1 Zak∏adanie nowego wk∏adu z insulinà
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ULOTKA INFORMACYJNA

A Odkr´ç nasadk´ wstrzykiwacza...

®

®

®

®

®

®

Niniejsza ulotka informacyjna wyjaÊnia
sposób u˝ycia wstrzykiwacza OptiPen Pro
oraz opisuje na co nale˝y zwracaç uwag´
podczas wstrzykiwania insuliny. Wi´cej
pomocnych informacji znajdziesz na odwrocie
niniejszej ulotki w punktach:
A. Uwagi ogólne
B. Rozwiàzywanie problemów
C. Sposób przechowywania
D. Inne informacje
®

Je˝eli wystàpi problem z
wstrzykiwaczem OptiPen Pro, prosz´
przejÊç do cz´Êci zatytu∏owanej
„Rozwiàzywanie problemów”.
Prosz´ dok∏adnie zapoznaç si´ z
ca∏à Ulotkà informacyjnà przed
pierwszym u˝yciem wstrzykiwacza
OptiPen Pro. Prosz´ zachowaç
ulotk´ na przysz∏oÊç tak, aby móc
z niej korzystaç podczas ka˝dego
u˝ycia wstrzykiwacza OptiPen Pro.

Zawsze zak∏adaj nowà ig∏´
przed ka˝dym zastrzykiem
i testem bezpieczeƒstwa
(Na odwrocie ulotki
przedstawiono dozwolone
rodzaje igie∏).

Wi´cej informacji o
wk∏adzie i usuwaniu
p´cherzyków powietrza na
odwrocie ulotki.

A WciÊnij przycisk startu,
A Zdejmij ochronnà foli´ z ig∏y.
nieprawid∏owo

B Na cyfrowym wyÊwietlaczu
dawki pojawi si´ „00”.

C Przekr´caj

®

®

®

T∏oczek jest teraz
zablokowany. Aby
sprawdziç, ˝e t∏oczek jest
zablokowany, przekr´ç
wstrzykiwacz do góry
nogami tak, ˝eby przycisk
do ustawiania dawki by∏
skierowany ku górze.
T∏oczek nie powinien
wysuwaç si´ z korpusu
wstrzykiwacza.

B Za∏ó˝ nowà ig∏´

bezpoÊrednio na oprawk´
wk∏adu (przykr´ç lub
wciÊnij w zale˝noÊci od
rodzaju ig∏y)

Korpus
wstrzykiwacza

Nasadka wstrzykiwacza

Cyfrowy
wyÊwietlacz

T∏oczek z
punktakiem

Ig∏a

Na cyfrowym wyÊwietlaczu
dawki pojawi si´ „00”.

zewn´trzna
nasadka ochronna

lewo

wewn´trzna
os∏onka ig∏y

Oprawka wk∏adu z
insulina i wyskalowanà
podzia∏ka

kraw´dzie

Przycisk
startu

Przycisk do
ustawiania
dawki

E W∏ó˝ nowy, nieu˝ywany

nasadk´ ochronnà z ig∏y.

wk∏ad do oprawki wk∏adu,
mocno przykr´ç oprawk´
wk∏adu z powrotem do
korpusu wstrzykiwacza.

przycisk do
ustawiania
dawki w
prawo o jednà
dawk´ a˝
us∏yszysz
klikni´cie.

min.
10 x

ustawiania dawki w prawo
a˝ do momentu pojawienia
si´ ˝àdanej dawki. Musisz
czuç lub s∏yszeç klikni´cia
podczas tej czynnoÊci.
Je˝eli wybra∏eÊ zbyt wysokà
dawk´, przekr´ç przycisk
do ustawiania z powrotem
w lewo. JeÊli liczby na
wyÊwietlaczu nie wyst´pujà
we w∏aÊciwej kolejnoÊci,
przestaƒ korzystaç z tego
wstrzykiwacza OptiPen Pro
i zaopatrz si´ w nowy.

10 sec.

