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™InsuJet ن بدون سوزن سیستم تزریق انسول�ی

دستورالعمل استفاده

ن استفاده کل کتابچه ی  لطفاً قبل از اول�ی
راهنما را مطالعه کنید

ید یا به وبسایت  اگر سوایل دارید، با توزیع کننده  در محل تماس بگ�ی

اینسوجت مراجعه کنید: 

برای دستورالعمل های ویدیو�ی برای این دستگاه InsuJet™، لطفاً از

بخش »کاربران« در وب سایت ما دیدن کنید:

www.insujet.com

https://insujet.com/users/
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 معر�ن



FAFA 89

ن  ن جت InsuJet™ برای تزریق جت زیر جلدی انسول�ی سیستم تزریق انسول�ی

ن درما�ن دارند در  در بزرگساالن و کودکان مبتال به دیابت که نیاز به انسول�ی

نظر گرفته شده است. 

ن درما�ن ممکن است برای بیماران زیر استفاده شود: انسول�ی

 	I بیماران مبتال به دیابت نوع

ل آنها به اندازه کا�ن با قرص 	  بیماران مبتال به دیابت نوع دوم که کن�ت

هیپوگلیسمی خورا� یا رژیم غذا�ی قابل دستیا�ب نیست.

ن جت InsuJet فقط برای استفاده یک بیمار است.  سیستم تزریق انسول�ی

ن جت InsuJet™ برای )U100 (100 IU/ml مناسب  سیستم مدیریت انسول�ی

است، اطالعات بیش�ت را می توان در زیر مشخصات محصول یافت.

ن در هر تزریق استفاده  InsuJet™ را می توان برای تزریق 4 تا 50 واحد انسول�ی

ن همراه با سیستم ارائه نمی شود. کرد. انسول�ی

یل برای تزریق ممکن است با  برای هدف تمرین، محلول نم� و/یا آب اس�ت

دستگاه تزریق شود.

جمعیت بیماران مورد نظر: نحوه ی استفاده

بزرگساالن	 

کودکان فقط می توانند از InsuJet تحت نظارت قوی یک متخصص 	 

دیابت استفاده کنند.

کودکان سن مدرسه 6-12 ساله که می توانند توسط مراقب 	 

تزریق شوند

نوجوانان 12 تا 18 ساله که می توانند آموزش خود تزریقی 	 

داشته باشند

InsuJet ممکن است توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداش�ت که به طور 

ن ممکن  معمول تزریقات را انجام می دهند استفاده شود. اینسوجت همچن�ی

است توسط بیماران برای تزریق خود استفاده شود، یا از افراد دیگر بخواهند 

داروهای تجویز شده را تزریق کنند. 

تمام تصاویر در کتابچه ی راهنما برای کار با دست راست است. تجربه نشان 

می دهد افراد چپ دست هم می-توانند اینسوجت را راحت و ایمن به کار 

ند.  بگ�ی

به موارد منع مرصف برای دلیل استفاده نکردن شخص از دستگاه مراجعه 

کنید.
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نظر کیل بر وسیله

بسته ی اینسوجت شامل موارد زیر است: 

 	V5 انژکتور ™InsuJet

 	™InsuJet حلقه راح�ت

کیف حمل	 

کتابچه ی طریقه ی استفاده	 

کارت گاران�ت	 

گ	 
برچسب های رن�

قفل نازل

کلید قفل نازل

نماد قفل بسته نماد قفل را باز کنید

ی) جلو )دسته ی دوزگ�ی

پشت )دسته ی شلیک)

محل نمایش دوز

SN01201X شماره رسیال

کلید ایم�ن

نشانگر وضعیت 
دستگاه

V5 انژکتور ™ InsuJet

مواد مرص�ن و لوازم

مواد مرص�ن اینسوجت )که در بسته ی اینسوجت نیست( 

حلقه راح�ت
رجوع به 01223

گ
برجسب های رن�

رجوع به 05601

یل نشده است) )اس�ت

لوازم اینسوجت:

رسی آداپتور

رسی آداپتور

نازل

رسی نازل

آداپتور 10 مییل لی�ت

آداپتور 3 مییل لی�ت

) نازل )0.5 مییل لی�ت
رجوع به 01075

آداپتور 3 مییل لی�ت 
رجوع به 01055

 آداپتور 10 مییل لی�ت 
رجوع به 01065

محفظه ی کارتریج 3 
مییل لی�ت 

یل نشده) )اس�ت
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انژکتور InsuJet™ یا مواد مرص�ن را رها نکنید.	 

ن U-100 اسفاده شود	  اینسوجت فقط باید برای تزریق انسول�ی

اینسوجت فقط باید با نازل و آداپتور استفاده شود	 

تاریخ انقضای InsuJet™ و مواد مرص�ن آن را روی بسته بندی 	 

و�ن برریس کنید. از مواد مرص�ن گذشته از تاریخ انقضا یا گذشت  ب�ی

زمان مشخص شده استفاده نکنید.

برریس کنید بسته بندی اینسوجت سالم باشد. اگر در بسته بندی 	 

نقیص بود، از آن استفاده نکنید.

ن های متفاوت استفاده نکنید.	  هیچ وقت از یک نازل برای انسول�ی

ن متفاوت یا 	  از یک آداپتور کارتریج یا ویال برای کارتریج های انسول�ی

ویال های متفاوت استفاده نکنید.

مراقب باشید دستتان به سوزن داخل آداپتور نخورد	 

هیج وقت اینسوجت را، با هوا، یا بدون اینکه نازل متصل باشد 	 

استفاده نکنید. به این کار شلیک خشک می-گویند و ممکن است 

آسی�ب یه دستگاه بزند که قابل تعم�ی نباشد. 

ن را داخل نازل نگه ندارید. نازل فقط برای این است که 	  انسول�ی

درست قبل از تزریق پر شود. 

هروقت از اینسوجت بیش�ت از 3 روز استفاده کردید، نازل را عوض 	 

کنید.

هیچ  وقت از همان نازل یا کارتریج یا آداپتور ویال برای مریض های 	 

مختلف استفاده نکنید. استفاده از یک دستگاه برای چندین بیمار 

ی ها، ویروس ها یا سایر  ممکن است منجر به انتقال مستقیم باک�ت

میکروب ها از فردی به فرد دیگر شود.

توصیه ی اکید می شود وق�ت کودک از آن استفاده می کند یک 	 

ن شوید که به بچه ها گفته شده است  بزرگسال نظارت کند. مطم�ئ

اینسوجت اسباب بازی نیست. 

س کودکان نگه دارید. 	  همه ی وسایل درمان و تزریق را دور از دس�ت

هیج وقت از اینسوجت یا ماده ی مرص�ن خراب استفاده نکنید یا 	 

آن را تعم�ی نکنید. 

