Soft-Release-O

360 ° μοίρες περιστροφή!

Το Soft Realease O είναι σχεδιασμενο να γυριζει ελεύθερα 360 ° μοίρες. Μειώνει την ανάγκη για συνεχή
έλεγχο πιθανής αποσύνδεσης.Το κλειστό του σύστημα έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει την μετάδοση
μικροβίων. Είναι διακριτικό και διάφανο, ενεργοποιείται από την θερμοκρασία του σώματοςκαι όσο
πιο πολύ ιδρώνει το σώμα τόσο πιο σταθερό μένει στο δέρμα. Δεν αφήνει κολλώδη υπολλείματα ταινίας
και δεν αφαιρεί το τριχωτό μέρος του δέρματος κατά την αφαίρεση του.

Χαρακτηριστικά:
· Τρεις στρώσεις non DEHP υλικό, ανθεκτικό στις τσακίσεις της σωλήνωσης.
· Η μπλε σωλήνωση κάνει ευκολότερα ορατές τυχόν φυσαλίδες αέρα.
· Περισσότερα διακριτικό, ταιριάζει με σκούρα ρούχα καλύτερα
· Ομαλό σχήμα θόλου - μειώνει εμπλοκές στα ρούχα. Σύνδεση με το ένα χέρι .
· Κολλητική ταινία που ενεργοποιείται με τη θερμότητα του σώματος.
· Ημι-διαφανής ταινία για να ταιριάζει με τον τόνο του δέρματος.
· Ελαχιστοποιεί το κολλώδες υπόλειμμα της ταινίας.
Σχεδόν ανώδυνη εισαγωγή, χρησιμοποιώντας ειδικό Inserter ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα περιοχές,
καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για παιδιά και ενήλικες.

Μήκος βελόνας

6 mm, 9 mm

Μήκος σωλήνωσης

30 cm, 60 cm, 80 cm

Οδηγίες εφαρμογής & χρήσης

Πλύνετε τα χέρια σας και ακολουθήστε άσηπτη τεχνική. Προετοιμάστε το σημείο έγχυσης αφαιρώντας την υπερβολική τριχοφυΐα.
Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, σκουπίστε το σημείο με κυκλική προς τα έξω κίνηση.
Βεβαιωθείτε ότι το σημείο είναι τελείως στεγνό προτού συνεχίσετε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική
αλκοόλη η χρησιμοποιήσετε μαντηλάκι εμποτισμένο με μέσο διαφορετικό από 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, μπορεί να προκληθεί
πρώιμη αποκόλληση της ταινίας και διακοπή της χορήγησης φαρμάκου.
Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της ταινίας, προσέξτε να μην αγγίξετε την κολλητική ουσία. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα της
κάνουλας.
Σταθεροποιείστε το σημείο έγχυσης και εισάγετε την μαλακή κάνουλα Soft Release O τπό γωνία 90ο. Για μέγιστη συγκόλληση, πιέστε και
κρατήστε πιεσμένη την ταινία στο δέρμα επί 15 δευτερόλεπτα για να επιτρέψετε στην ταινία να φτάσει στη θερμοκρασία σώματος.
Κρατήστε την ταινία επάνω στο δέρμα με δύο δάκτυλα του ενός χεριού . Συμπιέστε απαλά τα ελάσματα και αφαιρέστε τη βελόνα
εισαγωγέα προσεκτικά με το άλλο χέρι. Απορρίψτε τη βελόνα εισαγωγέα σε ασφαλές δοχείο αμέσως μετά την έγχυση, προκειμένου να
αποφύγετε τυχαίο τρύπημα. Οι χρήστε που κάνουν την έγχυση στον εαυτό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παρεχόμενο μπλε
κάλυμμα βελόνας για να καλύψουν προσωρινά τη βελόνα εισαγωγέα μετά την αφαίρεση.
Μετά τη σύνδεση της αντλίας έγχυσης, βεβαιωθείτε ότι όλος ο αέρας έχει αφαιρεθεί μέσω της αρχικής πλήρωση της διάταξης σωλήνωσης
σύμφωνα με τις οδηγίες αρχικής πλήρωσης του κατασκευαστή της αντλίας σας.
Σκουπίστε το διάφραγμα με ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και τη μικρή πλαστική κάνουλα στο κάτω μέρος
του καλύμματος σωλήνα με τη γωνία από ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Το σωστό σκούπισμα του
διαφράγματος και της κάνουλας στο κάλυμμα σωλήνα μειώνει την είσοδο μικροβίων στη διαδρομή του υγρού. Συνδέστε το κάλυμμα
σωλήνα στη βάση έγχυσης.
Θα πρέπει να ακουστούν έναα ή δυο «κλικ». Περιστρέψτε τη σωλήνωση αριστερά και δεξιά, τουλάχιστον κατά μια πλήρη περιστροφή προς
κάθε κατεύθυνση, ενώ τραβάτε προς τα πάνω το κάλυμμα για να βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει δεσμευτεί πλήρως.
Αποσύνδεση
Για να αποσυνδέσετε τη σωλήνωση, συμπιέστε απαλά τα ελάσματα στις δύο πλευρές του καλύμματος και αφαιρέστε το . Δεν υπάρχει
ανάγκη να καλύψετε τη βάση έγχυσης, καθώς το διάφραγμα παρέχει επαρκές κλείσιμο.
Προτού επανασυνδέσετε το κάλυμμα, αφαιρέστε όλον το αέρα από τη σωλήνωση. Για την επανασύνδεση, ακολουθήστε τις οδηγίες στις
εικόνες.Παρακολουθείτε τα επίπεδα γλυκόζης του αίματός σας κατά την αποσύνδεση και μετά την επανασύνδεση
Όγκος αρχικής πλήρωσης για τη διάταξη σωλήνωσης
(οι όγκοι είναι κατά προσέγγιση) :
30cm (12 ίντσες) : 7 μονάδες * (0.07 ml)
60cm (24 ίντσες) : 14 μονάδες * (0.14 ml)
80cm (31 ίντσες) : 19 μονάδες * (0.19 ml)
100cm (39 ίντσες) : 22 μονάδες * (0.22 ml)

