Klargjøring og innføring – inset™ 30
Les alle bruksanvisninger nøye før du bruker inset™ 30. Les bruksanvisningen fra din pumpeprodusent før du kobler til inset™ 30 til din pumpe.
Følg vanlige hygieneregler.

Vask hendene før du setter inn inset™ 30.
Vask injeksjonsstedet med desinfiserende middel som anvist av helsepersonell.
Pass på at området er tørt før du setter inn inset™ 30.
ADVARSEL: Kontroller forseglingen og det sterile papiret.
Bruk ikke infusjonssettet dersom forseglingen eller papiret er ødelagt.

Trekk i den røde teipen for å ta bort forseglingen.

Trekk av det sterile papiret. Ikke ta på fjæren på dette tidspunktet.

Hold det riflede grepet med én hånd og trekk lokket av med den andre.
ADVARSEL: Pass på at du ikke bøyer eller tar på inset™ 30 innføringskanylen.
VIKTIG MERKNAD: Dersom infusjonssettet ikke er trygt plassert i innføringsenheten
med kanylen pekende rett frem, kan smerte eller mindre skade oppstå under injeksjon.

Plasser fingrene på hver side av det riflete grepet. Trekk forsiktig fjæren tilbake inntil du hører en klikkelyd.
Kanylebeskytteren vil nå heves opp eller falle av. Ikke rør eller bøy nålen.

INNSETTING: Plasser pekefingeren på den øverste utløserknappen og tommelen på den nederste utløserknappen.
Plasser inset™ 30 med bena plant (flatt) på huden for å sikre en injeksjon med en vinkel på 30°.
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Umiddelbart før injeksjon fjernes forsiktig kanylebeskytteren. Pass på at ikke tapen sitter fast på innføringskanylen.

Klargjøring og innføring – inset™ 30

Pass på å holde vinkelen på 30° mens du setter inn og forsiktig trykker én gang for å sette inn inset™ 30.

Pass på at kanylen sitter på plass: Sett fingeren forsiktig på det gjennomsiktige vinduet
mens du fjerner innføringsenheten og kanylen. Trekk den forsiktig bakover rett ut.

Hold kanylen fast med en finger på det gjennomsiktige vinduet.
Fjern forsiktig resterende støttepapir til kanyleholderen som vist.
Fjern beskyttelsespapiret under frontpartiet. Masser klebedelen grundig på huden.
VIKTIG: Forsøk ikke å rette opp klebedelen dersom den krøller seg.

Sett lokket på plass før den kastes.

Fjern den runde beskyttelseshetten. Fyll infusjonssettet til medisinen kommer ut fra tuppen.
Forsikre deg om at det ikke er bobler i røret eller inset™ 30. Les bruksanvisningen fra din
pumpeprodusent for riktige klargjøringsprosedyrer.

Plasser en finger foran kanylehylsen og sett inn forbindelseskanylen.
Pass på at tilkoblingsdelen lukker med et klikk.
Fyll den tomme plassen i kanylen med følgende:
U-100 insulin:
0,7 enheter (0,007 ml)
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