Klargjøring og innføring – inset™ II
Les bruksanvisningen nøye før du bruker inset™ II-infusjonssettet. For informasjon om pumpebehandling, mulige feil og risikoer og deres årsaker, les
bruksanvisningen fra pumpeprodusenten før du kopler til inset™ II. Ivareta god hygiene ved bruk av inset™ II.

Vask hendene før du setter inn inset™ II.
Anbefalte innstikksteder: Bruk ikke et sted rett ved siden av det forrige innstikkstedet.
Rens innstikkstedet med et desinfeksjonsmiddel som anvist av helsepersonalet.
Vent til stedet er helt tørt før du fører inn inset™ II.

Trekk i det røde båndet for å fjerne forseglingen.

Fjern det sterile papiret.

Trykk på de tre opphøyde prikkene på hver side av lokket med én hånd og løft det opp med den andre hånden.
ADVARSEL: Påse at du ikke bøyer eller berører inset™ II-innføringsnålen når du klargjør innføreren og infusjonssettet.
VIKTIG! Hvis infusjonssettet ikke sitter riktig på plass i innføringshjelpemiddelet med nålen rettet rett frem før innføring,
kan det oppstå smerter eller mindre skader. For å unngå dette, utfør punktene nedenfor med forsiktighet, slik at
infusjonssettet ikke løsner/fjernes utilsiktet.

Rull ut slangen: Vri slangens ende forsiktig ut av sporet. Trekk den forsiktig opp. Rull ut slangen fra
innføringshjelpemiddelet ved å trekke den forsiktig opp.
ADVARSEL: Berør ikke inset™ II-innføringsnålen når du ruller ut slangen. Rykk ikke i slangen når den er rullet helt ut.
Dette kan medføre at du utilsiktet fjerner infusjonssettet fra innføringsnålen.

Klargjør innføreren: Plasser fingrene på linjefordypningene.
Trykk på linjefordypningene på hver side. Trekk fjæren opp til du hører et ”klikk”.
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Fjern beskyttelsesfolien ved å trekke den forsiktig opp.

Klargjøring og innføring – inset™ II

Fjern nålens beskyttelseshette forsiktig ved å vri den og deretter trekke den av.
ADVARSEL: Før du plasserer inset™ II på et rent innstikksted, plasser slangen i sporet
for å sikre at slangen ikke klemmes under innføringshjelpemiddelet under innføringen.

Før inn inset™ II: Plasser inset™ II på innstikkstedet.
Trykk samtidig på de runde fordypningene på hver side
av innføringshjelpemiddelet for å føre inn inset™ II.

Trykk forsiktig på midten av innføreren for å feste heftplasteret til huden.

Fjern innføreren/innføringsnålen ved hjelp av tommel og pekefinger. Grip kun i midten og trekke den
forsiktig tilbake. Masser heftplasteret godt på huden. Fyll kanylen med følgende mengde insulin:
U100-insulin:
6 mm : 0,3 enheter (0,003 ml)
9 mm : 0,5 enheter (0,005 ml)

Med inset™ II kan du kople fra pumpen midlertidig uten å skifte infusjonssett.
Hold heftplasteret på plass ved å plassere en finger rett foran kanylehuset og forsiktig
klemme på sidene av inset™ II. Trekk nåloverføringskoplingen rett ut fra kanylehuset.
Før frakoplingsdekselet inn i kanylehuset til du hører et “klikk”.
Utfør priming av infusjonssettet til det kommer medikament ut av nålen.
ADVARSEL: Når du utfører priming av infusjonssettet, hold inset™ II med nålen rettet nedover.
Plasser en finger på heftplasteret rett foran kanylehuset.
Skyv nåloverføringskoplingen rett inn til du hører et “klikk”.
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