Förberedelse och applicering – inset™ II
Läs alla instruktioner noga innan du för in inset™ II. Läs instruktionerna för användning från din
pumptillverkare innan du ansluter inset™ II till din pump. Följ gällande hygienregler.

Tvätta händerna noga innan du använder inset™ II.
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™ II.

Dra i den röda tejpen för att ta bort förseglingen.

Ta bort det sterila pappret.

Tryck på de upphöjda punkterna på varje sida och lyft upp locket med den andra handen.
Var försiktig så att du inte böjer eller vidrör införingsnålen.

VIKTIGT! Om infusionsseten inte sitter fast ordentligt i enheten med nålen riktad rakt
framåt före appliceringen kan smärta eller lättare skador uppstå. För att undvika detta
ska du försiktigt utföra följande steg för att hindra att infusionsseten lossnar eller trillar
bort av misstag.

Nysta upp slangen: Vrid försiktigt ut början av slangen från springan. Dra upp försiktigt.
Nysta nu upp slangen från införingsenheten genom att dra den försiktigt uppåt.
Var försiktig: Vidrör inte införingsnålen. Var försiktig så att du inte drar för hårt när
slangen är helt uppnystad.

Forts. på nästa sida
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Gör en prime. Anslut inset™ II till pumpen och gör en prime. Håll inset™ II med
nålen riktad nedåt för att säkerställa att insulinet inte kommer i kontakt med häftan.
Kontrollera att det inte finns några luftbubblor i slangen eller i inset™ II.

Förberedelse och applicering – inset™ II

Ta försiktigt bort nålskyddet genom att vrida varsamt och sedan dra i det.

Dra försiktigt uppåt för att ta bort pappersbaksidan.

Applicering: Placera fingrarna på de linjerade fälten.
Dra upp fjädern tills du hör ett ”klick”.

Sätt in inset™ II: Placera inset™ II över det rena appliceringsstället.
Tryck på de runda fördjupningarna på vardera sida.

Tryck lätt på mitten av enheten för att få häftan att fästa på huden.

Ta bort enheten genom att ta tag i mitten och försiktigt dra den bakåt.
Stryk på häftan så att den fäster ordentligt mot huden.
Placera ett finger framför kanylhuset och koppla på slangen.
Säkerställ att anslutningen låses med ett “klick”.
Fyll den nya nålen med insulin: 6 mm nål – 0,3 E
9 mm nål – 0,5 E
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