Όγκος αρχικής πλήρωσης για τη διάταξη κάνουλας
(οι όγκοι είναι κατά προσέγγιση) :
Βελόνα 6mm με βάση : 0.3* μονάδες (0.003 ml)
Βελόνα 9mm με βάση : 0.4* μονάδες (0.004 ml)
*Ινσουλίνη U-100

Ελληνικά
Ενδείξεις χρήσης

Τα σετ έγχυσης Soft release O προοριζόνται για την υποδόρια χορήγηση φαρµάκου, όπως ινσουλίνη, από την εξωτερική αντλία
έγχυσης.

Αντενδείξεις

Τα σετ έγχυσης Soft Release O δεν προορίζονται για ενδοφλέβια (IV) έγχυση ή για την έγχυση αίματος ή προιόντων αίματος.

Προειδοποιήσεις

1)Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του σετ έγχυσης Soft Release O και της αντλία έγχυσης σας. Χρησιµοποιείτε τα σετ έγχυσης Soft Release O µε την
αντλία έγχυσης σας µόνο αφού συζητήσετ µε τον γιατρό σας ή/και τον επαγγελµατία υγείας σας.
2)Αποφύγετε τις λοιµώξεις. Μη χρησιµοποιείτε τα σετ έγχυσης Soft Release O εάν η ατοµική συσκευασια έχει υποστεί ζηµιά, έχει ήδη ανοιχτεί ή εάν το
κάλυµµα της κάνουλας λείπει. Μη χρησιµοποιείτε τα σετ έγχυσης Soft Release O µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία. Σε
περίπτωση µη τήρησης αυτών των οδηγιών, υπάρχει κίνδυνος λοίµωξης. Ζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για την
υγεία σας.
3)Μόνο για µία χρήση! Μην επαναχρησιµοποιείτε, επανεισάγετε ή/και επαναποστειρώνετε το σετ έγχυσης Soft Release O. Η επαναχρησιµοποίηση ή και
επανεισαγωγή µπορεί να οδηγήσει σε λοίµωξη, τοπικό ερεθισµό, ανακριβή χορήγηση φαρµάκου ή/και να προκαλέσει ζηµιά στην κάνουλα. Η επαναποστείρωση µπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα του σετ έγχυησης Soft Release O. Ζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία
για την υγεία σας.
4)Μη χρησιµοποιείτε το σετ έγχυσης Soft Release O για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 72 ωρών. Η χρήση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µπορεί
να οδηγήσει σε λοίµωξη, τοπικό ερεθισµό ή/και ανακριβή χορήγηση φαρµάκου. Ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας για το χρονικό διάστηµα για το
οποίο µπορεί να χρησιµοποιθεί το σετ έγχυσης Soft Release O. Λλάξτε το σηµείο έγχυσης εάν παρουσιάσει κνησµό, ερυθρότητα, φλεγµονή ή εάν έχετε
ανεξήγητα υψηλή ένδειξη σακχάρου αίµατος.
5)Διασφαλίστε τη σωστή χορήγηση του φαρµάκου. Πριν την εισαγωγή, ελέγξτε ότι το σετ έγχυσης Soft Release O επιτρέπει την ελεύθερη ροή του
φαρµάκου, ακολουθώντας τις οδηγίεςε αρχικής πλήρωσης για την αντλία έγχυσής σας. Αυτό θα αποτρέψει την ανακριβή δοσολογία που προκαλείται από
παρουσία αέρα στ διαδροµή του υγρού ή από φραγµένη βελόνα. Χρησιµοποιείτε ένα νέο
σετ έγχυσης Soft Release O εάν η αρχική πλήρωση δεν είναι επιτυχής.
Ποτέ µην κάνετε αρχική πλήρωση του σετ έγχυσης Soft Release O ούτε να επιχειρήσετε να ελευθερώσετε µια φραγµένη γραµµή ενόσω το σετ έγχυσης
Soft Release O είναι τοποθετηµένο. Μπορεί κατά λάθος να ενέσετε υπερβολικη ποσότητα φαρµάκου. Μην επανεισάγετε την βελόνα εισαγωγέα στο σετ
έγχυσης Soft Release O. Η επανεισαγωγή µπορεί να προκαλέσει σχίσιµο ή διάτρηση της µαλακής κάνουλας, µε αποτέλεσµα την απρόβλεπτη ροή
φαρµάκου.
Αντικαταστήστε το σετ έγχυσης Soft Release O εάν η ταινία χαλαρώσει, εάν η µαλακή κάνουλα τσακίσει κατά τη διάρκεια της εισαγωγής ή εάν η κάνουλα
