
Goede hygiënepraktijken

• Was uw handen grondig voordat 
u de InsuJet™ gebruikt.

• Reinig de injectieplaats zoals 
voorgeschreven door uw 
diabeteszorgspecialist.

• Vermijd onnodig contact met 
de spuittip of de delen van de 
verbruiksartikelen die in contact 
komen met de insuline. Houd tussen 
gebruik altijd het spuitstuk en de 
koppeldoppen op. Dit voorkomt 
mogelijke besmetting.

Maximaal 56 injecties, of 14 dagen gebruik. 
(wat het eerst komt)

• Deze verpakking bevat 
steriele gebruiksartikelen 
bestemd voor gebruik 
met het InsuJet™ 
toedieningsysteem. 

• Lees alstublieft de volledige 
handleiding, voordat u het 
InsuJet™ systeem voor de 
eerste keer gaat gebruiken.

• Bewaar de originele 
InsuJet™ handleiding 
zorgvuldig.

• Deze verpakking bevat één 
type van de bovengenoemde 
gebruiksartikelen.

Naaldloos insuline toedieningsysteem

Informatie 
gebruiksartikelen
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InsuJet™- spuitstuk vervanging en installatie

Trek het spuitstuk met een stevige, 
rechte trek uit de InsuJet™.

Maak het interne deel van het 
spuitstuk los door het stevig opzij 
te duwen. 

Verwijder het interne deel van het 
spuitstuk en gooi het samen met 
het spuitstuk weg.

Duw het spuitstuk stevig in het 
spuitstukslot. 

Zodra u het spuitstuk volledig 
hebt ingebracht, draait u de 
spuitstukvergrendeling totdat de 
schakelaar naar de ‘vergrendelde’ 
positie wijst.
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• Laat de InsuJet™-injector of de 
verbruiksartikelen niet vallen.

• De InsuJet™ dient alleen te worden 
gebruikt voor toediening van U-100 
insuline.

• De InsuJet™ mag alleen worden 
gebruikt met InsuJet™-spuitstukken  
en -koppelstuk.

• Controleer de houdbaarheidsdatum 
van uw insuline. Gebruik geen 
insuline na de vervaldatum.

• Controleer vóór het gebruik de 
vervaldatum op de verpakking. 
Gebruik nooit artikelen waarvan 
de vervaldatum is verstreken.

• Controleer vóór het openen de 
verpakking van de gebruiksartikelen. 
Gebruik geen spuit- of koppelstukken 
uit een beschadigde verpakking.

• Gebruik nooit hetzelfde spuitstuk 
voor verschillende typen insuline.

• Gebruik nooit dezelfde patroon- 
of injectieflacon Adapter voor 
verschillende insulinepatronen of 
injectieflacons. Gooi het koppelstuk 
weg met de lege insulinepatroon of 
injectieflacon.

• Zorg ervoor dat u de naald in het 
koppelstuk niet aanraakt.

• Leeg de InsuJet™ nooit zonder 
dat er een spuitstuk is bevestigd 
of er lucht in het mondstuk zit. 
Dit wordt DRY-FIRING genoemd 
en kan het apparaat onherstelbaar 
beschadigen.

• Bewaar geen insuline in het 
spuitstuk. Het spuitstuk is alleen 
bedoeld om direct voor de injectie 
te worden gevuld.

• Vervang het spuitstuk wanneer de 
InsuJet™ langer dan 3 dagen niet is 
gebruikt.

• Gebruik nooit hetzelfde 
spuitstuk of dezelfde patroon of 
injectieflaconkoppelstuk voor 
verschillende patiënten. Het gebruik 
van hetzelfde apparaat voor 
meerdere patiënten kan leiden tot 
de directe overdracht van bacteriën, 
virussen of andere ziektekiemen van 
de ene persoon naar de andere

• Toezicht door een volwassene wordt 
sterk aanbevolen wanneer een kind 
de InsuJet™ gebruikt. Zorg ervoor 
dat kinderen wordt verteld dat de 
InsuJet™ geen speelgoed is.

• Houd alle medicijnen en 
injectieapparaten buiten het bereik 
van kinderen.

• Gebruik of probeer nooit een 
beschadigde of kapotte InsuJet™ 
of verbruiksartikelen te repareren.

