הוראות שימוש
חיבור

נא לשטוף את הידיים
במים וסבון.

נקו את העור באלכוהול
או חומר חיטוי דומה.
(המתינו עד שהעור
מתייבש לחלוטין לפני
שימוש בהתקן)

משכו את התגית הלבנה
להסרת העטיפה.

הסירו את הנייר הסטרילי.

איחזו במוליך ביציבות
והסירו את המכסה
הפלסטי.

הסירו את פס הנייר
ממשטח המדבקה.

סובבו והסירו את מגן
המחט המובילה.

החזיקו כשהמחט פונה
כלפי מטה.

הניחו את האצבעות על
האזור המקווקו שבצדיי
המוליך ומשכו מעלה
ממרכז המוליך עד
לנעילה במצב מתוח.

הניחו את המוליך על אזור
ההחדרה והניחו את
האצבעות בשקעים העגולים.
לחצו על שני השקעים
העגולים במקביל על מנת
להחדיר את התקן ההזרקה.

אחזו במרכז המוליך בלבד,
ומשכו בעדינות על מנת
להסיר את התקן ההזרקה.

הצמידו את המדבקה לעור.

לחצו על מרכז המוליך על
מנת לאבטח את התקן
ההזרקה כלפי העור.

טיפים מועילים
•
•

•

בעת הסרת התקן ההזלפה מהגוף ,ניתן להשתמש בשמן תינוקות על מנת להקל על
הסרת המדבקה.
המידע המוצג כאן הינו מידע משלים למדריך למשתמש .קראו את המדריך למשתמש
להוראות מלאות.
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הוראות שימוש
שימוש

נקו את המחיצה
לפני כל שימוש.

נקבו את המחיצה על
ידי המחט של המזרק.

הזריקו באיטיות את
התרופה.

הוציאו את המזרק.

הסרה

אחזו בשולי משטח
המדבקה והסירו
המעור.
האם אני יכול להשתמש בעט אינסולין עם ®? i-Port Advance
כן ,ניתן להשתמש בעטי אינסולין עם ® i-Port Advanceכל עוד אורך המחט אינו עולה על  8ממ' או קטן יותר מ  5ממ'.

האם אני יכול להשתמש במספר סוגי אינסולין עם אותו ®? i-Port Advance
ניתן להזריק את שני סוגי האינסולין (ארוך וקצר) דרך אותו התקן הזרקה כל עוד המתנתם  60דקות בין ההזרקות .אנו
ממליצים להזריק תמיד את האינסולין קצר הטווח קודם ,עקב זמני הפעילות שלו.

מה עליי לעשות עם רמת הסוכר בדמי גבוה באופן לא מוסבר לאחר הזרקת האינסולין דרך ה ®? i-Port Advance
במקרה של רמת סוכר גבוה בדם שאינה מוסברת ,הסר את ה ® i-Port Advanceוהחדר/י התקן חדש לאיזור אחר
בגופך .יתכן שהקנולה שבגופך יצאה ,התקפלה ,או נחסמה באופן חלקי .במקרה שרמת הסוכר שבגופך נותרת גבוה,
יוועץ/י בצוות הרופאי המטפל שלך.

טיפים מועילים
•
•

•

בעת הסרת התקן ההזלפה מהגוף ,ניתן להשתמש בשמן תינוקות על מנת להקל על
הסרת המדבקה.
המידע המוצג כאן הינו מידע משלים למדריך למשתמש .קראו את המדריך למשתמש
להוראות מלאות.
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