneesmiddel in uw ogen, mond of op uw
huid krijgt, dat u zichzelf prikt met de naald of zelfs dat u zichzelf injecteert met een
diergeneesmiddel uit de spuit. Heel erg vervelend. Gelukkig loopt het meestal goed af,
maar mocht u in deze situatie terechtkomen, adviseren wij de volgende stappen:

1

Neem contact op met uw huisarts of huisartsenpost.

2

Neem contact op met MSD Animal Health. Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken
via de Helpdesk op telefoonnummer 0485-585376.

3

U wordt doorverbonden met één van onze dierenartsen, zij hebben ervaring met
dit soort incidenten. Zij zullen u er nogmaals op attenderen contact op te nemen
met de huisarts.

4

De dierenarts zal vragen wat er precies gebeurd is en zal u alle benodigde informatie
verschaffen over het middel waar u aan bent blootgesteld. Deze informatie kan
eventueel naar u doorgestuurd worden zodat u deze kunt voorleggen aan de huisarts.

5

Uw huisarts kan indien nodig ook contact opnemen met het Nationaal Vergifigingen
Informatie Centrum.

Vanwaar de alertheid bij blootstelling aan een diergeneesmiddel?
In het geval van een zelf-injectie, of het in de ogen, mond of op de huid krijgen van
bijvoorbeeld een vaccin kunnen levende of dode ziektekiemen een reactie in het lichaam
teweegbrengen. Ook is het mogelijk dat u reageert op één van de oplosmiddelen of
adjuvantia. In het geval van blootstelling aan hormonen zou dit ook kunnen leiden tot
een verstoring van uw eigen hormoonhuishouding. Omdat naald en omgeving niet altijd
(meer) steriel zijn, kan er ook een ontsteking ontstaan wanneer u zichzelf prikt, dus ook
wanneer er geen diergeneesmiddel geïnjecteerd wordt.

Waarom het zinvol is contact op te nemen met MSD Animal Health?
Een prik incident betekent een kans op bijwerkingen. Hoewel het meestal goed afloopt, is
een snelle en adequate behandeling in sommige gevallen wel echt nodig. De dierenartsen
van MSD Animal Health kunnen u de benodigde informatie verschaffen waarmee u naar
uw huisarts kan gaan, die kan beslissen of er vervolgstappen nodig zijn.
Ongeacht of er nu wel of geen bijwerkingen optreden, heeft MSD Animal de verplichting
om deze incidenten te documenteren en te melden bij de overheidsinstanties.
Uw informatie is waardevol en draagt bij dat er mogelijk nog adequater gehandeld kan
worden in soortgelijke situaties.

Samen zorgen wij voor de gezondheid van mens en dier.

www.my-msd-animal-health.nl