در صورت عدم رعایت نکات بهداش�ت و هشدارها، ممکن است 	 

ن استفاده آلوده شده و احتماالً منجر به عفونت  مواد مرص�ن در ح�ی

شود.

ن را با استفاده از تزریق فشار باال تحویل می 	  این دستگاه انسول�ی

 های ایم�ن مختلفی برای اطمینان از 
گ

دهد. این دستگاه دارای ویژ�

 های ایم�ن با مشکل 
گ

استفاده ایمن است. اگر هر یک از ویژ�

هشدار
مواجه شد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید تا آسیب نبینید.

اگر اتفا�ت جدی در مورد دستگاه افتاد باید به EPG BV و مراجع 	 

ذی صالح در کشور ذی صالح اطالع دهید.

محدودیت در استفاده:	 

نباید برای بیش�ت  اینسوجت را به موقع تعویض کنید. از یک وسیله 

5000 تزریق استفاده شود. از دستگاهی که تاریخ انقضای آن  از 

گذشته استفاده نکنید. در مرصف بیش از این مقدار ممکن است 

د.  عملکرد دستگاه و ایم�ن آن تحت تاث�ی قرار بگ�ی

نازل را به طور مرتب تعویض کنید. از همان نازل هرگز نباید بیش از 

56 تزریق یا بیش از 14 روز پس از باز شدن بسته بندی بلیس�ت 

استفاده شود. توصیه می شود هر بار که از کارتریج یا ویال جدید 

استفاده می شود، نازل را تعویض کنید. استفاده از نازل بیش از طول 

ن می شود، ممکن است باعث  عمر مشخص شده باعث نشت انسول�ی

یا�ی شود و ممکن است منجر به اختالل در عملکرد دستگاه   باک�ت
گ

آلود�

ن باعث از دست دادن گاران�ت می شود. شود، با همچن�ی

ان مرصف  ن  حداک�ث م�ی

 5000 تزریق یا 4 سال است

 )هرکدام که موعدشان زودتر رسید). 

14 روز پس از باز  56 تزریق یا  حداک�ث 

شدن بسته بندی بلیس�ت آن. )هر کدام 

بیاید) زودتر 

40°C

5°C
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احتیاط

ح داده شده در این 	  برای استفاده از InsuJet™ غ�ی از روش رسث
دستورالعمل استفاده نکنید. عدم رعایت دستورالعمل ها ممکن 

است منجر به آسیب شود. وق�ت نمی توانید دستورالعمل ها را 
دنبال کنید از دستگاه استفاده نکنید. سازنده مسئولی�ت در قبال 

مشکالت احتمایل محصوال�ت که بر خالف این دستورالعمل 
استفاده می شوند، ندارد.

ن خود را عوض می-کنید با 	  لطفا وق�ت نحوه ی تزریق انسول�ی
متخصص دیابت خود مشورت کنید. قبل از استفاده از اینسوجت 

ن  ان گلوکز خون خود مطم�ئ ن و تا زمان مناس�ب بعد از آن، از م�ی
شوید. 

برای زما�ن که اینسوجت خراب یا گم می شود، همیشه یک روش 	 
ن در کنار دستتان باشد. دیگر برای تزریق انسول�ی

روش های مناسب تزریق

قبل از استفاده از اینسوجت دستتان را کامالً بشویید. 	 

ن 	  محل تزریق را که متخصص دیابتتان مشخص کرده است، تم�ی
کنید. 

وری با نوک نازل یا نواحی روی مواد مرص�ن که 	  از تماس غ�ی �ن
ن تماس دارند خودداری کنید. همیشه پوشش نازل و  با انسول�ی

ن استفاده باز نگه دارید. این  درپوش آداپتور را در فاصله زما�ن ب�ی
ی می کند.  احتمایل جلوگ�ی

گ
امر از آلود�

ل 	  ان گلوکز خونتان را مرتباً طبق دستور متخصص دیابتتان کن�ت ن م�ی
کنید. 

منع استفاده:

این وسیله برای این بیماران توصیه نمی شود:

بیماران بسیار کم بینا	 

ی� نمی توانند از دستگاه استفاده کنند.	  ن آن ها�ی که به لحاظ ف�ی

دستورالعمل های استفاده از اینسوجت را متوجه نمی شوند یا 	 
یادشان نمی ماند. 

پوست خایص دارند )مثالً بیماران پسوریازیس) که ممکن است 	 
استفاده ی درست از اینسوجت را خراب کند. اگر شک دارید لطفاً 

با متخصص دیابت خود مشورت کنید. 

بیمارا�ن که کبود می شوند یا زود خونریزی می کنند ) مثالً بیمارا�ن که از 
داروهای ضدلخته استفاده می کنند) باید از دستگاه با احتیاط استفاده 

کنند. 

اگر هرگونه کبودی شدید یا طوال�ن مدت پیش آمد، توصیه می شود از 
دستگاه استفاده نکنید. 
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آماده کردن مواد مرص�ن

آداپتور InsuJet™ خود را انتخاب کنید

س است. از این آداپتورها برای  آداپتورهای متفاو�ت برای اینسوجت در دس�ت

ن به نازل استفاده  ن یا ویال انسول�ی ن از کارتریج انسول�ی جابه جا�ی انسول�ی

می شود. 

ن یکبار 	  ی یا قلم انسول�ی ن را از کارتریج 3 مییل لی�ت اگر می خواهید انسول�ی

ی استفاده کنید. مرصف استفاده کنید، از آداپتور 3 مییل لی�ت

ی استفاده کنید، لطفاً از 	  ن با ویال 10 مییل لی�ت اگر می خواهید از انسول�ی

ی استفاده کنید.  آداپتور ویال 10 مییل لی�ت

ن 3 مییل  نمونه ای از استفاده از آداپتورهای InsuJet برای کارتریج انسول�ی

ی. ن 10 مییل لی�ت ن یکبار مرصف یا ویال های انسول�ی ی، قلم انسول�ی لی�ت

ی آداپتور 3 مییل لی�ت

رجوع به 01055

ی آداپتور 10 مییل لی�ت

رجوع به 01065

ج
نگهدارنده کارتری

ف
رص

ین یکبار م
�

سول
م ان

قل

ی
�ت
یل لی

ین 10 می
�

سول
ویال ان

ی
�ت
یل لی

ین 3 می
�

سول
ج ان

کارتری

™InsuJet نصب آداپتور

نوع آداپتور خود را انتخاب کنید و تاریخ انقضا را برریس کنید. یک بلیس�ت را 

از نوار آن جدا کنید و با باز کردن درب آن از ی� از گوشه های آن، درب 

بلیس�ت را باز کنید. آداپتور را بدون دست زدن به سوزن خارج کنید.

ن است وارد نگهدارنده  کارتریج را در حایل که انتهای آن روبه پای�ی
کنید

ی ی با کارتریج 3 مییل لی�ت آداپتور 3 مییل لی�ت

 ها را با سوارخ های متناظر تطبیق دهید.
گ

آداپتور را بردارید و برآمد�

تا زما�ن که آداپتور در جایش قرار نگرفته محکم فشار دهید.

