SNABBGUIDE

Du har just blivit ordinerad insulin från Sanofi i
flergångspennan AllStar PRO.
I denna snabbguide hittar du information om
hur du använder din AllStar PRO. Mer utförlig
information finner du i den bruksanvisning som
följer med din AllStar PRO förpackning. Du kan
även ringa 020-52 68 87 och få svar på dina frågor om insulinpennor från Sanofi.

AllStar PRO och dess delar

Injektionsknapp

Insulinampull

Doseringsfönster

Kolvstång
Skyddshylsa
Ampullhylsa

Yttre nålskydd

Varje AllStar PRO innehåller 80 enheter insulin.

Så här börjar du
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2
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Tag av skyddshylsan. Skruva
loss ampullhylsan från
pennkroppen. Sätt i en
ny cylindera mpull i ampullhylsan.

Kolvstången trycks in när
ampullhylsan skruvas fast.

Skruva tillbaka ampullhylsan tills den ”klickar”
fast. Se till att kontrollmarkeringarna pekar mot
varandra.
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Sätt på en nål rakt på pennan.
Skruva eller tryck på nålen
beroende på vilken nål du
använder.

Gör ett säkerhetstest inför varje injektion
Välj dosen 2 enheter genom
att vrida dosväljaren.Tag av
yttre och inre nålskyddet.

Håll pennan med nålen uppåt.
Tag bort eventuella luftbubblor
genom att knäppa med fingret
på insulin-behållaren.

Tryck in injektionsknappen
hela vägen in. Kontrollera att
insulin kommer ur nålspetsen
och att dosfönstret visar ”0”.

Ställ in dosen och injicera

1
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Ställ in den önskade dosen. Vrider du förbi
den enhet du skall injicera, är det bara att
vrida tillbaka till rätt enhet.

Injicera din dos så som din diabetessköterska eller läkare har lärt dig. Stick in
nålen i huden och tryck in injektionsknappen ända ner till botten. Under tiden
du injicerar räknar dosfönstret ner till ”0”.

3

Håll kvar trycket på injektionsknappen i nedtryckt läge
medan du räknar till 10.
Drag därefter ur nålen.

10 sek

Efter att du injicerat

4

Sätt på det yttre nålskyddet och håll i ampullhylsan när nålen tas bort.
Kasta nålen som du har blivit anvisad. Sätt på skyddsh ylsan på din AllStar Pro
och förvara den säkert.

OBS!
Avlägsna alltid nålen efter en injektion och förvara AllStar Pro utan nål. Detta hjälper
till att förebygga nedsmutsning, luftbubblor och insulinläckage.

Tips och råd
Före användning
• Sätt alltid fast en ny nål inför varje
användning.
• K ontrollera alltid märkningen på insulinet
före användning för att säkerställa att du
har rätt sorts insulin.
Vid användning
• A nvänd aldrig en cylinderampull som är
skadad.
• A nvänd aldrig AllStar Pro om den är
skadad eller ej fungerar korrekt.
• O m du använder olika sorters insulin bör
du ha olika färg på pennan för varje insulin.
Kan du inte ställa in önskad dos, kontrollera
att det finns tillräckligt med insulin i
cylinderampullen. Har du inte tillräckligt med
insulin kvar i cylinderampullen kan du välja
mellan att:
• i njicera vad som finns kvar i cylinder
ampullen och komplettera din dos med
en ny cylinderampull.
• e ller använd en ny cylinderampull för att
injicera hela dosen. Vrid aldrig doseringsknappen med våld.

När insulinet börjar ta slut kan du se på
cylinderampullens graderade skala
ungefär hur mycket insulin som finns kvar.
OBS! använd ej för exakt dosavläsning.
Förvaring av din AllStar Pro
• Förvaras utom syn- och räckhåll för 		
barn.
• O m cylinderampullen förvaras kallt (t ex i
kylskåp), ta ut den 1-2 timmar innan du
injicerar för att den ska värmas upp.
• N är cylinderampullen börjat användas
kan den användas i upp till 4 veckor under
normala omständigheter.
• V id kassering av AllStar Pro, gör som du
blivit instruerad av din sjukvårdsp ersonal
och enligt lokala föreskrifter.
• S kydda din AllStar Pro från direkt solljus.
• S e insulinets bipacksedel för ytterligare
information om förvaring.
Behöver du göra rent utsidan av din AllStar
Pro kan du torka av den med en fuktig
trasa. Blöt eller tvätta inte din AllStar Pro.

Egna anteckningar

Frågor om våra diabetesprodukter:

020-52 68 87

Mer information om diabetes hittar du på www.insulin.se
Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se
Läs bipacksedeln noggrant!
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