®

UWAGA: JeÊli po za∏o˝eniu
nowego wk∏adu przycisk do
ustawiania dawki trudno si´
obraca, sprawdê, czy
• t∏oczek jest zablokowany
w miejscu (patrz punkt 1,
cz´Êç C i D),
• oprawka wk∏adu z insulinà
jest mocno przykr´cona
(patrz punkt 1, cz´Êç E)
oraz
• przekr´ci∏eÊ przycisk
do ustawiania dawki we
w∏aÊciwym kierunku (w
prawo)

UWAGA: JeÊli przycisk
do ustawiania dawki nie
chce si´ dalej przesuwaç,
najprawdopodobniej wk∏ad
nie zawiera wystarczajàcej
iloÊci insuliny, ˝eby uzyskaç
potrzebnà Ci dawk´. Nie
przekr´caj przycisku
do ustawiania dawki na
si∏´. Za∏ó˝ nowy wk∏ad z
insulinà.

B Wciskaj przycisk do

ustawiania dawki powoli i
do koƒca a˝ wejdzie on do
Êrodka. Wolno policz do
10 przytrzymujàc przycisk
do ustawiania dawki zanim
wyjmiesz ig∏´.
Nie wciskaj bez potrzeby
przycisku startu.

6 Usuwanie ig∏y

D Zdejmij

C Zdejmij zewn´trznà

prawo

Przycisk do
ustawiania dawki

na skórze (np. przecierajàc
je alkoholem). Wbij
ig∏´ i zastosuj technik´
wstrzykiwania zalecanà
przez Twojego lekarza.

B Przekr´caj przycisk do

®

Je˝eli masz jakiekolwiek pytania na temat
wstrzykiwacza OptiPen Pro, zwróç si´ do
swojego lekarza, piel´gniarki diabetologicznej
lub farmaceuty.

A Umyj miejsce wstrzykni´cia

aby uwolniç przycisk do
ustawiania dawki.

prawid∏owo

Zdejmij zu˝ytà ig∏´ (jeÊli
jest za∏o˝ona) wraz z
nasadkà ochronnà. Wyjmij
pusty wk∏ad (jeÊli jest).

B WciÊnij okràg∏y przycisk
startu, aby uwolniç przycisk
do ustawiania dawki.

5 Wstrzykiwanie
dawki

Przycisk do ustawiania
dawki wysuwa si´.

Optipen Pro w takiej samej
pozycji, jak w punkcie
C i przekr´caj przycisk
do ustawiania dawki
w prawo a˝ poczujesz
opór. Pami´taj, ˝eby nie
odwracaç wstrzykiwacza.

... a nast´pnie odkr´ç
oprawk´ wk∏adu od korpusu
wstrzykiwacza.

Prosz´ omówiç prawid∏owy sposób
wstrzykiwania z lekarzem przed u˝yciem
wstrzykiwacza OptiPen Pro. JeÊli masz
problemy z widzeniem, stosuj wstrzykiwacz
OptiPen Pro tylko wtedy, gdy mo˝esz
skorzystaç z pomocy przeszkolonej osoby z
dobrym wzrokiem.

4 Ustawianie
dawki

A WciÊnij przycisk startu.

D Trzymaj wstrzykiwacz

®

®

3 Kontrolny test
bezpieczeƒstwa

®

Przeznaczenie: OptiPen Pro jest wstrzykiwaczem wielokrotnego u˝ytku. Jest on przeznaczony
do stosowania przez pacjentów chorych na cukrzyc´ do wstrzykiwania insuliny. Wstrzykiwacz jest
przeznaczony do osobistego u˝ytku, nie mo˝esz korzystaç z niego wspólnie z innymi osobami.
Szanowny Pacjencie!
Z wstrzykiwaczem OptiPen Pro stosuje si´
wk∏ady insulinowe o obj´toÊci 3-ml IU 100
(100 jednostek mi´dzynarodowych na ml)
wytwarzane przez Aventis Pharmaceuticals
Inc., przeznaczone do stosowania we
wstrzykiwaczach OptiPen Pro.
OptiPen Pro jest dost´pny w dwóch wersjach:
• OptiPen Pro1: skalowany co 1 jednostk´ w
zakresie 1 – 60 I.U.
• OptiPen Pro2: skalowany co 2 jednostki w
zakresie 2 – 60 I.U.
JeÊli potrzebujesz dawki wi´kszej ni˝ 60 I.U.,
powinieneÊ podaç jà w wi´cej ni˝ jednym
wstrzykni´ciu.