آداپتور روی نگهدارنده می ماند.

ن یکبار مرصف یک قلم انسول�ی
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ن یکبار مرصف آداپتور InsuJet™ 3ml با یک قلم انسول�ی

ن یکبار مرصف قرار  ی را بردارید و آن را روی قلم انسول�ی آداپتور 3 مییل لی�ت

ن یکبار مرصف فشار دهید تا ثابت  دهید. آداپتور را محکم روی قلم انسول�ی

شود.

آداپتور را با نازل تطبیق دهید و آن را در جهت عقربه ساعت محکم به طرف 

نازل بچرخانید.

توجه:

ن شوید که  هنگام نصب آداپتور با قلم یک بار مرصف برروی نازل، مطم�ئ

آداپتور را تا زما�ن که آن را روی نازل بچرخانید، نگه داشته اید.

ن ی InsuJet™ با ویال انسول�ی آداپتور 10 مییل لی�ت

ن بردارید. رسِی محافظ�ت را از ویال انسول�ی

د محکم به داخل ویال  ی را تا زما�ن که در جایش قرار گ�ی آداپتور 10 مییل لی�ت

ی فشار دهید 10 مییل لی�ت

آداپتور روی ویال می ماند.

/عمیل را با  توجه: برخی از بیماران ممکن است بخواهند یک تزریق آزمای�ث

یل انجام دهند. اگر در یک ویال شیشه  استفاده از محلول نم� یا آب اس�ت

ی) ارائه شود، آداپتور 10 مییل  ی ) با درپوش 14 مییل م�ت ای 10 مییل لی�ت

ن ویایل استفاده شود. ی ممکن است برای اتصال به چن�ی لی�ت
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نصب نازل

کلید قفل نازل را رو به باال فشار دهید. قفل نازل را تا جا�ی که کلید روی 

د بچرخانید. »باز« قرار گ�ی

یک بلیس�ت را از نوار آن جدا کنید و با باز کردن درب آن از ی� از گوشه های 

آن، درب بلیس�ت را باز کنید. نازل را از بلیس�ت خارج کنید.

نازل را محکم به داخل قفل نازل فشار دهید. نازل را که کامالً وارد کردید، 

د. قفل نازل را بچرخانید تا روی »قفل« قرار بگ�ی

ن  توجه: اگر نتوانستید قفل نازل را روی حالت قفل قرار دهید، لطفاً مطم�ئ

ن شوید نازل تا جا�ی که دیگر  شوید که نازل درست نصب شده باشد. مطم�ئ

جلوتر نرود محکم داخل دستگاه فشار داده شده باشد. سپس قفل نازل را تا 

د در جهت عقربه  ی ساعت  جا�ی که کلید قفل روی حالت قفل قرار گ�ی

بچرخانید.

قبل از هر تزریق دستگاه باید پر شود. دسته ی تنظیم دوز )جلو) را در حایل 

که دسته ی شلیک )پشت) را نگه داشته اید در جهت عالمت منفی »-« 

ان واحد در محل نمایش دوز باید کاهش یابد. ن بچرخانید. م�ی

ید که  به چرخاندن جلو تا جا�ی که دیگر پیش نرود ادامه دهید. در نظر بگ�ی

 در محل نمایش دوز و بغل کلید خروج امن قابل مشاهده 
گ

ن رن� عالمت س�ب

خواهد شد. 

اینسوجت اکنون پر است.

نحوه ی پر کردن

جلو را بچرخانید

پشت را نگه دارید
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رسی نازل را از روی آن بردارید و رسی آن را هم از روی آداپتور بردارید. 

نحوه ی راه اندازی اینسوجت

اینسوجت را هر دفعه که از نازل جدید یا آداپتور جدید استفاده می کنید، 

راه اندازی کنید. 

آداپتور را با نازل تنظیم کنید و آن را در جهت عقربه ساعت محکم به طرف 

نازل بچرخانید.

به بزنید تا اگر حباب هوا داشت، از  ن یا ویال �ن محکم به کارتریج انسول�ی

سوزن که داخل کارتریج یا ویال باز است خارج شود. 

ید و محل نمایش  ن کارتریج/ویال دارد، را رو به باال بگ�ی دستگاهی که انسول�ی

دوز جلوی صورتتان باشد. روی دسته ی تنظیم دوز )جلو) اینسوجت، عالمت 

»+« و پیکان هدای�ت می بینید. 

به جلو بچرخانید

عقب را نگه دارید. 

ی را در جهت پیکان »+« بچرخانید  پشت دستگاه را نگه دارید و دسته ی دوزگ�ی

تا جا�ی که شماره ی 4 روی محل نمایش دوز نمایان شود. 

ن کارتریج/ویال از نازل جدا کنید.  آداپتور را با انسول�ی
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دستگاه را همانطور که تصویر نشان می دهد نگه دارید. مراقب باشید طوری 

ن بوده و از دیگران دور باشد.  اینسوجت را نشان دهید که نازل رو به پای�ی

ون بکشید.  ه ی ایم�ن قرمز را تا جا�ی که می آید و در جایش می ماند ب�ی گ�ی

ه ی ایم�ن قرمز را در جایش نگه داشته اید، دسته ی  همانطور که گ�ی

ن از نازل خارج  ی )جلو) را به سمت پشت فشار دهید تا انسول�ی دوزگ�ی

شود. باید صدا�ی بشنوید که حا� از شکلیک دستگاه است. دستگاهتان 

اکنون راه اندازی شده است و آماده ی پرشدن است.

ی نحوه ی دوزگ�ی

سعی نکنید به زور بیش�ت از توقف مکانی� اینسوجت که برابر 50 
ن واردش کنید. این کار به دستگاه آسیب  ن U است، انسول�ی انسول�ی

می زند و ممکن است باعث جراحت شود. 

ن را به  ی باید مستقیماً قبل از تزریق انجام شود. انسول�ی دوزگ�ی
ه نکنید.  مدت طوال�ن داخل نازل ذخ�ی

ن وارد  ی از انسول�ی ن شوید دوز بیش�ت ی مطم�ئ در زمان دوزگ�ی
ان  ن دستگاه می شود تا جای حباب های احتمایل را پر کند. م�ی

ن بیش�ت ممکن است در هربار تزریق فرق کند. 2 واحد  انسول�ی
توصیه می شود.

به جلو بچرخانید

عقب را نگه دارید

اوالً دستگاه باید پر شود. جلو را در را در حایل که محکم پشت را 
ان واحد در  ن نگه داشته اید در جهت عالمت منفی »-« بچرخانید. م�ی

محل نمایش دوز باید کاهش یابد. 

