
Instrukcja użycia produktu 
we wstrzykiwaczu

1. Przygotowanie do wykonania wstrzyknięcia

2. Zdjąć niebieską nasadkę

Potrzebne będą:
• wstrzykiwacz leku ,

• gaziki nasączone alkoholem,

• wacik lub gaza,

• pojemnik odporny na przekłucie.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
•  Nie używać wstrzykiwacza, jeśli brakuje nie-

bieskiej nasadki lub nasadka ta nie jest do-
kładnie przymocowana.

•  Nie używać wstrzykiwacza wielokrotnie.

•  Nie wstrząsać wstrzykiwaczem.

•  Nie dotykać żółtej osłonki zabezpieczającej.

•  Nie używać wstrzykiwacza, jeśli został upusz-
czony lub uszkodzony.

•  Nie zamrażać wstrzykiwacza.

•  Nie wystawiać wstrzykiwacza na bezpośred-
nie działanie światła słonecznego.

Przygotowanie do wykonania 
wstrzyknięcia:
•  Odłożyć wstrzykiwacz na 30 do 40 minut, 

aby ogrzał się do temperatury pokojowej:

•  Nie podgrzewać wstrzykiwacza, należy odło-
żyć go do czasu, aż sam się ogrzeje.

•  Nie wkładać wstrzykiwacza z powrotem do 
lodówki.

•  Sprawdzić, czy wstrzykiwacz zawiera odpo-
wiedni lek we właściwej dawce.

•  Sprawdzić termin ważności: nie stosować 
tego leku po upływie terminu ważności.

•  Należy upewnić się, że roztwór jest przejrzy-
sty, w kolorze od bezbarwnego do bladożół-
tego i nie zawiera cząstek stałych – w innym 
wypadku nie należy stosować leku.

•  Może być widoczny pęcherzyk powietrza. 
Jest to normalne.

•  Nie stosować leku, jeśli okienko jest całkowi-
cie żółte.

•  Nie stosować tego leku, jeśli zmieni kolor lub 
zmętnieje lub jeśli będzie zawierał widoczne 
zanieczyszczenia lub cząstki stałe.

•  Umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do su-
cha ręcznikiem.

•  Skórę przetrzeć w miejscu planowanego 
wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoho-
lem.

•  W trakcie samodzielnego wykonywania 
wstrzyknięcia można stać lub siedzieć.

•  Nie należy wykonywać wstrzyknięcia w miej-
scu, w którym skóra jest bolesna, stwardniała, 
zaczerwieniona lub nadmiernie ocieplona.

•  Nie należy wykonywać wstrzyknięcia w po-
bliżu widocznej żyły, blizn ani rozstępów.

•  Nie wstrzykiwać leku w to samo miejsce 
z innymi lekami podawanymi we wstrzyknię-
ciach.

Wstrzyknięcie można wykonać:
• w udo,

• w brzuch (z wyjątkiem obszaru o średnicy 5 cm wokół pępka),

• w zewnętrzną powierzchnię ramienia.

•  Za każdym razem wstrzyknięcie należy wykonywać w inne miejsce. 
Jeśli konieczne jest wykonanie wstrzyknięcia w to samo miejsce, należy 
upewnić się, że nie jest to ten sam punkt, w który wykonano poprzed-
nie wstrzyknięcie.

Jeśli pacjent jest gotowy do wykonania 
wstrzyknięcia, należy zdjąć niebieską nasadkę.

•  trzymać wstrzykiwacz leku w sposób przed-
stawiony jak obok.

•  Nie nakładać z powrotem niebieskiej nasadki.

• Nie dotykać żółtej osłonki zabezpieczającej.

• Okienko musi pozostać cały czas widoczne.
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Instrukcja użycia produktu 
we wstrzykiwaczu c.d.

6. Usuwanie wstrzykiwacza
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3.  Przycisnąć żółtą osłonkę zabezpieczającą do skóry pod kątem 
około 90 stopni

4.  Wcisnąć i zwolnić zielony (wstrzykiwacz 75 mg) lub szary 
    (wstrzykiwacz 150 mg) przycisk

5.  Przytrzymać wstrzykiwacz do momentu, aż okienko zmieni kolor 
na żółty

Przycisnąć wstrzykiwacz i mocno przytrzymać przy 
ciele, tak aby żółta osłonka zabezpieczająca nie była 
widoczna, pod kątem około 90°. W razie potrzeby 
chwycić między palcami fałd skórny, tak aby skóra  
w miejscu wstrzyknięcia się nie przesuwała. Wstrzyki-
wacz nie zadziała, jeśli żółta osłonka zabezpieczająca 
nie będzie w pełni wciśnięta.

Kciukiem wcisnąć i natychmiast zwolnić zielony 
(wstrzykiwacz 75 mg) lub szary (wstrzykiwacz 
150 mg) przycisk.

Będzie słychać kliknięcie. Oznacza to, że w tym 
momencie rozpoczęło się wstrzykiwanie leku. 
Kolor okienka zacznie się zmieniać na żółty.

 

•  Po zwolnieniu przycisku przytrzymać wstrzykiwacz 
przyciśnięty do skóry. Przytrzymać do 20 sekund.

•  Przed usunięciem wstrzykiwacza należy upewnić się, że 
okienko zmieniło kolor na żółty.

•  Wstrzyknięcie będzie zakończone, gdy całe okienko 
zmieni kolor na żółty. Można wtedy usłyszeć drugie klik-
nięcie.

• Nie pocierać skóry po wykonaniu wstrzyknięcia.

•  Bezpośrednio po użyciu usunąć wstrzykiwacz i nasadkę do pojemnika odpornego na prze-
kłucie.

• Nie nakładać ponownie niebieskiej nasadki.
• Należy zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jak usunąć pojemnik.

Pełne informacje na temat dawkowania i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują 
się w ulotce dla pacjenta dołączonej do wstrzykiwacza.

Natychmiast zwolnić szary 
(wstrzykiwacz 150 mg) 
przycisk

Przytrzymać
do 20 sekund