2 Zak∏adanie ig∏y

wewn´trznà
nasadk´
ochronnà.
Ostro˝nie
obchodê si´ z
ods∏oni´tà ig∏à.

Przycisk startu

Cyfrowy wyÊwietlacz

Ogólne ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci
Ig∏y
Przed wykonaniem ka˝dego kontrolnego
testu bezpieczeƒstwa, a nast´pnie
zastrzyku nale˝y za∏o˝yç nowà, ja∏owà
ig∏´ (z nienaruszonà folià ochronnà).
Zapobiega to zatykaniu si´ ig∏y i tworzeniu
si´ p´cherzyków powietrza. Dla ochrony
przed zranieniem za∏ó˝ zewn´trznà nasadk´
ochronnà przed zdj´ciem i pozbyciem si´
zu˝ytych igie∏.

Uszkodzenie wstrzykiwacza OptiPen Pro
Uszkodzony wstrzykiwacz nie jest bezpieczny
w u˝yciu i nale˝y zaopatrzyç si´ w nowy.
Wstrzykiwacz OptiPen Pro mo˝e ulec
uszkodzeniu w wyniku nieostro˝nego
obchodzenia si´, upuszczenia lub przekr´cenia
przycisku do ustawiania dawki na si∏´. Nale˝y
dopilnowaç, by brud nie mia∏ kontaktu z
cz´Êciami mechanicznymi. JeÊli nastàpi
którekolwiek z tych zdarzeƒ, sprawdê, czy

Kontrolny test bezpieczeƒstwa
Przed ka˝dym zastrzykiem za∏ó˝ nowà
ig∏´ i przeprowadê test bezpieczeƒstwa
(cz´Êç 3) zabezpieczajàcy przed b∏´dnym
dawkowaniem. Podanie niew∏aÊciwej dawki
mo˝e wywo∏aç niekorzystne zmiany poziomu
cukru we krwi (patrz ulotka do∏àczona do
opakowania insuliny).
Nie wykonuj testu bezpieczeƒstwa bez
za∏o˝onej ig∏y.

a) Wk∏ad nie jest uszkodzony.
b) Przycisk startu, przycisk do ustawiania
dawki i cyfrowy wyÊwietlacz dawki wcià˝
dzia∏ajà prawid∏owo.

Wk∏ady
Przy zmianie wk∏adu zawsze ustaw t∏oczek
w pozycji startowej zgodnie z instrukcjami.
Nigdy nie zak∏adaj u˝ywanego wk∏adu ani
nie u˝ywaj ponownie wk∏adu po wyj´ciu go z
oprawki na wk∏ad.

W nag∏ych przypadkach mo˝esz pobraç
insulin´ z wk∏adu przy pomocy odpowiedniej
strzykawki insulinowej U-100.

Teraz musisz za∏o˝yç ig∏´
(punkt 2) i wykonaç test
bezpieczeƒstwa (punkt
3) przed u˝yciem lub
od∏o˝eniem wstrzykiwacza.

®

Nie stosowaç narz´dzi w celu naprawienia
wstrzykiwacza OptiPen Pro. JeÊli nie jesteÊ
pewien, czy jest on uszkodzony, skontaktuj
si´ z lekarzem, piel´gniarkà diabetologicznà
lub farmaceutà.
®

C Trzymaj wstrzykiwacz
®

OptiPen Pro pionowo tak,
aby przycisk do ustawiania
dawki by∏ skierowany
ku pod∏odze. Przekr´ç
przycisk do ustawiania
dawki w lewo do oporu a˝
pojawi si´ „- -”. T∏oczek z
powrotem schowa si´ w
korpusie wstrzykiwacza.
JeÊli t∏oczek nie schowa
si´ zupe∏nie, ostro˝nie
potrzàsaj wstrzykiwaczem,
a˝ t∏oczek schowa si´. Nie
wciskaj t∏oczka z powrotem
do korpusu wstrzykiwacza.