هشدار
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ید که  به چرخاندن جلو تا جا�ی که دیگر جلوتر نرود ادامه دهید. در نظر بگ�ی

 . ن رنگ روی محل نمایش دوز و جلوی کلید خروج ایم�ن عالم�ت س�ب

آداپتور را با نازل تطبیق دهید و آن را در جهت عقربه ساعت محکم به طرف 

نازل بچرخانید.

به بزنید تا اگر حباب هوا داشت، از  ن یا ویال �ن محکم به کارتریج انسول�ی

سوزن که داخل کارتریج یا ویال باز است خارج شود.

ید و محل نمایش  ن کارتریج/ویال دارد، را رو به باال بگ�ی دستگاهی که انسول�ی

ی )جلو) اینسوجت، عالمت  دوز جلوی صورتتان باشد. روی دسته ی دوزگ�ی

مثبت »+« و عالمت منفی »-« با پیکان هدای�ت می بینید. 

ن روی محل نمایش دوز مشخص شود،  جلوی دستگاه را تا جا�ی که دوز مع�ی

به سمت پیکان مثبت »+« بچرخانید. 

4-50

به جلو بچرخانید

عقب را نگه دارید
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خارج کردن حباب هوا

مراحل زیر را طی کنید تا حباب های احتمایل را خارج کنید:

ن کارتریج/ویال از نازل با چرخاندن جدا کنید. آداپتور را با انسول�ی

به بزنید تا  ید و با نوک انگشت به نازل محکم �ن دستگاه را رو به باال بگ�ی

تمام حباب های هوا در قسمت باز جمع شوند. 

به جلو بچرخانید

عقب را نگه دارید

همانطور که عقب را نگه داشته اید، آرام جلو را در جهت پیکان منفی 
ن اضا�ن وارد سوراخی در نازل  »-« بچرخانید. حباب هوا و انسول�ی

می شود. 

ن روی نازل مشخص شود  به چرخاندن تا جا�ی که قطره ای از انسول�ی
ادامه دهید. 

اگر قطره ای ندیدید، آداپتور را دوباره با کارتریج/ویال به نازل متصل 
ن بیش�ت بکشید. مراحیل را که در این قسمت به آن اشاره  کنید و انسول�ی

شد، دوباره تکرار کنید. 
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محل تزریق

ن خود مراحل زیر را طی کنید: برای تزریق انسول�ی

محل تزریق را انتخاب کنید. صفحه ی 44-45 را برای محل تزریق و 
روش های تزریق ببینید. 

ن کنید. اجازه دهید  محل انتخاب شده ی تزریق را با پنبه ی الکیل تم�ی
پوست قبل از تزریق خشک شود. 

4 - 50

 تزریق
گ

چگون�

ن شوید کلید قفل نازل روی محل قفل باشد. این بدان  مطم�ئ
معناست که نازل ایمن است. 

ن شوید که دوز درست را تنظیم کرده اید. مطم�ئ

ن شوید نازل کامالً پر است و هیچ حباب هوا�ی در آن  مطم�ئ
ی نسبت به آنچه محل نمایش دوز  ن کم�ت نیست. اگر نه، انسول�ی
ان گلوکز شما را تحت تاث�ی قرار  ن نشان داده تزریق می شود که م�ی
می دهد. اگر هوا در نازل بود، مراحل خارج کردن حباب هوا در 

صفحات 28-29 را دوباره انجام دهید.

قبل از هر تزریق:

هشدارها



..1,2,3,4,5..
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، دستگاه را از جلو نگه دارید و حلقه ی  برای نصب حلقه ی راح�ت
ن شوید که قسمت گرد آن رو به  راح�ت را روی نازل قرار دهید. مطم�ئ

د، روی  ون باشد. حلقه ی راح�ت را تا جا�ی که روی محل قرار گ�ی ب�ی
نازل فشار دهید. 

برای اطالعات بیش�ت در مورد حلقه ی راح�ت رسی به صفحه ی 41 
بزنید. 

اگر وق�ت نازل به پوست فشار می آورد اذیت می شوید، توصیه 
می شود از Comfort Ring استفاده کنید.

ه ی ایم�ن قرمز را تا جا�ی که می رود  ید، گ�ی دستگاه را فقط از عقب بگ�ی
ون بکشید.  و در محل می ماند ب�ی

ه ی ایم�ن قرمز را در محل نگه داشته-اید، اینسوجت را  در حایل که گ�ی
ن شوید فقط عقب  عمودی )90 درجه) روی پوست قرار دهید. مطم�ئ

دستگاه را نگه داشته اید. وسط یا باالی دستگاه را نگه ندارید.

پشت دستگاه را مستقیماً به محل تزریق انتخاب شده فشار دهید. 
فشار را تا جا�ی که دستگاه ، تزریق را اتوماتیک انجام دهد زیاد کنید.

بعد از تزریق، به محکم فشار دادن نازل بر روی پوست تا حداقل 5 ثانیه 

ی شود.  ن جلوگ�ی ادامه دهید تا از تراوش انسول�ی
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کیفیت تزریق

کیفیت تزریق خود را با اصول زیر ارزیا�ب کنید: 

دیداری: خونریزی خییل کم در محل تزریق کامالً طبیعی است. کمی 

رطوبت اطراف مجل تزریق قابل قبول است، اما اگر دیدید از محل 

ن راه افتاده است، باید تزریق را ناقص بدانید. فرض  تزریق انسول�ی

ان گلوکز خونتان  ن کنید که مقداری از انسولینتان تزریق شده است. م�ی

ید و اگر شک داشتید با متخصص دیابتتان  را به دقت اندازه بگ�ی

ید.  تماس بگ�ی

ن و کمی بعد از تزریق آن را حس  ح�: بسیار طبیعی است که در ح�ی

ید.  کنید. اگر بیش�ت احساسش کردید با متخصص دیابتتان تماس بگ�ی

ید که  توجه: اگر بعد از تزریق کمی خون دیدید، لطفاً در نظر بگ�ی

فشار دادن نازل را تا 15 ثانیه ادامه دهید. 

 
گ

ی از آلود� جلوگ�ی

ن نگه دارید، همیشه بعد  برای اینکه لوازم را در فواصل استفاده تم�ی

از مرصف درپوش ها را روی آن ها بگذارید. 

حلقه راح�ت را خارج کنید و درپوش نازل را روی آن بگذارید. درپوش 

ن خود را طبق راهنمای سازنده ی.   آداپتور را روی آن بگذارید. انسول�ی

ن نگهداری کنید..  انسول�ی

درپوش نازل را از روی آن بردارید

کلید قفل نازل را رو به باال قرار دهید و قفل نازل را تاجا�ی که در 

د، فشار دهید.  محل »باز« قرار گ�ی

ون بیاورید.  نازل را با فشار محکم از اینسوجت ب�ی

ون کشیدن داشته باشید، لطفاً  ن ب�ی ی در ح�ی نکته: برای اینکه دسته ی بیش�ت

اول آداپتور را به نازل وصل کنید. 

