
Bu talimat sadece bir kılavuzdur. ClikStar®’ı ilk kez kullanmadan önce prospektüsünü dikkatlice 
okuyunuz.

Kartuflun takılması
‹nsülin kaleminin kapa¤ını çekin veya çevirin ve, kartufl hazne-
sini kartuflun yuvasından çıkartınız. Do¤ru insülini 
kullandı¤ınızdan emin olmak için elinizdeki kartuflun etiketini 
kontrol edip yeni kartuflu, kartufl yuvasına yerlefltiriniz.

Kartufl haznesini yeniden insülin kaleminin yuvasına takıp 
sa¤lam flekilde yerine oturmasını sa¤layınız, bu durumda bir tık 
sesi çıkacaktır. Kartufl haznesi ile insülin kaleminin yuvasındaki 
ok iflaretlerinin tam olarak karflı karflıya gelmesi gerekir.
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‹nsülinin kontrolü
Do¤ru insülini kullandı¤ınızdan emin olmak için elinizdeki 
kartuflun etiketini kontrol ediniz. Lütfen insülinin niteli¤ini gözden 
geçiriniz. ÖNEML‹: ‹nsülin süspansiyonları karıfltırılmalıdır!
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‹¤nenin takılması
‹¤neyi düz bir biçimde takınız.
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Bazı durumlarda insülin çıkması için güvenlik testini birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.

•  Hiç insülin çıkmadı¤ı takdirde, hava kabarcı¤ı olup olmadı¤ını kontrol ediniz ve olası kabarcıkları gidermek için 
güvenlik testini iki kez daha tekrarlayınız. 

•  Hala insülin çıkmadı¤ı takdirde, muhtemelen i¤ne tıkanmıfl olabilir. Bu durumda i¤neyi de¤ifltirip aynı ifllemi bir kez 
daha deneyiniz. ‹¤neyi de de¤ifltirdi¤iniz halde insülin çıkmıyorsa, insülin kartuflunun do¤ru takıldı¤ına kanaat 
getirip (bakınız Adım 1) güvenlik testini bir kez daha tekrarlayınız.

•  Yine de insülin çıkmadı¤ı takdirde, muhtemelen kartufl veya kalem arızalıdır. Bu kartuflu veya kalemi artık 
kullanmayınız. 

Güvenlik testinin yapılması
Her enjeksiyondan önce hava kabarcıklarının yok edilmesi için 
mutlaka güvenlik testi yapılmalıdır ve insülin kalemi 
ile i¤nenin usulüne uygun çalıflıp çalıflmadı¤ı kontrol 
edilmelidir.
Dozaj halkasını çevirerek dozajı 2 üniteye ayarlayınız.

Dıfl i¤ne kuruyucu kapa¤ını çıkartınız ve bununla enjeksiyon-
dan sonra i¤neyi insülin kaleminden çevirerek çıkartmak için 
muhafaza ediniz. ‹ç i¤ne koruyucu kapa¤ını çıkartıp imha 
ediniz.

‹nsülin kalemini i¤ne yukarı gelecek biçimde tutup enjektör 
dü¤mesini iyice bastırınız. ‹¤nenin ucundan insülinin çıkıp 
çıkmadı¤ını kontrol ediniz.
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Doz ayarı
Dozaj halkasını çevirerek istenen dozajı ayarlayabilirsiniz.

Gösterilen örnekte 15 ünitelik bir dozaj seçilmifltir. Sizin dozunuz 
bundan farklı olabilir. Halkayı çok fazla çevirmiflseniz, dozaj 
halkasını geri çevirerek ayarlanmıfl dozajı yeniden azaltabilirsiniz. 
Dozaj penceresinin ortasında duran çizgi veya sayı ayarlanan 
dozu gösterir.

Dozaj halkası ile en fazla kartuflun içinde bulunan ünite kadar 
dozaj ayarlayabilirsiniz. Dozaj halkasını güç kullanarak çevirmeye 
çalıflmayınız. Kartuflta yeterince ünite bulunmadı¤ı takdirde,

•  sadece kartuflun içerisinde kalan miktarı enjekte edip eksik 
kalan miktar için baflka bir kartufl kullanabilirsiniz.

• veya dozun tamamı için yeni bir kartufl kullanabilirsiniz.
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Dozun enjekte edilmesi
Lütfen tıp uzmanı personel tarafından önerilen enjeksiyon 
tekni¤ini kullanınız.

‹¤neyi deriye batırıp enjeksiyon dü¤mesine sonuna kadar yavafl 
yavas bastırınız. Enjeksiyon dü¤mesini tam olarak basılı tutunuz. 
Önce yavaflça 10’a kadar sayıp i¤neyi deriden çekiniz. Dozaj 
penceresinde gösterilen sayı enjeksiyon sırasında “0”a iner.
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‹¤nenin sökülmesi ve imhası
Dıfl i¤ne koruyucu kapa¤ını yeniden i¤neye takıp bunun yardımı 
ile i¤neyi resimde gösterildi¤i gibi insülin kaleminden çevirerek 
çıkartınız. ‹¤nenin tıp uzmanı personelin talimatları do¤rultusunda 
imhasını sa¤layınız.

‹¤neyi güvenli biçimde atı¤a ayırınız. Bu noktada i¤nenin isten-
medik yaralanmalara veya enfeksiyon hastalıklarının 
bulaflmasına neden olmasını önlemek için buna iliflkin güvenlik 
talimatlarına dikkat ediniz (örne¤in tıbbi uzman personele 
danıflabilirsiniz).

Bu ClikStar® sadece sizin özel kullanımınız içindir. Asla 
kullanmaları için baflka diyabet hastalarına vermeyiniz.

Farklı insülinler kullanmanız durumunda, her bir insülin için farklı 
renkte insülin kalemi kullanınız.

Burada belirtilen tüm talimatları kendi baflınıza yerine 
getiremedi¤iniz takdirde, ClikStar®’ tı sadece bu kullanım 
kılavuzundaki talimatları anlayabilen birinin yardımı ile kullanınız.
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