A Ostro˝nie za∏ó˝ zewn´trznà

D Mieszanie: dotyczy tylko

®

nasadk´ ochronnà na ig∏´.

zawiesin insuliny (patrz
etykieta wk∏adu).
Powoli obracaj
wstrzykiwaczem
OptiPen Pro o 180° przez
co najmniej 10 minut.
Zawiesiny insulinowe
muszà mieç jednolicie
mlecznobia∏y wyglàd.
®

Pami´taj o zdj´ciu
ig∏y przed od∏o˝eniem
wstrzykiwacza. Nie
przechowywaç w lodówce!

E Trzymaj wstrzykiwacz
®

OptiPen Pro ig∏à
skierowanà w gór´. WciÊnij
przycisk do ustawiania
dawki do koƒca, a˝ schowa
si´ do Êrodka.
Na koƒcu ig∏y powinna
pojawiç si´ insulina. JeÊli
tak nie jest, sprawdê
ig∏´ i powtórz test
bezpieczeƒstwa. Test
bezpieczeƒstwa nale˝y
przeprowadzaç przed
ka˝dym zastrzykiem.
®

Wstrzykiwacz OptiPen Pro
jest teraz gotowy do u˝ycia
(punkt 4) lub mo˝na go
przechowywaç po zdj´ciu
ig∏y i za∏o˝eniu nasadki.
Nie trzymaç w lodówce!

®

Wstrzykiwacza OptiPen Pro nie nale˝y
u˝ywaç w pobli˝u urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.

B Ca∏kowicie odkr´ç ig∏´ po

ka˝dym zastrzyku. Pozbàdê
si´ jej w bezpieczny sposób
i zgodnie z zaleceniami
producenta. Zawsze
za∏ó˝ nasadk´ na korpus
wstrzykiwacza po u˝yciu.
®

Wstrzykiwacz OptiPen Pro
mo˝na przechowywaç w
ten sposób do nast´pnego
u˝ycia.
Nie przechowywaç w
lodówce!
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A UWAGI OGÓLNE

Wk∏ad
3 ml wk∏ad jest sprzedawany
osobno. Przed ka˝dym
wstrzykni´ciem sprawd˝
wyglàd leku we wk∏adzie
i stosuj si´ do instrukcji
w ulotce informacyjnej
leku dla pacjenta. Dla
unikni´cia problemów (np.
zaka˝eƒ, nieprawid∏owego
dawkowania) wa˝ne jest
przestrzeganie poleceƒ
zawartych w niniejszej
ulotce informacyjnej.
Skonsultuj si´ ze swoim
lekarzem przed u˝yciem
wk∏adu z insulinà we
wstrzykiwaczu OptiPen Pro.
®

Przed u˝yciem
sch∏odzonego wk∏adu, wyjmij
go z lodówki na pewien
czas (oko∏o 1-2 godzin),
˝eby osiàgnà∏ temperatur´
pokojowà. Chroƒ go przed
zabrudzeniem. Nie wyjmuj
wk∏adu z opakowania
zanim nie b´dzie gotowy
do u˝ycia. Przetrzyj górnà
cz´Êç wk∏adu wacikiem z
alkoholem przed ka˝dym
za∏o˝eniem ig∏y. Nie
otwieraj wk∏adu ani nie
manipuluj nim w ˝aden
sposób. Nie wk∏adaj
cz´Êciowo zu˝ytych
wk∏adów do wstrzykiwacza.
Ig∏y do wstrzykiwacza
OptiPen Pro
Ig∏y ró˝nej d∏ugoÊci i
gruboÊci sà dost´pne.
Skontaktuj si´ z
farmaceutà, aby uzyskaç
wi´cej informacji. Prosz´
sprawdziç w instrukcji
do∏àczonej do opakowania
igie∏. W ró˝nych krajach ig∏y
i wstrzykiwacze mogà si´
ró˝niç i nie byç zamienne.
JeÊli planujesz podró˝ za
granic´, upewnij si´, ˝e
zabra∏eÊ wystarczajàcy
zapas igie∏ ze sobà.
®