تعویض نازل
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ن بیاورید.  قسمت داخیل نازل را با فشار دادن به یک سمت پای�ی

قسمت داخیل نازل را بردارید و دور بیندازید.

 با جدا کردن یک بلیس�ت و باز کردن درب آب بندی از ی� از گوشه 

ها، یک نازل جدید را از بسته بندی آن خارج کنید.

نازل را محکم به داخل قفل نازل فشار دهید. 

نازل را که کامالً وارد کردید، قفل نازل را تاجا�ی که کلید محل »قفل« را 

نشان دهد بچرخانید. 

توجه: اگر نتوانستید قفل نازل را تا محل قفل بچرخانید، لطفاً برریس 

ن شوید که نازل تا جا�ی  کنید که نازل درست نصب شده باشد. مطم�ئ

که دیگر بیش�ت داخل نرود، محکم داخل دستگاه فرو شده باشد. 

سپس قفل نازل را تا جا�ی که کلید قفل نازل روی محل قفل شدن 

بیفتد، در جهت عقربه ی ساعت بچرخانید. 
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اطالعات بیش�ت

یدو حلقه راح�ت را باالی  ، دستگاه را از جلو بگ�ی برای نصب حلقه ی راح�ت

ون باشد. حلقه  ن شوید که قسمت گرد حلقه رو به ب�ی نازل قرار دهید. مطم�ئ

د روی نازل فشار دهید.  راح�ت را تا جا�ی که در محل قرار گ�ی

حلقه راح�ت را به همراه نازل تعویض کنید.

، مراقب باشید رس دهانه را هنگام قرار دادن حلقه  تذکر: به دالیل بهداش�ت

راح�ت لمس نکنید. 

استفاده از حلقه راح�ت

حلقه راح�ت حلقه ای گرد و پالستی� که است که میشود از آن به 
صورت اختیاری استفاده کرد تا فشار نازل روی پوست را، در 

محل های تزریق نرم یا حساس، کاهش داد. حلقه ی راح�ت را درست 
قبل از تزریق باالی نازل قرار دهید. 

™InsuJet حلقه راح�ت
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راهنمای انتخاب محل تزریق 

ن اینسوجت  ن استفاده از دستگاه تزریق انسول�ی تذکر: توصیه می شود اول�ی

د.  تحت نظارت متخصص دیابت صورت گ�ی

هر محیل که برای تزریق انسولینتان معموالً توصیه می شود، برای 
اینسوجت هم مناسب است. ناحیه ای را انتخاب کنید که کمی بافت 

چر�ب داشته باشد. از نواحی که بافت چر�ب کم دارند یا بافت عضله ای 
باال�ی دارند اجتناب کنید. 

شکم: همانطور که در باال توضیح داده شد، از نواحی که در یک 
سطح هستند استفاده کنید یا کمی زیر ناف.

اگر نمی توانید جای مناس�ب برای تزریق در شکم بیابید، لطفاً ناحیه ی 
ید.  دیگری را در نظر بگ�ی

پاها: روی صندیل بنشینید در حال�ت که پشت پاهایتان به صندیل تکیه 
ن است. عضله های رانتان را شل کنید.  خورده و هردوپایتان روی زم�ی

و�ن آن انجام شود.  تزریق باید روی ران یا قسمت ب�ی

نشیمنگاه: حالت نشست�ن را پیدا کنید که دستتان به نشیمنگاه برسد. 
و�ن نشیمنگاه انجام شود.  تزریق باید در قسمت باال و ب�ی

ن تزریق از  تذکر: توصیه می شود برای نواحی تقریباً نرم یا حساس ح�ی
حلقه ی راح�ت استفاده کنید.
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اطالعات ایم�ن

عوارض جان�ب

ن خود را بخوانید. عوارض  همیشه بروشور اطالعات برای بیمار انسول�ی
جان�ب احتمایل در این بروشور لیست شده اند. عواریصن که ممکن است 

با استفاده از دستگاه اینسوجت تجربه اش کنید، در زیر آورده 
شده است: 

خونریزی-شایع

برای بعیصن افراد خونریزی خییل کم همراه تزریق طبیعی است و 
می شود راحت آن را پاک کرد. اگر خونریزی زیادی برایتان پیش آمد 

به به مویرگ خورده باشد که دفعه ی بعد بعید است  ممکن است �ن
پیش بیاید. محل تزریق را فشار دهید. این کار در اک�ث موارد خونریزی 

را بند می آورد. 

اگر هرگونه کبودی شدید یا طوال�ن مدت پیش آمد، توصیه می شود از 
دستگاه استفاده نکنید.

کبودی-شایع

اگر بدنتان عادت دارد با دستگاه مبت�ن بر سوزن کبود شود، ممکن است 
با اینسوجت هم کبود شود. لطفاً در نظر داشته باشید که از حلقه ی 

راح�ت استفاده کنید که فشار دهانه روی پوست را کاهش دهد. 

اگر بدنتان به دوز باال�ی نیاز دارد، به�ت است دوزهایتان را جداگانه 
بزنید؛ مثالً 2 دوز 25 واحدی به جای یک دوز 50 واحدی

اگر هرگونه کبودی شدید یا طوال�ن مدت پیش آمد، توصیه می شود از 
دستگاه استفاده نکنید.

عفونت - بسیار نادر

 میکرو�ب که از 
گ

با اینکه به ندرت پیش می آید، ممکن است به خاطر آلود�
محل تزریق وارد بدن شده است، عفونت احتمایل پیش بیاید.

استفاده از پنبه ی الکیل روی محیل که می خواهید در آن تزریق کنید و 
ی از عفونت کمک می کند.  عوض کردن به موقع مواد مرص�ن به جلوگ�ی

اگر ) نشانه های عفونت) در محل تزریق دیدید، لطفاً با پزشکتان 
مشورت کنید.

 سفید برجسته
گ

برآمد�

این نشان دهنده ی این است که اگرچه تزریقتان درست بوده اما 
ن اتفا�ت افتاد، تمرین  ن درست به پوستتان نفوذ نکرده. اگر چن�ی انسول�ی

تزریق کنید.

اگر بدنتان به دوز باال�ی نیاز دارد، به�ت است دوزهایتان را جداگانه 
بزنید؛ مثالً 2 دوز 25 واحدی به جای یک دوز 50 واحدی.

تزریق ناخوشایند - رایج است

همانند تزریق با سوزن، تزریق ناخوشایند وق�ت اتفاق می افتد که 
ن را نزدیک به پایانه ی عص�ب  عصب تزریق کنید. گرچه برخی  انسول�ی
افراد متوجه می شوند نواحی خایص حساس ترند و باید از تزریق در 

آن اجتناب کرد، این مسئله را نمی شود پیش بی�ن کرد

ن را مد�ت  ن رسد ممکن است دردناک باشد. انسول�ی تذکر: تزریق انسول�ی
قبل از تزریق از یخچال خارج کنید.

