
Kısa Kullanım Kılavuzu

     

D   Yeni bir kartuş yerleştirin.
  –    Doğru insülini kullandığınızdan emin 

olun ve kartuşu ondan sonra
yerleştirin.

E    Kartuş kovanını tekrar çevirerek 
sıkıca gövdeye monte edin.

A  Kalemin kapağını çekerek açın.

B    Kartuş kovanını çevirerek gövdeden 
sökün.

   –  Duruma göre, boş insülin kartuşunu 
çıkarın.

C   Dişli mili tamamen başlangıç
konumuna geri çevirin.

 –  Eğer doz penceresindeki gösterge 
"0" konumunda değilse, enjeksiyon 
düğmesini sonuna kadar bastırın.

 –  Dişli milin yüzüğünü sıkıca tutun.
 –   Gövdeyi, mil sonuna dayanana ka-

dar saat yelkovanının ters yönünde 
çevirin; böylece, dişli mil dönerek 
yuvasına girecektir.

  Dişli mili geri itmeye çalışmayın.

1. Kartuş yerleştirme

Dikkat: Kartuş kovanı ile gövde 
üzerindeki işaretlerin tam olarak çakışması 
gerekmektedir. Eğer çakışmıyorlarsa, C adımına 
dönün ve tekrar başlayın.

Kartuşu yerleştiremiyorsanız:

   Kartuşun yönünün doğru olup olmadığını
kontrol edin.

    Dişli milin tamamen geri döndürülmüş olup 
olmadığına bakın.

   Aşırı güç kullanmayın.

2. İğneyi takma

A   İğneyi düz bir şekilde oturtun.
   –  İğnenin sıkıca yerinde oturmasına 

dikkat edin (iğneler tiplerine göre 
vidalanarak ya da geçirilerek takılır).

3. Güvenlik testi uygulama

A   Dozaj halkasını çevirerek 2 birim
ayarlayın ve iğnenin koruyucu 
kapaklarını çıkarın.

B    Kalemi, iğne yukarıya bakacak şekil-
de tutun ve enjeksiyon düğmesini 
sonuna kadar bastırın.

C   İğnenin ucundan insülin çıkıp
çıkmadığını kontrol edin.

Dikkat: Muhtemelen, insülin çıkıncaya kadar 
güvenlik testini birkaç kez tekrarlamanız gerekecektir. 
Eğer testi üç kez tekrarlamanıza rağmen hala insülin 
çıkmıyorsa:

   İğneyi değiştirin ve yeniden deneyin.

   Kartuşun doğru takılmış veya hasarlı olup 
olmadığını kontrol edin.

   Güvenlik testini tekrarlayın.

  Lütfen önce doğru insülini kullanıp kullanmadığınızı 
kontrol edin.

   Her uygulama öncesinde, hava kabarcıklarını
çıkarmak ve kalem ile iğnenin gerektiği gibi çalıştığını 
kontrol etmek için bir güvenlik testi uygulayın.

*

Bu, kısa bir kullanım kılavuzudur. Lütfen bunun yanı sıra, her JuniorSTAR® 
ambalajında bulunan ayrıntılı kullanım kılavuzunu da dikkate alınız.



ServiceCenter Diabetes (Diyabet Hizmet Merkezi) olası sorularınızı memnuniyetle 
yanıtlayacaktır. İnternet'te, www.juniorstar.de adresinden de daha fazla bilgi 
temin edebilirsiniz.

Kalem üreticisi:
Haselmeier GmbH

4. Doz ayarlama

A   Güvenlik testinin ardından doz 
penceresindeki göstergenin "0" 
konumunda olmasına dikkat edin.

B   Enjeksiyon düğmesini çevirin ve arzu 
edilen dozu ayarlayın.
Gösterilen örnekte 15,5 birimlik bir doz 
ayarlanmıştır. Kendi dozunuz bundan 
farklı olabilir.

Dikkat: Eğer arzu edilen dozu ayarlamak 
mümkün olmuyorsa, kartuşta yeterli insülin bulunup 
bulunmadığını kontrol edin!

6. İğneyi çıkarma

A    İğnenin dış koruyucu kapağını düz 
bir yüzeye koyun. İğneyi dış koruyu-
cu kapağın içine sokun. 

İğneyle kendinizi yaralamamak için 
iğneye iç koruyucu kapağı tekrar 
takmaya çalışmayın.

B    İğneyi tutmak için dış kapağa biraz 
bastırarak sıkın ve onun yardımıyla
iğneyi çevirerek JuniorSTAR® 'dan
ayırın. Bu sırada kalemi kartuş 
kovanından tutun.

C   Kalemi güvenli bir şekilde 
(örn. delinmeye karşı dayanıklı bir 
kaba atarak) giderin.

D     Ardından daima kalemin kapağını 
tekrar takın ve kalemi güvenli bir 
yerde muhafaza edin.

Dikkat: Eğer enjeksiyonu başka bir kişiye uyguluyor-
sanız, kendinizi kazara iğneyle yaralamamak ve 
bulaşıcı hastalık bulaşmasından sakınmak için çok 
dikkatli olun.

Kazara iğneyle yaralanma riskini azaltmak ve 
enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasına meydan
vermemek için iğneyi çıkarmaya ve gidermeye 
yönelik güvenlik önerilerini (örn. tek el tekniği) 
dikkate alın.
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C   Enjeksiyon düğmesini sonuna kadar 
basılı tutun.
 –  İğneyi deriden çıkarmadan önce 

yavaş yavaş 10'a kadar sayın.

5. Dozu enjekte etme

A  İğneyi batırın.

B   Enjeksiyon düğmesini yavaşça 
sonuna kadar bastırarak ayarlanan 
dozu enjekte edin. Bu esnada, 
doz penceresinde gösterilen sayı 
"0" değerine geri dönecektir.

  Size uzman sağlık personeli tarafından gösterilmiş 
olan enjeksiyon tekniğini uygulayın.

*

(Alman sabit telefon şebekesinden arama başına 
6 ct, cep telefonundan dakikası azami 42 ct)
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