Usuwanie p´cherzyków
powietrza
P´cherzyki powietrza
usuwa si´ podczas
kontrolnego testu
bezpieczeƒstwa (punkt 3).
JeÊli p´cherzyki powietrza
wcià˝ wyst´pujà, powtórz
test bezpieczeƒstwa
obracajàc przycisk do
ustawiania dawki w
prawo a˝ na wyÊwietlaczu
pojawi si´ „02”. Delikatnie
opukaj oprawk´ wk∏adu
do momentu, gdy
powietrze przesunie si´
ku górze szyjki wk∏adu.
Nast´pnie wciÊnij przycisk
do ustawiania dawki a˝

B ROZWIÑZYWANIE
PROBLEMÓW

us∏yszysz klikni´cie. W
razie potrzeby powtarzaj
test do momentu pojawienia
si´ insuliny na koƒcu ig∏y.
Regulacja dawki i
wyÊwietlacz
W celu ustawienia dawki
trzymaj wstrzykiwacz
OptiPen Pro w sposób
opisany w punkcie 4.
W lewo od cyfrowego
wyÊwietlacza dawki
muszà byç widoczne
drukowane litery I.U. Po
ustawieniu dawki b´dzie
ona wyÊwietlana przez 2
minuty.
®

Informacje dotyczàce
okresu trwa∏oÊci
miga po
naciÊni´ciu
przycisku
startu:
Okres trwa∏oÊci (2 lata)
Twojego wstrzykiwacza
OptiPen Pro dobiega
koƒca. Cyfrowy
wyÊwietlacz dawki b´dzie
dalej dzia∏a∏ przez oko∏o 4
tygodnie. Zaopatrz si´ w
nowy wstrzykiwacz.
®

miga, gdy
wciÊnie si´
przycisk startu:
Okres trwa∏oÊci
wstrzykiwacza OptiPen Pro
dobiega koƒca. Gdy dalej
przekr´casz przycisk
ustawiania dawki,
wyÊwietlacz wcià˝
®

pokazuje
. Zaopatrz
si´ w nowy wstrzykiwacz
OptiPen Pro.
®

W sytuacji nag∏ej,
a) mo˝esz pobraç insulin´
z wk∏adu przy pomocy
odpowiedniej strzykawki
insulinowej U-100.
b) jeÊli nie masz
strzykawki, mo˝esz
tymczasowo ustawiç
dawk´ insuliny liczàc
klikni´cia. Zale˝nie od
stosowanej przez Ciebie
wersji wstrzykiwacza
OptiPen Pro, 1
klikni´cie odpowiada
1 lub 2 jednostkom.
JeÊli korzystasz z
tej mo˝liwoÊci przed
wykonaniem zastrzyku
konieczne jest wykonanie
testu bezpieczeƒstwa z
pozytywnym wynikiem.
®

Kontrolny test
bezpieczeƒstwa
Podczas testu
bezpieczeƒstwa na koƒcu
ig∏y nie pojawia si´
insulina (punkt 3):
Powtórz test
bezpieczeƒstwa. JeÊli
insulina nie pojawi si´ i tym
razem, sprawdê, czy:
a) Ig∏a dobrze si´ trzyma na
swoim miejscu. Wymieƒ
zatkanà lub uszkodzonà
ig∏´ na nowà.
b) Przycisk do ustawiania
dawki zosta∏ prawid∏owo
ustawiony (zawsze
przekr´caj ten przycisk
w prawo, aby wybraç
dawk´). Przesuƒ przycisk
o 1 jednostk´ w prawo.
c) Wk∏ad jest za∏o˝ony
prawid∏owo. JeÊli wk∏ad
z insulinà jest pusty,
za∏ó˝ nowy (punkt 3).
Powtórz kontrolny test
bezpieczeƒstwa (punkt 3).
Podczas ustawiania
dawki nie s∏yszysz
klikni´cia:
Zaopatrz si´ w nowy
wstrzykiwacz OptiPen Pro
(z gwarancjà).
®

