Sanofi‘nin tromboz için kullanıma hazır e njektörünün
uygulanması
Hastalar için enjeksiyon talimatları

Doktorunuz size düşük molekül ağırlıklı heparin reçete etmiştir.
• Bu ilaç, tromboz veya akciğer embolisinin oluşmasını önler ya da mevcut bir kan pıhtısının çözülmesini sağlar.
• İğneyi kendi kendinize yapabilir veya güvendiğiniz bir kişiden size yapmasını isteyebilirsiniz.

Kolay hazırlık

Kolay enjeksiyon

1. Ellerinizi yıkayın. Karnınızın sağ

veya sol tarafında bir yer belirleyin. İğneyi
batıracağınız yer, göbek deliğinizin yan
tarafında en az 5 cm uzaklıkta olmalıdır.
İğne yapmayı planladığınız yeri bir alkollü
mendille veya sabunlu su ile temizleyin.
Rahat ve gevşek bir şekilde oturun veya
uzanın. İğne yapılacak yeri hâlâ
görebiliyor olmalısınız.

2.

Enjektörü elinize alın ve koruyucu
kapağını çıkarın.
İğnenin ucunda bir damla kalmış olabilir.
Böyle bir durumda, enjeksiyondan önce,
iğne aşağı dönük bir pozisyondayken
enjektöre hafifçe vurarak damlayı giderin.
Artık enjeksiyon yapılabilir.

4. İğneyi 90° dik açıyla sonuna kadar
batırın, enjektörün pistonunu yavaşça
aşağı doğru itin ve tüm içeriğini enjekte
edin (eğer doktorunuz farklı bir dozaj
vermişse lütfen doktorunuzun belirttiği
dozajı uygulayın). Deri kıvrımını
gevşetmeyin.
Koruyucu mekanizmanın devreye
girebilmesi için enjektörün pistonuna
sonuna kadar basmanız önemlidir.

5. Tüm içeriği enjekte ettikten

sonra, enjektörü düz bir şekilde çekerek
çıkarın. Koruyucu kılıf kendiliğinden
iğnenin üzerine itilir ve iğneyi kapatır.
Bundan sonra deri kıvrımını
bırakabilirsiniz.

3. Temizlediğiniz yerdeki deriyi

başparmağınız ve işaret parmağınız
arasında sıkıştırarak bir kıvrım
oluşturun ve iğneyi dışarı çekinceye
kadar kıvrımı tutmaya devam edin.

Karekodu okutun ve akıllı cihazınız (iOS,
Android) için Inject uygulamasından
daha fazla bilgi edinin!
Apple logosu ve App Store, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Android logosu ve Google Play, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.
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6. Kullanılan enjektörü, delici

aletlere dayanıklı bir çöp kutusuna
atın. Çöp kutusunun kapağını
dikkatle kapatın ve kutuyu çocukların
erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Talimatları ek olarak 10 farklı dilde
yükleyebilirsiniz! www.thromboseportal.eu/
injektionsanleitung
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Enjektörün içerisinde olan hava
kabarcığını çıkarmayın!

