Stosowanie zastrzyków przeciwko zakrzepicy firmy Sanofi
Instrukcja dla pacjenta opisująca sposób iniekcji

Lek wydawany na receptę, zawiera niskomolekularną heparynę.
• Lek ma zapobiegać zakrzepicy lub zatorowości płucnej albo rozpuścić ewentualny skrzep.
• Zastrzyk można zrobić samodzielnie albo poprosić o to zaufaną osobę.

Proste przygotowanie

Prosta iniekcja

1. Umyć ręce. Wybrać odpowiednie

miejsce po prawej lub lewej stronie
brzucha. Miejsce wkłucia powinno
znajdować się w odległości co najmniej
5 cm na bok od pępka. Wybrane miejsce
wkłucia przemyć gazikiem nasączonym
wysokoprocentowym alkoholem lub
wodą z mydłem. Usiąść wygodnie i
rozluźnić się. Miejsce wkłucia musi
być nadal dobrze widoczne.

4.

Wbić igłę pionowo pod kątem 90°
na całą głębokość, ostrożnie wcisnąć
tłoczek strzykawki i wstrzyknąć całą
jej zawartość (ewentualnie, w razie
innych zaleceń, należy przestrzegać
dozowania zaleconego przez lekarza).
Nie wolno puszczać fałdu skóry.
Aby uaktywnić mechanizm
zabezpieczający, należy całkowicie
wcisnąć tłoczek strzykawki.

2. Wziąć strzykawkę do ręki i

5. Po zakończeniu iniekcji

Na końcu igły może pozostawać
kropla leku. W takim przypadku kroplę
trzeba strącić, uderzając palcem w
strzykawkę trzymaną igłą do dołu.
Teraz można wykonać zastrzyk.

Teraz można puścić fałd skórny.

zdjąć nasadkę chroniącą igłę.

wyciągnąć strzykawkę pod kątem
prostym. Igła zostanie automatycznie
zabezpieczona osłonką.

Nie wolno usuwać pęcherzyka
powietrza ze strzykawki!

chwycić fałd skóry w przemytym miejscu.
Nie puszczać do czasu wyciągnięcia igły.

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się
więcej z aplikacji na smartfony
(iOS, Android)!
Logo Apple i nazwa App Store są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Logo Android i nazwa Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8 10785 Berlin

6. Zużytą strzykawkę należy

wyrzucić do odpornego na przebicie
pojemnika na śmieci. Starannie zamknąć
pokrywę pojemnika i trzymać go w
miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje są dostępne do pobrania
jeszcze w 10 innych językach!
www.thromboseportal.eu/
injektionsanleitung
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3. Kciukiem i palcem wskazującym

