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NÅLESKJULER
TIL BRUG MED HUMATROPE CYLINDERAMPULLER
STYREKANAL

STOPSTOLPE

GLIDER

KROP

LÅST

ÅBEN

Roter glideren for at låse/åbne.

BRUGSANVISNING
FASTGØRELSE OG BRUG AF NÅLESKJULER
Nåleskjuleren giver dig den mulighed at indsprøjte uden, at du kan se nålen. Kontroller at pennen er
klargjort ifølge pennens brugsanvisning.

Hvilke nåle kan bruges sammen med nåleskjuleren?
•
•
•
•

Injektionsnåle medfølger ikke. Nåle kan fås på apoteket.
BD-nåle (Becton, Dickinson and Company) er anbefalet til brug med HumatroPen.
HumatroPen kan bruges med eller uden nåleskjuleren. Hvis nåleskjuleren bruges sammen med
HumatroPen skal nålen være mindst 5 mm lang.
Spørg din læge eller sygeplejerske, om hvilken nåletykkelse og længde, som passer bedst til dig.

1

Kontroller at pennens hætte er fjernet. Fastgør en ny nål, og fjern den ydre nålehætte og den indre
nålehætte.

2

Kontroller at nåleskjuleren er i låst stilling. Hvis ikke, så lås nåleskjuleren ved at
dreje (ikke skubbe) glideren indtil stopstolpen er i positionen i styrekanalen som
vist.
LÅST

3

Indsæt en cylinderampul med fastgjort nål lige ind i nåleskjuleren, indtil den
stopper. Drej pennen til din sædvanlige dosis. Vær forsigtig for at undgå
nålestik.

4

Åben nåleskjuleren ved at rotere glideren med uret, indtil nåleskjuleren er i
åben stilling med stopstolpen i styrekanalen som vist. Vær forsigtig og skub
ikke glideren ind, efter den er åbnet, for at undgå nålestik.
ÅBEN

2

5

Indsprøjt din Humatropedosis, som din læge eller sygeplejerske har instrueret
dig. Indsæt først nålen i en 90º vinkel ved at skubbe den ind i huden. Glideren
vil flytte nåleskjuleren, når nålen indsættes.
Tryk så på injektionsknappen. Nåleskjuleren vil automatisk låse, når du fjerner
nålen fra huden.

6

Kontroller, at nåleskjuleren er vendt tilbage til den låste position. Træk
forsigtigt nåleskjuleren lige af, og fjern den fra pennen.
Fjern og kasser nålen, som din læge eller sygeplejerske har instrueret dig i.
LÅST

Sæt penhætten på igen.
Snavsede dele kan renses med en fugtig klud. BRUG IKKE sprit eller andre
rensemidler.
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