Förberedelse och applicering – inset™ 30
Läs alla instruktioner noga innan du för in inset™ 30. Läs instruktionerna för användning från din
pumptillverkare innan du ansluter inset™ 30 till din pump. Följ gällande hygienregler.
Tvätta händerna noga innan du använder inset™ 30.
Rekommenderade stickställen: Välj inte en plats precis bredvid föregående.
Rådfråga din läkare angående rotation.
Rengör huden enligt klinikens anvisningar. Se till att området är torrt innan du
applicerar inset™ 30.

Dra bort den röda tejpen för att ta bort förslutningen.

Dra av det sterila papperet. Rör inte fjädern i det här skedet.

Ta isär förpackningen.

Placera fingrarna på det räfflade greppet på var sida. Dra fjädern försiktigt bakåt tills du
hör ett ”klick”. Rör inte eller böj nålen.

Forts. på nästa sida
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Dra plastplattan som skyddar nålen bakåt så skyddspappret lossnar på häftan i mitten.
Resten av skyddspappret ska sitta kvar tills infusionssetet applicerats. Se till att häftan
inte fastnar på introducernålen.

Förberedelse och applicering – inset™ 30

Applicering: Placera inserterns medar mot huden.
Placera fingrarna på cirklarna och pressa ihop insertern så att infusionssetet skjuts på
plats.

Behåll greppet om insertern. Sätt ett finger på den del av häftan som fastnat på huden
(vid inspektionsfönstret), och dra bort insertern från kroppen.

Håll fast kanylen med ett finger på det genomskinliga inspektionsfönstret. Sträck på
dig så minskas risken att det stramar vid häftan. Lossa försiktigt skyddspapperet under
kanylhuset som visas på bilden.
Ta sedan bort skyddspappret längst fram och stryk fast hela häftan runt om kanylen.
VIKTIGT: Försök inte att räta ut tejpen om den blivit skrynklad.

Sätt ihop förpackningen innan kassering.

Ta bort det runda skyddslocket. Fyll slangen med insulin tills det droppar.
Kontrollera att det inte finns luftbubblor i slangen eller inset™ 30.
Kontrollera pumptillverkarens instruktioner för korrekt fyllningsförfarande.

Placera ett finger framför kanylhuset och koppla på slangen.
Säkerställ att anslutningen låses med ett “klick”.
Fyll den nya nålen med 0,7 enheter insulin.
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