αποχωριστεί πλήρως ή µερικώς από το δέρµα. Ελέγχετε τακτικά για να επιβεβαιώνετε ότι η µαλακή κάνουλα παραµένει σταθερά στη θέση της. Πρέπει
πάντοτε να είναι πλήρως εισαγµένη για να λαµβάνει την πλήρη ποσότητα φαρµάκου.
Μην αλλάζετε το σετ έγχυσης Soft Release O αµέσως πριν την κατάκλιση. Μια µέτρηση γλυκόζης αίµατος πρέπει ν διενεργηθεί 1-2 ώρες µετά την
εισαγωγή για να διασφαλιστεί η επαρκής χορήγηση του φαρµάκου. Καθορίστε ένασυµαβτικό πρόγραµµα ένεσης ινσουλίνης ή αντικατάστασης φαρµάκου
σε συνεργασία µε το γιατρό σας, σε περίπτωση που κάποιο µέρος του συστήµατος έγχυσης παρουσίασει βλάβη ή εξαντληθούν οι προµήθειες του
συστήµατος. Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των οδηγιών, υπάρχει κίνδυνος εσφαλµένης χορήγησης φαρµάκου. Ζητήστε άµεση ιατρική
φροντίδα εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για την υγεία σας.
6)Αποφύγετε το λύγισµα ή τη θραύση της βελόνας εισαγωγέα. Μια σπασµένη βελόνα µπορεί να παραµείνει εγκωβισµένη σtο σώµα ή να παραµείνει τελείως
κάτω από το δέρµα. Εάν συµβεί αυτό, ζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα.
7)Για επαγγελµατίες υγείας : Αποφύγετε το χειρισµό, την εκ νέου κάλυψη ή την καταστροφή της βελόνας εισαγωγέα. Ο χειρισµός, η εκ νέου κάλυψη ή η
καταστροφή της βελόνας εισαγωγέα µπορεί να οδηγήσει σε τυχαίο τραυµατισµό πό τρύπηµα, µέσω του οποίου είναι δυνατό να µεταδοθούν σοβαρές
λοιµώξεις. Το προσωπικό επαγγελµατιών υγείας πρέπει να ακολουθεί τις ειδικές οδηγίες για το προσωπικό επαγγελµατιών υγείας συµπεριλαµβανοµένων,
αλλά όχι περιοριστικά, των οδηγιών του OSHA (Occupational Safety and Health Administration – Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία), του CDC ( Center for Disease Control
and Prevention – Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων ) ή της τοπικής σας πολιτικής, κατά την χρήση του σετ έγχυσης,
συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για την εκ νέου κάλυψη και απόρριψη. Για να λάβετε τις ειδικές οδηγίες, συµβουλευτείτε γιατρό.
Εάν τρυπηθείτε, ζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα.

Προσοχή ( παρακαλούμε σημειώστε )

•Αλλάζετε το σημείο έγχυσης τακτικά σύμφωνα με τις συμβουλές του γιατρού σας ή/και του επαγγελματία υγεία σας. Εάν δεν γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος
αντίστασης της ινσουλίνης ή φλεγμονή του σημείου έγχυσης ή λιποϋπερτροφίας.
•Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να σας συστήσει το σωστό μήκος κάνουλας. Για να διασφαλιστεί η ακριβής χορήγηση φαρμάκου, είναι σημαντικό να
αντιστοιχεί το μήκος κάνουλας με τη σωματική σας διάπλαση και το επιλεγμένο σημείο έγχυσης.
•Μη χρησιμοποιείτε απολυμαντικά, αρώματα, αποσμητικά ή εντομοαπωθητικά επάνω στο σετ έγχυσης Soft Release O. Προστατεύετε το προϊόν από
υπερβολική υγρασία, ηλιακό φως και θερμότητα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακεραιότητα του σετ έγχυσης Soft Release O. Φυλάσσετε τα σετ έγχυσης
Soft Release O σε θερμοκρασία δωματίου.

Απόρριψη

Πρέπει ν ακολουθείτε τις συμβουλές του γιατρού σας ή/και του επαγγελματία υγεία σας, καθώς και τις κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την απόρριψη
των χρησιμοποιημένων βελόνων/αιχμηρών αντικειμένων .

