
Paspauskite i-porto 
centrą, kad 
pritvirtintumėte i-port 
prie odos. 

Uždėkite šoviklį ant 
paruoštos vietos ir 
laikykite už apvalių 
įdubimų. Suspauskite 
apvalius įdubimus 
vienu metu, kad 
įvestumėte i-port.

Įvedimas

1

Nusiplaukite rankas su 

vandeniu ir muilu.
Nuvalykite odą su 
alkoholiu arba panašiu 
dezinfektoriumi. 
(Leiskite odos paviršiui 
nudžiūti prieš įvedimą). 

Patraukite raudoną  
skirtuką
ir nuimkite tarpikį. 

Nuimkite sterilų 

popierių.

5

Tvirtai laikykite 

įšoviklį ir nuimkite 

plastikinį dangtį.

6

 Nuimkite pleistro 

apsaugą nuo pleistro 

paviršiaus. 

Pasukite ir 
nuimkite adatos 
apsaugą nuo 
įvedimo adatos.

Suimkite už centro ir 
lendai nuimkite 
įvedimo adatą bei 
šoviklį. 

Uždėkite dangtį atgal 
ant i-port sistemos ir 
išmeskite pagal 
vietinius reikalavimus. 

NAUDINGI PATARIMAI
 Prieš įvesdami i-Port Advance™,  atpažinkite skirtumą tarp šoviklyje esančių apvalių įdubimų ir 
pažymėtų briaunų.
Traukite tik iš centro, norėdami nuimti įvedimo adatą.

Įvedimo adata turi būti 
nukreipta žemyn.

Padėkite pirštus ant 
pažymėtų briaunų, 
tuomet patraukite  
šoviklio centrą, kol 
užsifiksuos.
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MOKYMO VADOVAS

12

Užfiksuokite pleistrą.



i-Port Advance dalys

Sterilus popierius 

Šoviklio vidurys 

Apvalūs įdubimai 
Pažymėtos briaunos 
Įvedimo adata

Injekcijos suleidimas

Adatos apsauga

Plastikinis dangtis

MOKYMO VADOVAS

NAUDOJIMAS IŠĖMIMAS

Suimkite už pleistro 
kraštų ir nuplėškite nuo 
odos.

Ištraukite leidimo 
adatą.

Lėtai suleiskite vaistus.Pradurkite pertvarą 
naudodamiesi 
leidimo adata.

Nuvalykite pertvarą su 
vandeniu prieš 
kiekvieną naudojimą

Tai papildoma informacija prie vartotojo vadovo. Dėl išsamios informacijos, skaitykite pilną vartotojo vadovą.

 Naudokite  i-Port Advance™ su penais ir švirkštais su adatos ilgiu 
5-8mm ir didesniu nei 28G. Pastaba: kuo didesnis G skaičius, tuo 
adata plonesnė.
  Gali būti naudojamas įšvirkšti greito ir ilgo veikimo insuliną. Svarbu palaukite 
60 minučių tarp įšvirkštimų ir visada pirmiau suleiskite greito veikimo insuliną.

 Keiskite  i-Port Advance™ po 72 nešiojimo valandų arba 75 įšvirkštimų, kas 
bus pirmiau ir keiskite įvedimo vietas.

Dėl indikacijų, kontraindikacijų, atsargumo priemonių, įspėjimų ir nepageidaujamų reiškinių sąrašo, 
skaitykite pilną vartotojo vadovą. Manufactured by Unomedical
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Įvedimo vietos

Kur įvesti?

1

NAUDINGI PATARIMAI

www.medtronic.eu

Europe 
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00
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