Ustawianie dawki
Podczas ustawiania
dawki insulina kapie z
koƒca ig∏y:
Maksymalna dawka dla
wstrzykiwacza OptiPen Pro
wynosi 60 jednostek.
JeÊli po osiàgni´ciu 60
jednostek b´dziesz dalej
przekr´caç przycisk do
ustawiania dawki, insulina
b´dzie kapa∏a z koƒca ig∏y,
zaÊ cyfrowy wyÊwietlacz
wcià˝ b´dzie pokazywa∏
liczb´ „60”. Wówczas
podana zostanie dawka
60 jednostek insuliny (jak
pokazuje wyÊwietlacz).
JeÊli potrzebujesz ni˝szej
dawki, przekr´ç przycisk
do ustawiania dawki z
powrotem (w lewo), aby
obni˝yç dawk´.
®

Wstrzykiwacz zacina si´
lub czujesz opór podczas
ustawiania dawki, a
przycisk do ustawiania
dawki nie chce przesuwaç
si´ dalej do przodu:

• Nie przekr´caj przycisku
do ustawiania dawki na
si∏´ w prawo. Wstrzyknij
cz´Êç dawki, wymieƒ
wk∏ad i wstrzyknij reszt´
dawki tak, aby uzyskaç
ca∏à przepisanà dawk´.
LUB
• Za∏ó˝ nowy wk∏ad (patrz
punkt 1, 2 i 3).
b. JeÊli przycisk do
ustawiania dawki nie
obraca si´ po za∏o˝eniu
nowego wk∏adu, nie
przekr´caj go na si∏´.
Upewnij si´, czy:
• T∏oczek jest
unieruchomiony (patrz
punkt 1, cz´Êç C i D)
• Oprawka na wk∏ad jest
dobrze przykr´cona do
korpusu (patrz punkt 1,
cz´Êç C)
• Obracasz przycisk we
w∏aÊciwym kierunku
(patrz punkt 3, cz´Êç C)
c. Sprawdê, czy podczas
ustawiania dawki przycisk
do ustawiania dawki nie
znajduje si´ pomi´dzy
dwoma stopniami dawki.
Przesuwaj przycisk w
prawo lub w lewo w
kierunku po˝àdanej dawki,
a˝ us∏yszysz klikni´cie.
d. Sprawdê, czy ig∏a jest
za∏o˝ona prawid∏owo (patrz
punkt 2, cz´Êç B), czy nie
jest zablokowana lub zgi´ta
(patrz „Rozwiàzywanie
problemów – Test
bezpieczeƒstwa”). Musisz
u˝ywaç nowej, ja∏owej ig∏y
do ka˝dego zastrzyku.
Zapobiega to blokowaniu
si´ ig∏y i powstawaniu
p´cherzyków powietrza.
e. Przekr´ci∏eÊ przycisk
(w prawo) za maksymalnà
dawk´ 60 IU i nie
za∏o˝y∏eÊ ig∏y (lub ig∏a jest
zablokowana). Przekr´ç
go z powrotem (w lewo)
do pozycji “00” i wykonaj
czynnoÊci opisane w
punkcie 2 i 3. Nie przekr´caj
przycisku do ustawiania
dawki dalej na si∏´.
Przycisk do ustawiania
dawki nie wychodzi po
wciÊni´ciu przycisku
startowego:
Zaopatrz si´ w nowy
wstrzykiwacz Optipen Pro.
®

a. Wk∏ad jest prawie
pusty i nie zawiera ju˝
wystarczajàcej iloÊci
insuliny dla uzyskania
potrzebnej dawki. Mo˝esz
wybraç jeden z poni˝szych
sposobów post´powania:

Wymiana wk∏adu
Przycisku do ustawiania
dawki nie mo˝na
prawid∏owo przykr´ciç do
korpusu wstrzykiwacza.
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Sprawdê, czy:
a. Pozwoli∏eÊ, aby t∏oczek
schowa∏ si´ w korpusie.
Wyjmij wk∏ad i post´puj
zgodnie z punktem 1.
Przeprowadê test
bezpieczeƒstwa (punkt 3).
b. Wk∏ad jest prawid∏owo
za∏o˝ony (w´˝szym
koƒcem z metalowà
os∏onkà w kierunku
korpusu wstrzykiwacza).
T∏oczek nie wchodzi
z ∏atwoÊcià w swoje
miejsce:
a. Trzymaj wstrzykiwacz
OptiPen Pro przyciskiem
do ustawiania dawki w dó∏
(patrz punkt 1) i delikatnie
potrzàÊnij, aby t∏oczek
móg∏ ∏atwiej wsunàç si´ do
korpusu wstrzykiwacza.

