
یل جهت استفاده با  این بسته شامل اقالم مرص�ف اس�ت  •
دستگاه اینسوجت می باشد.

لطفاً قبل از استفاده از سیستم InsuJet جزوه راهنمای   •
استفاده از آن را که در بسته InsuJet موجود است را به 

طور کامل مطالعه کنید.

دستورالعمل اصیل نحوه ی استفاده از InsuJet  را در   •
محیل امن نگهداری کنید.

این بسته فقط شامل یک نوع از مواد مرص�ف خواهد بود.  •

InsuJet™ ف بدون سوزن سیستم تزریق انسول�ی

 دستورالعمل
استفاده

InsuJet™ نازل

InsuJet™ 3ml آداپتور

InsuJet™ 10ml آداپتور
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مواد مرص�ف را رها نکنید• 

 • U-100 ف InsuJet™ فقط باید برای تجویز انسول�ی

استفاده شود.

InsuJet™ فقط باید با نازل ها و آداپتورهای • 

InsuJet™ استفاده شود.

تاریخ انقضای مواد مرص�ف InsuJet  را روی بسته • 

و�ف برریس کنید. بعد از این تاریخ  بندی ب�ی

استفاده نکنید.

سالمت بسته بندی مواد مرص�ف InsuJet  را برریس • 

 بسته از آن استفاده 
گ

کنید. در صورت آسیب دید�

نکنید.

ف •  هرگز از نازل یکسان برای انواع مختلف انسول�ی

استفاده نکنید

هرگز از آداپتور یکسان برای کارتریج یا ویال های • 

ف استفاده نکنید. آداپتور را با  مختلف انسول�ی

ف دور بریزید. کارتریج یا ویال خایل انسول�ی

مراقب باشید سوزن داخل آداپتور را لمس نکنید• 

هرگز InsuJet™ را بدون نازل وصل نکنید یا هوای • 

 DRY-FIRING داخل نازل تخلیه نکنید. به این امر

گفته می شود و ممکن است به دستگاه آسی�ب غ�ی 

قابل تعم�ی وارد کند.

هنگامی که InsuJet  بیش از 3 روز استفاده نشده • 

است ، نازل را تعویض کنید.

هرگز از یک ماده مرص�ف برای بیماران مختلف • 

استفاده نکنید.

هنگامی که کودک از InsuJet™ استفاده می کند، • 

نظارت بزرگساالن به شدت توصیه می شود. 

تاعالطا

اقدامات بهداش�ت خوب

قبل از استفاده از InsuJet™ دست های خود را کامال • 

بشویید

محل تزریق را طبق دستور متخصص مراقبت از دیابت • 

ف کنید. خود تم�ی

وری با نوک نازل یا نواحی روی مواد •  از تماس غ�ی �ف

ف تماس دارند خودداری کنید.  مرص�ف که با انسول�ی

همیشه پوشش نازل و درپوش آداپتور را در فاصله 

 احتمایل 
گ

ف استفاده بسته دارید. این امر از آلود� زما�ف ب�ی

ی می کند. جلوگ�ی

ف شوید که به کودکان گفته می شود که  مطم�ئ

InsuJet™ یک اسباب بازی نیست.

س •  تمام داروها و وسایل تزریقی را دور از دس�ت

کودکان قرار دهید.

هرگز از دستگاه آسیب دیده یا شکسته استفاده • 

نکنید یا سعی نکنید آن را تعم�ی کنید.

نازل یکسان هرگز نباید بیش از 56 تزریق یا بیش�ت • 

از 14 روز استفاده شود. توصیه می شود هر بار 

که از کارتریج یا ویال جدید استفاده می شود ، 

نازل را تعویض کنید. استفاده از نازل فراتر از 

ف و  طول عمر مشخص شده باعث نشت انسول�ی

خرا�ب دستگاه با از دست دادن ضمانت می شود.
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حداک�ث 56 تزریق یا 14 روز استفاده. )هر کدام زودتر بیاید(

 تعویض و نصب نازل  
InsuJet™

سوئیچ قفل نازل را به سمت باال فشار دهید و قفل نازل را 

بچرخانید تا سوئیچ به حالت “قفل” باز شود.

ون بکشید. نازل را با کشش مستقیم محکم از InsuJet ب�ی

قسمت داخیل نازل را با فشار دادن محکم به یک طرف شل 

کنید.

ف 3  نمونه ای از استفاده از آداپتورهای InsuJet برای کارتریج انسول�ی
ف 10  ف یکبار مرصف یا ویال های انسول�ی ی، قلم انسول�ی مییل لی�ت

ی )در سیستم InsuJet™ موجود نیست(. مییل لی�ت

 آداپتور
INSUJET™ 3ML 

P/N: 01055

 آداپتور
INSUJET™ 10ML 

P/N: 01065

ج
نگهدارنده کارتری

ف
رص

یف یکبار م
�

سول
م ان

قل

ی
�ت
یل لی

یف 10 می
�

سول
ویال ان

ی
�ت
یل لی

یف 3 می
�

سول
ج ان

کارتری

لزان

 کهالک
لزان

InsuJet™ نازل
0.5 مییل لی�ت

P/N: 01075

شناسا�ی

InsuJet™ دستگاه تزریق
P/N: 04012
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قسمت داخیل نازل را بردارید

و همراه با نازل آن را دور بریزید.

نازل را محکم به قفل نازل فشار دهید.

پس از وارد کردن کامل نازل ، قفل نازل را بچرخانید تا 

سوئیچ به موقعیت “قفل شده” اشاره کند.