ن عوارض احتمایل تزریق انسول�ی

ن در میان دیاب�ت ها بسیار کم است، اما وق�ت پیش  عوارض انسول�ی
می آیند واکنش های حساسی�ت آن ممکن است شدید باشد و خطری 

جدی برای سالم�ت باشد. 

ن خود را بخوانید. عوارض  همیشه بروشور اطالعات برای بیمار انسول�ی
احتمایل در این بروشور لیست شده اند.

ن  اگر شک دارید، برای توصیه ی پزش� درباره ی عوارض تزریق انسول�ی
ید. با متخصص دیابت خود تماس بگ�ی

گلیسمی / هیپوگلیسمی-شایع های�پ

ایطی است که در آن  ان قند خون رسث ن گالیسم�ی یا باال بودن م�ی های�پ
گلوکز زیادی در بدن جمع شده است. 

ن بودن قندخون هم معروف است، زما�ن  هیپوگالیسمی، که به پای�ی
ن می آید که به کم�ت از حد طبیعی  رخ می دهد که قند خون انقد پای�ی

می رسد. 

ن کم هم  ن بیش از حد باعث هیپوگالیسمی می شود. انسول�ی انسول�ی
گالیسمی شود. برای اطالعات بیش�ت درباره ی  ممکن است باعث های�پ

ن را تشخیص دهید  اینکه چطور عالئم با قندخون باال و  قندخون پای�ی
به اطالعات ایم�ن دارو یا پزشک متخصص دیابتتان مراجعه کنید. 
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سواالت پرتکرار و پاسخ ها

ن را تزریق می کند؟  اینسوجت چطور انسول�ی

ی را جمع کند که باعث حرکت  جلوی اینسوجت می چرخد تا ف�ن
ن را با فشار وارد  اینسوجت می شود. ف�ن که آزاد می شود، انسول�ی

روزنه ی نازل مخصوص می کند. این کار فشار نازک و باال�ی از 
ن را ایجاد می کند که به پوست نفوذ می کند. در این روش  انسول�ی

ن وارد بافت زیرجلدی می شود.  انسول�ی

استفاده از دستگاه اینسوجت برایم جالب است. چطور 
؟  بفهمم که دستگاه برایم مناسب است یا خ�ی

ن درما�ن نیاز دارند،  اینسوجت برای اک�ث کسا�ن که به انسول�ی
ن اینکه استفاده از این دستگاه به چه  مناسب است. برای دانس�ت

ات رجوع کنید. به قسمت مرصن کسا�ن توصیه نمی شود، 

ن استفاده  هم اکنون از دستگاه دیگری برای تزریق انسول�ی
می کنم. می شود دستگاهم را به اینسوجت تغی�ی دهم؟ 

تغی�ی  مانند هر  اما  کنید،  استفاده  اینسوجت  از  بله. می توانید 
ل دیابتتان، دوران تغی�ی باید با حواس جمع مورد  دیگری در کن�ت

با متخصص دیابتتان هم مشورت کنید. باید  د.  نظارت قرار گ�ی

می شود نوع انسولینم را تغی�ی دهم تا از اینسوجت 
استفاده کنم؟

ن تجویز شده ادامه خواهید  در کل، به استفاده ار همان انسول�ی
ن مورد مرصف به  ی در نوع انسول�ی داد، بنابراین نباید هیچ تغی�ی

بیاید.  وجود 

اینسوجت است؟ انسولی�ن مناسب  کارتریج  یا  چه ویال 

با  آماده شده باشد، می تواند  این طریق ها  به  انسولی�ن که 
استفاده از آداپتور مناسب اینسوجت در آن پر شود:

ی	  کارتریج 3 مییل لی�ت

ی	  ویال 10 مییل لی�ت

ن یکبار مرصف	  قلم انسول�ی

آیا اینسوجت مناسب کودکان و افراد کهنسال است؟

استفاده شود.  دیابت  توصیه ی متخصص  به  باید  اینسوجت فقط 
برای فردی  این متخصصان می توانند مناسب بودن دستگاه را 

ایطش ارزیا�ب کنند.  خاص و رسث

ن هستند، مناسب  آیا اینسوجت برای افرادی که کمی نزدیک ب�ی
است؟

یا رسماً کور شده اید، توصیه  اگر آسیب چشمی شدیدی دیده اید 
اینسوجت خودتان استفاده کنید. یک مراقب  از  نمی شود که 

کند.  اینسوجت کمک  از  استفاده  به  توانمند می تواند 

 یا هر عوارض دیگری می شود؟ 
گ

آیا اینسوجت باعث تاول زد�

احتیاط  با  باید  یا خونریزی می کند،  کبود می شود  که زود  هرکس 
استفاده  بیش از حد  کبودی  کند. در صورت  استفاده  اینسوجت  از 

باعث  معموالً  اینسوجت  گردد.  متوقف  باید  اینسوجت  از 
ایط خایص دارد   نمی شود، اما هر کس که پوستش رسث

گ
تاول زد�

دیابت خود  با متخصص  اینسوجت  از  استفاده  از  قبل  باید 
کند.  مشورت 

ن های متفاوت استفاده می کنم، چرا باید برای  اگر از انسول�ی
هرکدا از یک دستگاه اینسوجت جداگانه استفاده کنم؟

ن های متفاوت استفاده کرد.  نباید برای تزریق انسول�ی از یک نازل 
ن در داخل نازل با�ت می ماند. این  بعد از هر تزریق کمی از انسول�ی

با�ت ماندن ترکیب تزریق بعدی را تحت تاث�ی قرار می دهد. 
تغی�ی  بلند مدت  و  کوتاه مدت  ن های  انسول�ی که  مخصوصاً وق�ت 

داشته باشد.  پیش بی�ن  قابل  غ�ی نتایجی  است  ممکن  کند، 

ارائه  با  کردید،  تجربه  را  / هیپوگلیسمی شدید  گلیسمی  اگر هی�پ
ید بگ�ی تماس  بهداش�ت خود  دهنده مراقبت های 
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از  ن  برای راح�ت خیالتان توصیه می کنیم برای هر نوع انسول�ی
رنگ های  با  برچسب ها�ی  کنید.  استفاده  جداگانه  اینسوجت 

متفاوت در بسته بندی قرار داده شده است. از این برچسب ها 
و همینطور  دستگاه های جداگانه  آسان  تشخیص  برای  می توانید 

کنید. استفاده  حملشان  کیف 

عالمت قرمز بر روی محل نمایش دوز

 رو 
گ

در صور�ت که دستگاه از 50 واحد پرتر باشد، عالمت قرمز رن�
روی محل نمایش دوز پدیدار می شود.