nast´pujàce kroki:
a. Usuƒ wszelkie
p´cherzyki powietrza,
które mogà si´
znajdowaç we
wk∏adzie z insulinà
(patrz „UWAGI
OGÓLNE: Usuwanie
p´cherzyków
powietrza”).
b. Powoli wciÊnij
przycisk do
ustawiania dawki do
koƒca, a˝ us∏yszysz
klikni´cie. Wciskajàc
przycisk wolno policz do
10 przed wyj´ciem ig∏y ze
skóry

®

b. JeÊli t∏oczek nie chowa
si´ zupe∏nie w korpusie,
problem mo˝e dotyczyç
korpusu wstrzykiwacza.
Nie próbuj naprawiaç
wstrzykiwacza OptiPen Pro.
Zaopatrz si´ w nowy.
®

Wstrzykiwanie insuliny
Przycisku do ustawiania
dawki nie mo˝na wcisnàç
w celu wstrzykni´cia
insuliny lub nie
wchodzi on w swoje
miejsce (patrz punkt o
zablokowaniu):
a. Podczas ustawiania
dawki mog∏eÊ przekr´ciç
przycisk ustawiania dawki
tak, ˝e znalaz∏ si´ on
pomi´dzy dwoma stopniami
dawki. Przekr´ç przycisk w
prawo lub lewo w kierunku
po˝àdanej dawki.
b. Ig∏a mo˝e byç zatkana
lub uszkodzona. U˝yj
nowej ig∏y.
c. Mog∏eÊ nieumyÊlnie
wcisnàç przycisk startu.
Po wyj´ciu ig∏y ze skóry
wyp∏ywa z niej wi´cej ni˝
jedna kropla insuliny:
Mo˝liwe, ˝e nie
wstrzyknà∏eÊ ca∏ej dawki
insuliny. NIE próbuj
uzupe∏niç brakujàcej insuliny
przez wykonanie drugiego
zastrzyku (w przeciwnym
razie mo˝e Ci groziç spadek
poziomu cukru we krwi).
Sprawdê, jaki masz poziom
cukru we krwi i skonsultuj
si´ z lekarzem.
Mo˝esz uniknàç
powtórzenia si´ tego
problemu podejmujàc

0451
465x387

Funkcje wyÊwietlacza
dawki

D INNE
INFORMACJE

Zawsze przechowuj
wstrzykiwacz OptiPen Pro
bez ig∏y w temperaturze
pokojowej poni˝ej 25 C
(nigdy w lodówce) i
chroƒ przed wilgocià. Na
czas przechowywania
wstrzykiwacza
OptiPen Pro, wciÊnij
przycisk do ustawiania
dawki do Êrodka.
Pozwala to oszcz´dzaç
bateri´ i umo˝liwia
w∏aÊciwe funkcjonowanie
wstrzykiwacza przez ca∏y
jego okres trwa∏oÊci.

Piel´gnacja
Ostro˝nie obchodê si´
ze wstrzykiwaczem
OptiPen Pro. Aby utrzymaç
go w czystoÊci, pos∏uguj
si´ wilgotnà szmatkà. Brud
mo˝e utrudniaç dzia∏anie.
NIE U˚YWAJ Êrodków
czystoÊci. Wstrzykiwacz
OptiPen Pro nie wymaga
konserwacji.

®

o

®

Aby zapobiec dostawaniu
si´ kurzu do korpusu
wstrzykiwacza, zawsze
zak∏adaj nasadk´ na
wstrzykiwacz.