یک بلیس�ت را از نوار بشکنید یا پاره کنید. تاریخ انقضا را 

برریس کنید. مهر و موم بلیس�ت را با پاره کردن درب از ییک از 

گوشه ها با یک کشش مناسب باز کنید.

پس از تأیید اینکه مواد مرص�ف صحیح را دارید، سالم بودن 

بسته بندی را تأیید کنید و تاریخ انقضا را برریس کنید.

خارج کردن مواد مرص�ف از بسته بندی 

آداپتور InsuJet™ خود را انتخاب کنید

دو نوع آداپتور برای ™InsuJet موجود است.

ف یا  ف از یک کارتریج انسول�ی این آداپتورها برای انتقال انسول�ی

ف به داخل نازل استفاده می شوند. ویال انسول�ی

ف 3  ف از کارتریج انسول�ی هنگام استفاده از انسول�ی

ف یکبار مرصف، از  ی یا قلم انسول�ی مییل لی�ت

ی استفاده کنید. آداپتور 3 مییل لی�ت

ف از یک ویال 10 مییل  هنگام استفاده از انسول�ی

ی استفاده کنید.  ی از آداپتور 10 مییل لی�ت لی�ت
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ی را بردارید و آن را روی قلم  آداپتور 3 مییل لی�ت
ف یکبار مرصف قرار دهید. آداپتور را محکم  انسول�ی

ف فشار دهید تا ثابت شود. روی قلم انسول�ی

آداپتور را با نازل تراز کنید و آداپتور را محکم در 
جهت عقربه های ساعت روی نازل بچرخانید. 

اطالع:

ف یکبار  هنگام وصل کردن آداپتور با یک قلم انسول�ی
مرصف روی نازل، هنگام چرخاندن آداپتور روی نازل، 

ف شوید که آداپتور را نگه داشته اید.  مطم�ئ

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

 آداپتور InsuJet™ 3ml با کارتریج نصب آداپتورها
ف انسول�ی

ی را به درون نگهدارنده  کارتریج سه مییل لی�ت
ف قرار  بلغزانید،به طوریکه انتهای کارتریج رو به پای�ی

د . بگ�ی

 ها را با سوراخ های 
گ

آداپتور را برداشته و برجستیک
مربوطه در نگهدارنده تراز کنید.

محکم فشار دهید تا آداپتور در جای خود محکم 
شود. آداپتور روی نگهدارنده با�ت می ماند.
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InsuJet™ 10ml Adaptor  
with insulin vial

ف بردارید. درپوش محافظ را از ویال انسول�ی

ی را محکم روی ویال فشار دهید  آداپتور 10 مییل لی�ت
، تا زما�ف که آداپتور در جای خود محکم شود. آداپتور 

روی ویال با�ت می ماند.

آداپتور را با نازل تراز کنید و آداپتور را محکم در 
جهت عقربه های ساعت روی نازل بچرخانید.

اتصال
آداپتور به نازل

ف  ف لوازم جان�ب در فاصله زما�ف ب�ی ف نگه داش�ت برای تم�ی
استفاده، همیشه درپوش ها را پس از استفاده دوباره قرار 

دهید.

درپوش آداپتور را دوباره روی آداپتور قرار دهید.

 • 
گ

همه محصوالت را می توان در زباله های خانیک

معمویل دور انداخت

آداپتور کارتریج/ویال را همراه با هر کارتریج/ویال خایل • 

ف دور بیندازید. انسول�ی

ه سازی و نگهداری ذخ�ی

ف دور انداخ�ت

ه  محدودیت های دما برای ذخ�ی
سازی و استفاده:

40°C

5°C
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نماد ها)؟(

نازل اینسوجت

ف	  برای انتقال انسول�ی

 	 U100 ف ف الملیل انسول�ی حجم دوز: 4 - 50 واحد ب�ی

)0.5mL - 0.04( ،در هر تزریق

 	InsuJet ف سازگار با دستگاه تزریق انسول�ی

حداک�ث استفاده: 56 بار یا 14 روز )هر کدام زودتر 	 

انجام شود(.

InsuJet 3ml آداپتور

ف	  لوازم جان�ب پرکننده InsuJet برای انتقال انسول�ی

ی و قلم 	  ف 3 مییل لی�ت سازگار با کارتریج انسول�ی

.) ی )اندازه 8 مییل م�ت ف 3 مییل لی�ت انسول�ی

 	.InsuJet سازگار با نازل

ف و استفاده 	  یک بار نصب با کارتریج یا قلم انسول�ی

ف تمام شود. مجدد تا زما�ف که انسول�ی

InsuJet 10ml آداپتور

ف	  لوازم جان�ب پرکننده InsuJet برای انتقال انسول�ی

 	InsuJet سازگار با نازل

ی )اندازه 	  ف 10 مییل لی�ت سازگار با ویال های انسول�ی

) 14 مییل م�ت

یک بار نصب با ویال و استفاده مجدد تا زما�ف که 	 

ف تمام شود. انسول�ی

محدودیت در استفاده:

اطالعات دستگاه

40°C

5°C

دستگاه پزشیک

طبق دستورالعمل استفاده کنید.

احتیاط

تولید کننده

شماره رسیال دستگاه

تاریخ استفاده

یل شده با استفاده از اس�ت
یل اتیلن اکسید در حافظ اس�ت

محدودیت های دما

اگر بسته بندی آسیب دیده است استفاده 
نکنید

اسیون نکنید ف یل�ی مجدد اس�ت

وژنیک غ�ی پ�ی

تک نفره- چند منظوره

بیش از 56 بار استفاده مجدد نکنید

بیش از 14 روز استفاده مجدد نکنید

شناسه دستگاه منحرص به فرد

ف  ه شده برای استفاده از انسول�ی کالی�ب
U-100
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