ClikSTAR

®

HIZLI KILAVUZ

YSize ClikStar tekrar kullanılabilir insülin kalemindeki Lantus (insülin glargin)
veya Apidra (insülin glulisin) verildi.
Bu hızlı kılavuz ClikStar’ınızı nasıl
kullanacağınıza dair bilgiler içerir.
ClikStar paketindeki talimatlarda daha
detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

ClikStar ve parçaları

Kontrol işareti
Enjeksiyon
düğmesi

Ampul kovanı

Koruyucu film
Dozaj düğmesi

İğne (birlikte verilemez)

Doz penceresi

İç iğne kapağı
Dış iğne kapağı

Kalem kapağı
Kontrol işareti
Piston kolu
Her silindir ampulde 300 birim insülin
vardır.

Kalem kapağı

Aşağıdaki iğneler, ClikStar ile kullanım
için uygundur:
• BD Micro-Fine
• Ypsomed Penfine Artsana Insupen
• Owen Mumford Unifine Pentips.
Onaylı iğnelerle ilgili en son
güncellemelere ve daha fazla bilgiye
www.insulin.se adresinden ulaşabilirsiniz

Başlangıç
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Kalem kapağını
çıkarınız.
Ampul kovanını
kalem gövdesinden
çıkarınız.
Yeni silindir ampulü
ampul kovanına
takınız.
Ampul kovanının yardımıyla piston kolunu
düz şekilde içeriye itiniz. Piston kolunu parmağınızı kullanarak
da itebilirsiniz.

Ampul kovanını, “klik”
sesiyle yerine oturana
ve işaretler hizalanana kadar kalem gövdesine yerleştiriniz.

Bir iğneyi doğrudan
kaleme takınız.
Kullandığınız iğne
türüne göre iğneyi
sıkınız ya da itiniz.

Her enjeksiyondan önce güvenlik testi yapınız
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Dozaj düğmesini
çevirerek 2 birimlik
doz seçiniz. Dış ve iç
iğne kapaklarını
çıkarınız.

Kalemi, iğne yukarı
bakacak şekilde
tutunuz. İnsülin
haznesine vurarak
hava kabarcığı varsa
çıkarınız.

Enjeksiyon düğmesine
tamamen basınız.
İğnenin ucundan
insülin çıktığını ve doz
penceresinde ”0”
yazısının
göründüğünü
kontrol ediniz.

Dozu ayarlayınız ve enjekte edi-
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Enjekte ettiğinizde
Dış iğne kapağını
takınız ve iğneyi
çıkarınız. İğneyi
talimatlara uygun
şekilde atınız. Kalem
kapağını
ClikStar’ınıza
yerleştiriniz ve güvenli
bir yere koyunuz.

Gerekli dozu ayarlayınız. Enjekte etmek
istediğiniz birimi
aşarsanız, doğru birime
dönmeniz yeterlidir.

Diyabet hemşirenizin veya doktorunuzun size
gösterdiği şekilde dozunuzu enjekte ediniz.İğneyi
derinize batırınız ve enjeksiyon düğmesine
tamamen basınız. Enjekte ederken doz penceresi
“0”a kadar geri sayar.

NOT!
ClikStar’ı iğnesiz muhafaza etmek için
enjeksiyondan sonra her zaman iğneyi
çıkarınız. Bu, kirlenme, hava kabarcıkları ve
insülin kaçağının önlenmesine yardımcı olur.
Enjeksiyon düğmesini içeride tutunuz ve 10’a
kadar sayıp sonra iğneyi
çıkarınız.

10 sn.

Puçları ve tavsiyeler
Kullanmadan önce
• Her enjeksiyondan önce daima yeni bir iğne
kullanınız.
• Doğru türde insülin kullandığınızdan emin
olmak için kullanmadan önce daima insülin
üzerindeki etiketi kontrol ediniz..
Kullanım
• Zarar görmüş silindir ampullerini asla
kullanmayınız.
• Zarar görmesi ya da doğru çalışmaması
durumunda asla ClikStar’ı kullanmayınız.
• Farklı türde insülinler kullanıyorsanız, her
insülin türü için farklı renkte kalem
kullanmanız gerekir.
Gereken dozu ayarlayamıyorsanız, silindir
ampulde yeterli insülin olduğunu kontrol
ediniz.Silindir ampulde yeterli insülin
kalmadıysa aşağıdakilerden birini
yapabilirsiniz:
• Silindir ampulde kalan miktarı enjekte ediniz
ve yeni bir silindir ampul kullanarak dozu
ayarlayınız.
• Ya da tam dozu enjekte etmek için yeni bir
silindir ampul kullanınız.
Dozaj düğmesini asla zorlamayınız.
İnsülin azaldığında, silindir ampulün
kademeli ölçeğinde ne kadar insülin kaldığını
görebilirsiniz. Bu ölçek ne kadar insülin kaldığı

hakkında yalnızca genel bir fikir vermektedir
ve hassas doz ölçümü için kullanılmamalıdır.
ClikStar’ınızın muhafaza edilmesi
•Ç
 ocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı
bir yerde saklayınız.
•S
 ilindir ampul soğuk bir yerde muhafaza
ediliyorsa (örneğin buzdolabında), enjekte
etmeden önce ısınmasını sağlamak için 1-2
saat süreyle dolaptan dışarıya çıkarınız.
•S
 ilindir ampul çalıştırıldığında, normal
koşullarda 28 güne kadar kullanılabilir.
•4
 yıl süreyle kullandıktan sonra, ClikStar
kalemi tıbbi personelin talimatlarına ve yerel
yönetmeliklere uygun şekilde atmanız
gerekmektedir.
•C
 likStar’ınızı doğrudan güneş ışığına maruz
bırakmayınız.
•M
 uhafaza etmekle ilgili ayrıntılı bilgi için
insülin paketindeki broşüre bakınız.
ClikStar’ınızın dış kısmını temizlemeniz
gerekiyorsa, ürünü nemli bir bezle
silebilirsiniz.ClikStar’ınızı ıslatmayınız ya da
yıkamayınız.

Kendi notlarınız

SE.CLK.09.09.06

www.insulin.se adresinde diyabetle ilgili başka bilgiler bulabilirsiniz
www.fass.se adresinden farklı insülinlerle ilgili bilgi edinebilirsiniz
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