®

®

Okres trwa∏oÊci
Okres trwa∏oÊci
wstrzykiwacza OptiPen Pro
wynosi 2 lata. Szczegó∏y w
punkcie “A. Uwagi ogólne.
Informacje na temat okresu
trwa∏oÊci”. OptiPen Pro
spe∏nia wymagania normy
DIN EN ISO 11608-1.
®

®

Informacje o bateriach
Pojawia si´
Przesunà∏eÊ
przycisk do
ustawiania dawki
do ujemnego zakresu.
Przekr´caj przycisk do
ustawiania dawki w prawo,
a˝ pojawi si´ „00”.
Wówczas powinieneÊ
zawsze przeprowadziç
Test bezpieczeƒstwa
(punkt 3).
Na przemian migajà

i
:
a. Przesunà∏eÊ przycisk
do ustawiania dawki
do ujemnego zakresu
lub rozpoczà∏eÊ od
ujemnego zakresu. NIE
WYKONUJ zastrzyku, lecz
przeprowadê kontrolny test
bezpieczeƒstwa (punkt 3)
b. Przesunà∏eÊ przycisk
do ustawiania dawki zbyt
szybko podczas ustawiania
dawki insuliny. Mo˝esz to
skorygowaç zaczynajàc
od poczàtku. W tym celu
wciÊnij najpierw przycisk
do ustawiania dawki.
Dawka nie jest wyÊwietlana
po naciÊni´ciu przycisku
startu lub zwolnieniu
przycisku do ustawiania
dawki:
WciÊnij przycisk do
ustawiania dawki. Zacznij
od kontrolnego testu
bezpieczeƒstwa (punkt 3).
JeÊli dawka wcià˝ nie jest
wyÊwietlana, powinieneÊ
nabyç nowy wstrzykiwacz
OptiPen Pro.
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WyÊwietlana dawka
znika podczas
ustawiania dawki
(np. jeÊli coÊ
Ci przeszkodzi
w trakcie
przygotowywania
zastrzyku):
Automatycznie
w∏àczy∏a si´ funkcja
oszcz´dzania energii.
Przesuƒ przycisk do
ustawiania dawki o
jednà jednostk´ do
przodu. Wstrzykiwacz
powinien byç teraz
znów gotowy do u˝ytku,
sprawdê, czy wyÊwietlacz
pokazuje prawid∏owà
dawk´.

C SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

miga po
wciÊni´ciu
przycisku
startu:
Bateria si´ wyczerpuje.
Mo˝esz u˝ywaç
wstrzykiwacz OptiPen Pro,
ale prosz´, zaopatrz si´
w nowy wstrzykiwacz
OptiPen Pro
®

®

wyÊwietla si´
po wciÊni´ciu
przycisku
startu:
Bateria si´ wyczerpa∏a.
U˝yj nowego wstrzykiwacza
OptiPen Pro
®

W sytuacji nag∏ej,
a. mo˝esz pobraç insulin´
z wk∏adu przy pomocy
odpowiedniej strzykawki
insulinowej U-100.

Od momentu za∏o˝enia
wk∏adu na wstrzykiwacz
OptiPen Pro po raz
pierwszy, wk∏ad ten mo˝e
byç u˝ywany najwy˝ej
przez 28 dni w normalnych
warunkach u˝ytkowania
(w temperaturze
pokojowej poni˝ej 25 C ).
Szczegó∏owe informacje
na temat przechowywania
wk∏adu mo˝na znaleêç w
ulotce informacyjnej dla
pacjenta.
®

Wytwórca
Aventis Pharma
Deutschland GmbH,
D-65926 Frankfurt am
Main, Germany.
CE 0123

o

Dystrybutor
Aventis Pharma Sp. z o.o.
03-230 Warszawa
ul. Daniszewska 10
tel. (0-22) 676-06-07
®

OptiPen Pro jest
zastrze˝onym znakiem
hanlowym grupy Aventis.
Data opracowania
instrukcji u˝ycia:
Marzec 22, 2004

b. jeÊli nie masz strzykawki,
mo˝esz tymczasowo
ustawiç dawk´ insuliny
liczàc klikni´cia. Zale˝nie
od stosowanej przez Ciebie
wersji wstrzykiwacza
OptiPen Pro, 1 klikni´cie
odpowiada 1 lub 2
jednostkom. JeÊli
korzystasz z tej mo˝liwoÊci,
przed wykonaniem
zastrzyku jak zawsze
konieczne jest wykonanie
testu bezpieczeƒstwa z
pozytywnym wynikiem.
®

®
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