
Lütfen önce insülinin do¤ru olup olmadı¤ını kontrol ediniz.

A   Pen yuvasındaki insülin kartuflunu sökünüz. 
   Varsa bofl insülin kartuflunu çıkartınız.

B    Vida çubu¤unu komple bafllangıç konumuna getiriniz.

     Vida çubu¤unun ucundaki halkayı sıkıca tutup yuvayı sonuna kadar geri 
çeviriniz.

    Vida çubu¤unu geri itmeyi DENEMEY‹N‹Z.

C    Yeni kartuflu takınız.

    Do¤ru insülini kullandı¤ınıza emin olup, kartuflu takınız.

D    Kartuflu yeniden pen yuvasına takınız.
  

 ‹flaretlerin yan yana gelmeleri gerekir. aretlerin yan yana gelmeleri gerekir.

Böyle de¤ilse A adımından tekrar bafllayınız.

 Kartuflu tam otutturamadı¤ınız durumda,

   kartuflun do¤ru takılı olup olmadı¤ını ve

    vida çubu¤unun komple geriye çevrilip çevrilmedi¤ini kontrol ediniz.

  fiAYET Pen ile ilgili baflka sorunlarınız varsa, önce i¤neyi de¤ifltirmeyi ve güvenlik 
testini tekrarlamayı deneyiniz.

  TactiPen® sadece kiflisel kullanım için tasarlanmıfltır.

Kartuflların saklanması ve kullanımı ile ilgili bilgileri insülin kartufllarının 
prospektüslerinde bulabilirsiniz.

TactiPen® ‘inizin kaybolması veya hasar görmesi halinde insülin i¤nesi
yapabilmek için her zaman bir alternatif i hazır bulundurunuz.

Her enjeksiyon için yeni bir i¤ne kullanınız.

Kartuflun takılması
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Lütfen önce insülinin do¤ru olup olmadı¤ını kontrol ediniz.

A  ‹¤neyi düz yerlefltiriniz. 

ÖNEML‹: ‹nsulin süspansiyonunu çalkalayın!

‹¤neyi takın1 

Her i¤neden önce hava kabarcıklarını gidermek ve pen ile i¤nenin gere¤i
gibi çalıflıp çalıflmadı¤ını kontrol etmek için bir güvenlik testi yapınız.

A   2 birimlik bir doz ayarlayıp i¤nenin koruma kapa¤ını çıkarınız.

B   Peni i¤nesi yukarı gelecek biçimde tutup enjeksiyon dü¤mesine
sonuna kadar bastırınız.

C   ‹¤nenin ucundan insülin çıkıp çıkmadı¤ını kontrol ediniz.

     ‹¤nenin ucundan insülin çıkmadı¤ı takdirde, insülin gelene kadar testi 
tekrarlayınız.

   Üç kez yapılan güvenlik testine ra¤men insülin çıkmayacak olursa, 
i¤neyi de¤ifltirip yeniden deneyiniz.

   Hala insülin çıkmayacak olursa, kartuflun do¤ru takıldı¤ından emin
olup ifllemi yeniden deneyiniz.

   Buna ra¤men insülin çıkmayacak olursa, kartuflu de¤ifltirip bafltan 
bafllayınız.

Güvenlik testinin yapılması2 

A   Enjeksiyon dü¤mesini çevirip dozu ayarlayınız.

   Gösterilen örnekte 30 birimlik bir doz seçilmifltir.

  Sizin kullanaca¤ınız doz bundan farklı olabilir.

    ‹stenen dozu AYARLAYAMAZSANIZ, kartuflta yeterince insülin olup 
olmadı¤ını kontrol ediniz.

Doz ayarı3 

Size tıbbi personel tarafından gösterilen enjeksiyon tekni¤ini uygulayınız.

A   ‹¤neyi batırınız

B   Enjeksiyon kafasını tamamen bastırınız.
Doz penceresinde gösterilen rakam “0”a gelir.

C   Enjeksiyon dü¤mesini tamamen basılı tutunuz. 
  ‹¤neyi çıkartmadan önce 10’a kadar yavafl sayınız.

Doz enjeksiyonu4 

10 sn.

‹¤neyi çıkartma5 
A   Dıfl i¤ne koruma kapa¤ını yeniden i¤neye takıp bunun yardımı ile

i¤neyi penden çıkartınız.

B   ‹¤neyi güvenli bir biçimde imha ediniz (örne¤in delinmeyecek bir
kutuda).

C   Penin kapa¤ını yeniden pene takınız.

‹nsülin enjeksiyonu
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