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Svarīgi
Pirms izmantojat pilnšļirci ar automātisku adatas
aizsargu, izlasiet šo svarīgo informāciju:
Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu veikt sev injekciju, ja vien
ārsts vai veselības aprūpes speciālists nav Jūs apmācījuši.
Ievada injekcijas veidā audos tieši zem ādas (subkutāna
injekcija).
Izstāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu.
Pilnšļirces adatas uzgalis satur lateksa atvasinājumu un
var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
Nenoņemiet pelēko adatas uzgali no pilnšļirces, līdz
esat gatavs veikt injekciju.
Nelietojiet pilnšļirci, ja tā ir nokritusi uz cietas virsmas. Izmantojiet jaunu pilnšļirci un sazinieties ar ārstu
vai veselības aprūpes speciālistu.
Nemēģiniet aktivizēt pilnšļirci pirms injekcijas.
Nemēģiniet izņemt caurspīdīgo pilnšļirces aizsargu no
pilnšļirces.
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar ārstu vai veselības
aprūpes speciālistu.

1. solis. Sagatavojiet
A. Izņemiet paplāti ar pilnšļirci no iepakojuma un sagādājiet injekcijai nepieciešamos pieder umus.
Pirms injicēšanas patīkamākai injekcijai atstājiet pilnšļurci apmēram 30 minūtes istabas temperatūrā. Rūpīgi
nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
Nolieciet jauno pilnšļirci uz tīras, labi apgaismotas darba
virsmas. Novietojiet spirta salvetes, vates vai marles tamponu, plāksteri un atkritumu konteineri (nav iekļauts).

Nemēģiniet sasildīt šļirci, izmantojot siltuma avotu,
piemēram, karstu ūdeni vai mikroviļņu krāsni.
Neatstājiet pilnšļirci tiešos saules staros.
Nekratiet pilnšļirci.
Uzglabājiet pilnšļirces bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā.
B. Atveriet paplāti, noplēšot apvalku. Lai izņemtu pilnšļirci no paplātes, satveriet to drošības aizsarga vietā.
Drošības nolūkā:
Neaizskariet virzuli.
Neaizskariet pelēko adatas uzgali.
C. Vizuāli pārbaudiet zāles un pilnšļirci.
Neizmantojiet pilnšļirci, ja:
• zāles ir duļķainas vai tajās ir cietas daļiņas. Tām jābūt
dzidram, bezkrāsainam vai iedzeltenam šķīdumam;
• kāda tās daļa ir ieplaisājusi vai salūzusi;
• nav pelēkā adatas uzgaļa vai tas nav stingri pievienots;
• pagājusi uz etiķetes norādītā derīguma termiņa
mēneša pēdējā diena.
Visos gadījumos sazinieties ar ārstu vai veselības aprūpes
speciālistu.

2. solis. Sagatavojieties
A. Rūpīgi nomazgājiet rokas. Sagatavojiet un notīriet
injekcijas vietu.
Jūs varat izmantot:
• augšstilba augšpusi;
• vēderu, izņemot 5 cm (2 collas) joslu ap nabu;
• augšdelma ārpusi (tikai tad, ja kāds cits veic Jums injekciju).
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Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai
nožūt.
Nepieskarieties injekcijas vietai pirms injicēšanas.

!

Neinjicējiet vietās, kur āda ir maiga, ar asinsizplūdumu, apsārtumu vai cieta. Izvairieties no injicēšanas
vietās ar rētu vai striju zīmēm.
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Satveriet šeit
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Zāles

B. Rūpīgi novelciet pelēko adatas uzgali taisnā virzienā un
prom no sava ķermeņa.
C. Satveriet injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu.

!
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Augšdelms

I njicēšanas laikā ir svarīgi saglabāt satvertu ādu.

Vēders

3. solis. Injicējiet
A. Turiet satvērumu. IEDURIET adatu ādā.
Nepieskarieties notīrītajai ādas zonai.

Augšstilba
augšpuse

2B

B. Lēni, ar pastāvīgu spiedienu SPIEDIET virzuli, līdz sajūtat vai izdzirdat «klikšķi». Klikšķa laikā turpiniet spiest uz
leju.

!

I r svarīgi «klikšķa» laikā spiest uz leju, lai ievadītu
pilnu devu.

C. NOŅEMIET īkšķi. Tad PACELIET šļirci virs ādas.
Pēc virzuļa atbrīvošanas pilnšļirces drošības aizsargs
droši pārklās injekcijas adatu.
Nelieciet atpakaļ pelēko adatas uzgali uz izmantotajām
pilnšļircēm.

4. solis. Pabeidziet
A. Izmetiet izmantoto pilnšļirci un citus piederumus
asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu konteinerā.
Izmetiet izmantoto pilnšļirci un pelēko adatas uzgali
asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu konteinerā.
Zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
Uzglabājiet šļirces un atkritumu konteineru bērniem
neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietojiet pilnšļirci atkārtoti.
	Nepārstrādājiet pilnšļirces un neizmetiet tās sadzīves atkritumos.
B. Apskatiet injekcijas vietu. Ja tur ir asinis, piespiediet
injekcijas vietai vates vai marles tamponu. Neberzējiet
injekcijas vietu. Ja nepieciešams, uzlieciet plāksteri.
*Raksts sagatavots pēc Amgen materiāliem
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«KLIK»
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