 برای بازگرداندن 50 واحد و کم�ت اول آداپتور را با کارتریج یا 
ید و جلو را در جهت  ویال از نازل جدا کنید. پشت دستگاه را بگ�ی

بیاید.  ن  پای�ی ان دوز  تا م�ی منفی »-« بچرخانید 

تزریق مرطوب

رطوبت بیش از حد در محل تزریق درست بعد از آن نشانگر این 
تزریق نشده-است. علت تزریق  است که دوز مورد نیار کامالً 

مرطوب در بیش�ت موارد به روش تزریق مربوط است. نکات اصیل 
که باید در تزریق در نظر گرفته شوند در ادامه آمده است: 

ید )در زاویه ی 90 درجه). 	  رس نازل را نسبت به محل تزریق عمودی بگ�ی

نقص یاب�ی

اینسوجت دستگاهی مکانی� است که با دقت بسیار باال�ی و تولید 
شده است. اگرچه ممکن است در نهایت نتواند به درس�ت عمل کند. 

ستان است.  ن شوید که یک روش تزریق دیگر در دس�ت همیشه مطم�ئ

این بخش برای این این طراحی شده است که به شما روش ها�ی 
ن استفاده از دستگاه اینسوجت  برای حل مشکالت کوچ� که ح�ی

به آن برمی خورید، ارائه دهد.
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هنگام تزریق اینسوجت را ثابت نگه دارید. 	 

بعد از تزریق تا حداقل 5 ثانیه اینسوجت را به محل تزریق فشار دهید. 	 

ن شوید حباب هوا�ی در نازل نباشد. 	  همیشه مطم�ئ

ید و  ان قند خونتان را اندازه بگ�ی در صورت تزریق مرطوب، باید با دقت م�ی

دوز بعدیتان را مطابق با آن تنظیم کنید.

ن را دیدید دیگر از اینسوجت استفاده  ن تزریق ترشح مداوم انسول�ی اگر ح�ی

نکنید و به روش دیگر تزریق انسولینتان بازگردید. لطفاً با متخصص دیابتتان 

ید.  تماس بگ�ی

ن یا کارتریج ن از ویال انسول�ی عدم توانا�ی در پر کردن انسول�ی

ن از ویال یا کارتریج به مشکل برخوردید، لطفاً این  اگر در خایل کردن انسول�ی

سه مورد را برریس کنید:

برریس کنید آداپتور درست روی نازل نصب شده باشد. از یک سمت نگاه کنید 

و موقعیت رس پیستون سیاه را نسبت به آداپتور برریس کنید )داخل دهانه). 

همانطور که در سمت چپ تصویر توضیح داده شد، فقط بخش کمی از رس 

ی از پیستون قابل مشاهده  پیستون باید قابل مشاهده باشد. اگر بخش بیش�ت

د در جهت عقربه ی ساعت  است، آداپتور را تا جا�ی که رس جایش قرار گ�ی

بچرخانید. 

برریس کنید سوزن آداپتور کامالً در حفره ی کارتریج یا ویال فرو 

شده باشد. سوزن باید از داخل کارتریج یا ویال قابل مشاهده باشد. 

ن را وق�ت که سوزن کامالً داخل  ید که بوی انسول�ی لطفاً در نظر بگ�ی

حفره شود، احساس خواهید کرد. 

برریس کنید وق�ت که از رس آداپتور داخل را نگاه می-کنید یک قسمت 

سفید و گرد قابل مشاهده باشد. اگر اینطور نیست، آداپتور را عوض 

کنید. 
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عدم توانا�ی در نصب نازل بر اینسوجت

هوا در داخل نازل

اگر نتوانستید نازل را به داخل قفل نازل فشار دهید، ممکن است هنوز روی 

ن شوید کلید قفل نازل روی  ن نازل مطم�ئ حالت قفل باشد. لطفاً قبل از گذاش�ت

حالت باز باشد. 

ن از کارتریج یا ویال مشکل دارید، شاید نازل دارای  اگر برای کشیدن انسول�ی

هواست )هوای بیش از حد). برای خارج کردن هوا از نازل اول آداپتور را با 

ید. در حایل که  کارتریج یا ویال از نازل جدا کنید. اینسوجت را روبه باال بگ�ی

ن روی محل  پشت دستگاه را نگه داشته اید، جلو را تا جا�ی که عالمت س�ب

نمایش دوز مشاهده شود در جهت منفی »-« بچرخانید. مراحل توضیح داده 

ن به داخل نازل  شده در بخش “نحوه تنظیم دوز” را برای کشیدن انسول�ی

دنبال کنید.

نگهداری

دستگاه را در داخل کیف حمل نگه دارید. 	 

دستگاه را در محیطی خشک با دمای 5 تا 40 درجه سان�ت گراد نگه دارید. 	 

ن نگهداری کنید	  ن خود را طبق دستورالعمل های سازنده انسول�ی انسول�ی

دستگاه را در داخب یخچال یا جای مرطوب نگه ندارید. رطوبت دستگاه 	 

 می شود. 
گ

را تحت تاث�ی قرار می دهد و باعث فرسود�

وق�ت با هواپیما سفر می کنید یا در صور�ت که فشار ناگها�ن به دستگاه 	 

بیاید یا دما تغی�ی کند، آداپتورهای ویال/کارتریج در کیف دس�ت به 

ن از ویال ها ترشح نکند.  صورت رو به باال نگه دارید تا انسول�ی

-or-
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دوام

ید. دستگاه یا مواد مرص�ن اش را 	  اینسوجت را با احتیاط در دست بگ�ی

ن نیندازید.  روی زم�ی

ید	  دستگاه را در مایعات فرو ن�ب

رسی نازل را بعد از هر بار تزریق روی نازل بگذارید. 	 

ن داخل نازل روی 	  درپوش آداپتورکارتریج/ویال را بعد از کشیدن انسول�ی

آن بگذارید. 

هیچ وقت اینسوجت خراب را تعم�ی نکنید	 

دفع و تعویض

 معمویل دور انداخت	 
گ

همه محصوالت را می توان در زباله های خان�

ن دور 	  آداپتور کارتریج/ویال را همراه با هر کارتریج/ویال خایل انسول�ی

بیندازید.

اینسوجت اصطالحاً دستگاه پزش� فعایل است؛ بدان معنا که عملکرد 	 

ن می کند که از چه جا�ی به بعد تزریق راحت و  مکانی� آن در نهایت تعی�ی

ایمن را نباید با آن انجام داد.

دستگاه اینسوجت را به موقع عوض کنید. همان دستگاه نباید برای تزریق 	 

بیش از 5000 بار یا بعد از گذشت تاریخ انقضا استفاده شود.