• Als de hygiënepraktijken niet 
worden gevolgd, kunnen de 
verbruiksartikelen tijdens het 
gebruik worden besmet, wat 
mogelijk kan leiden tot infecties.

• Indien zich een ernstig incident 
heeft voorgedaan met betrekking 
tot het apparaat, dient dit te 
worden gemeld aan EPG BV en de 
[toepasselijke bevoegde autoriteit] 
in [toepasselijk land]

• Temperatuurlimieten  
voor gebruik:

Waarschuwingen

Duw het spuitstuk 
vergrendelingsschakelaar omhoog 
en draai het spuitstukvergrendeling 
totdat de schakelaar naar de 
‘ontgrendelde’ positie wijst.
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Neem de 3 ml-koppelstuk 
en plaats deze boven op de 
insulinepen voor eenmalig gebruik. 
Duw de koppelstuk stevig op de 
insulinepen totdat deze vastzit.

Lijn het koppelstuk uit met het 
spuitstuk en draai de koppelstuk 
stevig met de klok mee op het 
spuitstuk. 
KENNISGEVING:
Wanneer u de koppelstuk en de 
insulinepen voor eenmalig gebruik 
op het spuitstuk bevestigt, moet u 
ervoor zorgen dat u het koppelstuk 
vasthoudt wanneer u deze op het 
spuitstuk draait.

Breek of scheur een enkele 
blister van de strip. Controleer de 
houdbaarheidsdatum. Open de 
blisterverpakking door het deksel 
met één ruk uit een van de hoeken 
te scheuren.

Voorbeeld van het gebruik van InsuJet-
koppelstukken voor 3 ml insulinepatroon, 
wegwerp penfill of 10 ml insulineflacons.

InsuJet™ 3mL 
Koppelstuk
P/N: 01055

InsuJet™ 10mL 
Koppelstuk
P/N: 01065
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InsuJet™ Spuitstuk
0.5mL

P/N: 01075

Om de accessoires tussen gebruik 
schoon te houden, plaatst u na 
gebruik altijd de hoezen terug.

Verwijder de Comfort Ring en 
plaats het spuitstuk dop terug 
op het spuitstuk. 

Plaats koppel dop terug op het 
koppelstuk. 

• Alle producten kunnen bij 
het gewone huisvuil worden 
weggegooid.

• Gooi de patroon/flacon 
koppelstuk samen met elke lege 
insulinepatroon/flacon weg.

Een 3 ml-koppelstuk 
installeren met patroon

Koppelstuk van 3 ml met 
wegwerpinsulinepen

Een 10 ml-koppelstuk 
met flacon installeren

Opslag en onderhoud

Beschikbaarheid

Productoverzicht

InsuJet™

Schuif de patroon van 3 ml in de 
houder, met de onderkant van de 
patroon naar beneden. 

Pak de koppelstuk en lijn 
de uitsteeksels uit met de 
overeenkomstige gaten in de 
houder.

Druk stevig totdat het koppelstuk 
op zijn plaats klikt. Het koppelstuk 
blijft op de houder.

Verwijder de beschermkap van de 
insulineflacon.

Duw de 10 ml-koppelstuk stevig 
op de injectieflacon totdat het 
koppelstuk op zijn plaats klikt. De 
adapter blijft op de injectieflacon.

Lijn het koppelstuk uit met het 
spuitstuk en draai het koppelstuk 
stevig met de klok mee op het 
spuitstuk. 

Aansluiten van het koppelstuk 
naar het spuitstuk

De verbruiksartikelen 
voorbereiden

Kies uw InsuJet™-adapter

Er zijn twee soorten koppelstukken 
beschikbaar voor de InsuJet™. 
Deze koppelstukken worden 
gebruikt om de insuline van een 
insulinepatroon of insulineflacon 
naar het spuitstuk te transporteren.

• Gebruik een 3 ml-koppelstuk als 
u insuline wilt gebruiken uit een 
insulinepatroon van 3 ml of uit 
een voorgevulde wegwerppen.

• Als u insuline uit een injectieflacon 
van 10 ml wilt gebruiken.

Het verbruiksartikel uit de 
steriele verpakking halen

Zodra u bevestigt dat u het juiste 
verbruiksartikel heeft, controleert 
u of de verpakking intact is en 
controleert u de vervaldatum. 
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