تاریخ تولید

تاریخ مرصف

راهنمای تعویض 

تعداد تزریق در 
هر روز 

دستگاه اینسوجت را تعویض کنید:

3 رتمک ای قبل از تاریخ مرصف دستگاه

4 ن مرصف یا قبل از تاریخ مرصف دستگاه 41 ماه بعد از اول�ی

5 ن مرصف یا قبل از تاریخ مرصف دستگاه 32 ماه بعد از اول�ی

6 ن مرصف یا قبل از تاریخ مرصف دستگاه 27 ماه بعد از اول�ی

7 ن مرصف یا قبل از تاریخ مرصف دستگاه 23 ماه بعد از اول�ی

8 ن مرصف یا قبل از تاریخ مرصف دستگاه 20 ماه بعد از اول�ی

* هرکدام که موعدشان زوتر رسید

برای اطمینان خاطر، لطفاً جدول زیر را برای اینکه بفهمید که باید دستگاهتان 

را عوض کنید، مطالعه کنید. 
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 های دستگاه
گ

ویژ�

ی بدون سوزن است که برای تزریق زیرپوس�ت  اینسوجت دستگاهی ف�ن
ن طراحی شده است. دستگاه اینسوجت برای مرصف شخیص  انسول�ی

یک نفر می باشد. 

وزن اینسوجت حدوداً 115 گرم وزن: 

140- مییل م�ت طول 160مییل م�ت سایز:  

ن U100 در هر  ن الملیل از انسول�ی 4-50 واحد ب�ی

تزریق

0.050-0.04 مییل لی�ت

طیف دوز 

± 1 واحد برای 20 دوز یا کم�ت 

± %5 برای واحدها�ی بیش�ت از 20 واحد

دقت دوز:

1 واحد افزوده  مقیاس درجه بندی

 دوز

کم�ت از 0.3 ثانیه طول مدت تزریق

ن U100 در نظر گرفته  اینسوجت برای انسول�ی

شده است

: ن غلظت انسول�ی

ن های رسیع االثر )بولوس):	  انسول�ی

ن با اثر رسیع – آنالوگ های انسول�ی

ن منظم رگوالر – انسول�ی

ن های پایه.	  انسول�ی

– متوسط اثر، معموال: NPH/ایزوفان

 ، – طوال�ن اثر، معموال: گالرژین، دتم�ی
دگلودک 

پیش مخلوط ها )به عنوان مثال، 30/70)	 

: ن انواع انسول�ی

ن 5 تا 40 درجه سان�ت گراد ب�ی نگهداری: 

افسانه نماد

رجوع به 
شماره نماد

استاندارد یحی ن توصیفی/ت�ش م�ت عنوان نماد

5.7.7 ISO 15223-1:2021 نشان می دهد که مورد یک 

دستگاه پزش� است

دستگاه پزش�

5.1.1 ISO 15223-1:2021 نشانگر سازنده دستگاه پزش�  سازنده

5.1.3 ISO 15223-1:2021 نشانگر تاریخی است که 

دستگاه تولید شده است

تاریخ تولید

5.1.4 ISO 15223-1:2021 نشانگر زما�ن است که بعد از 

آن دستگاه قابل استفاده 

نیست

استفاده با تاریخ

5.1.5 ISO 15223-1:2021 کد محموله تا انبار یا محموله 

شناسا�ی شود

کد محموله

5.1.7 ISO 15223-1:2021 یال برای اینکه  شکاره رسن

دستگاه شناسا�ی شود

شماره رسیال 

5.1.6 ISO 15223-1:2021 نشانگر شماره ی کاتالوگ است، 

قسم�ت از شماره ی دستگاه

شماره کاتالوگ

5.2.3

5.2.11

ISO 15223-1:2021 ن  دستگاه پزش� که با اتل�ی

یل شده است اکسید اس�ت

دستگاه در داخل دستگاه مانع 

یل تک بسته بندی  ایس�ت

شده است

یل شده با استفاده  اس�ت

از اتیلن اکسید

یل  دستگاه مانع اس�ت

تک

5.22 EN 980 یل نکنید نشانگر دستگاهی  اس�ت

یل  است که نباید دوباره اس�ت

شود. 

یل نکنید اس�ت

5.2.6 ISO 15223-1:2021

NA ISO 7000-2608

5.3.7 ISO 15223-1:2021 نشانگر دما�ی است که دستگاه 

را می شود در معرض آن قرار 

داد

محدوده ی دما

5.2.8 ISO 15223-1:2020 نشانگر دستگاهی پزش� است 

که که اگر بسته بندی آسیب 

دیده یا باز شده است، نباید 

د و اینکه  مورد استفاده قرار گ�ی

مرصف کننده باید برای 

اطالعات بیش�ت برای مرصف 

مشورت کند.

اگر بسته بندی 

آسیب دیده است ار 

آن استفاده نکنید و 

برای دستورالعمل 

استفاده مشورت 

کنید. 
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رجوع به 
شماره نماد

استاندارد یحی ن توصیفی/ت�ش م�ت عنوان نماد

5.4.4 ISO 15223-1:2021  نشانگر این است که

مرصف کننده باید برای 

دستورالعمل مرصف برای 

موارد مهم احتیاطی مانند 

ی ها�ی که  هشدارها و پیشگ�ی

به دالیل مختلفی روی خود 

دستگاه نمی شود درج کرد، 

مشورت کند. 

احتیاط

5.4.3 ISO 15223-1:2012 نشانگر این است که 

مرصف کننده باید به 

دستورالعمل مرصف رجوع 

کند. 

مشورت برای 

دستورالعمل مرصف

N/A 765/2008/EC 
768/2008/EC 

MDR 2017/745

عالم�ت که با آن سازنده نشان می 

دهد که دستگاه با الزامات قابل اجرا 

ات  ن ن شده در مقررات تجه�ی تعی�ی

ن  پزش� 745 / 2017 و سایر قوان�ی

هماهنگ سازی اتحادیه قابل اجرا 

مطابقت دارد.

CE نشان انطباق

5.6.3 ISO 15223-1:2021 نشانگر دستگاه پزش� است که 

وژنیک است -پ�ی غ�ی

ناپروژنیک

N/A N/A نشانگر دستگاهی پزش� است که 

نمی شود بیش�ت از 5000 باز از آن 

استفاده کرد

بیش�ت از 5000 بار از آن 

اسفاده نکنید

5.4.12 ISO 15223-1:2020 نشانگر دستگاهی پزش� است که 

باید یک نفر چندین باز از آن 

استفاده کند. 

تک شخصه-چند 

استفاده ای

N/A N/A نشانگر دستگاهی پزش�  است که 

بیش�ت از 56 بار نباید از آن دوباره 

استفاده کرد

بیش�ت از 56 باز استفاده 

نکنید

N/A N/A نشانگر دستگاهی است که بیش�ت از 

14 روز نمی شود از آن دوباره 

استفاده کرد

بیش�ت از 14 روز از آن 

دوباره استفاده نکنید

5.7.10 ISO 15223-1:2020 کیفی که حاوی اطالعات تشخیصگر 

خاص دستگاه است

تشخیصگر خاص دستگاه

N/A N/A نشانگر دستگاهی است که بای 

ن U100 در نظر گرفته  انسول�ی

شده است. 

U-100


