PA014SPGR05

HumaPen Savvio®
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ

Μην χρησιμοποιείτε την πένα σας για περισσότερο από 6 χρόνια μετά την πρώτη χρήση ή μετά την
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί. Η πένα που έχει λήξει μπορεί να απορριφθεί στα
οικιακά απορρίμματα αφού αφαιρέσετε τη βελόνα. Ρωτήστε τον γιατρό σας σχετικά με τις επιλογές
για την απόρριψη της πένας σωστά. Απευθυνθείτε στο γιατρό σας εάν χρειάζεστε συνταγογράφηση
ή απευθυνθείτε απευθείας στο φαρμακείο για μια καινούργια πένα HumaPen SAVVIO.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την πένα σας HumaPen SAVVIO,
απευθυνθείτε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ- Lilly Α.Ε.Β.Ε. για Ελλάδα και PHADISCO LTD για Κύπρο
στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο τέλος των οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με το γιατρό
σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
Σημειώστε την ημερομηνία που χρησιμοποιήσατε την Πένα σας για πρώτη φορά εδώ:
__ / __ / __.
Σημειώστε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί σας εδώ:
__ / __ / __.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προβλεπόμενη Χρήση: Η HumaPen SAVVIO® είναι μια επαναχρησιμοποιούμενη πένα ινσουλίνης
η οποία προορίζεται για τη χορήγηση ινσουλίνης, από τον ασθενή και διατείθεται σε φυσίγγια
Lilly των 3 ml χρησιμοποιώντας βελόνες μιας χρήσης (πωλούνται ξεχωριστά).
Προβλεπόμενοι χρήστες: Οι προβλεπόμενοι χρήστες της HumaPen Savvio είναι αυτοί που τους
έχουν συνταγογραφηθεί τα φυσίγγια ινσουλίνης Lilly 3 ml, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων,
των εφήβων και των παιδιών που είναι σε θέση να κάνουν την χορήγηση στον εαυτό τους ή σε
ενήλικους φροντιστές που χορηγούν ινσουλίνη σε άλλους.
Αντενδείξεις: Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για την πένα HumaPen Savvio.
Η πένα HumaPen SAVVIO® έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιείται εύκολα. Μπορείτε
να χορηγήσετε πολλαπλές δόσεις από ένα φυσίγγιο ινσουλίνης Lilly των 3 ml (100 μονάδες/ml).
Μπορείτε να χορηγήσετε από 1 έως 60 μονάδες ινσουλίνης από φυσίγγιο ινσουλίνης Lilly των
3 ml, σε κάθε ένεση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δόση σας ανά μία (1) μονάδα κάθε φορά. Εάν
ρυθμίσετε λάθος δόση, μπορείτε να διορθώσετε τη δόση χωρίς να σπαταλήσετε ινσουλίνη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πένα HumaPen SAVVIO® και τα προϊόντα
ινσουλίνης της Lilly, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της εταιρείας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pharmaserve.gr

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ
1.	Γιατί η βίδα δεν μετακινείται προς τα έξω, όταν στην πένα δεν υπάρχει φυσίγγιο;
Η βίδα ενδέχεται να μην μετακινηθεί προς τα έξω όταν πιέζετε το κουμπί χορήγησης, εκτός και αν
στην πένα υπάρχει ήδη φυσίγγιο. Μόλις το φυσίγγιο τοποθετηθεί στη θέση του, η βίδα μετακινείται
προς τα έξω μόλις πιέσετε το κουμπί χορήγησης.
2.	Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να προσαρτήσω τη θήκη του φυσιγγίου στο σώμα
της πένας;
Βεβαιωθείτε ότι το φυσίγγιο ινσουλίνης Lilly των 3 ml της έχει εισαχθεί σωστά στη θήκη του
φυσιγγίου. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε με προσοχή τη θήκη του φυσιγγίου με το σώμα της πένας
και βιδώστε και τα δύο μέρη μέχρι να ασφαλίσουν.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ
1. Γιατί είναι σημαντικό να προετοιμάζω την πένα πριν από κάθε ένεση;
-- H διαδικασία προετοιμασίας βοηθάει να διασφαλίσετε ότι η πένα και η βελόνα σας λειτουργούν
σωστά.
-- Με τη διαδικασία προετοιμασίας απομακρύνονται φυσαλίδες αέρα που ενδέχεται να έχουν
συγκεντρωθεί στη βελόνα ή εντός του φυσιγγίου ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής
χρήσης της πένας.
Εάν ΔΕΝ κάνετε τη διαδικασία προετοιμασίας, μπορεί να λάβετε λανθασμένη δόση
ινσουλίνης.
Με την προετοιμασία διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της πένας και της βελόνας. Εφόσον
η πένα προετοιμαστεί σωστά, η ινσουλίνη θα ρέει από τη βελόνα. Ενδέχεται να χρειαστεί να
επαναλάβετε τη διαδικασία προετοιμασίας μερικές φορές, έως ότου εμφανιστεί ινσουλίνη στην
άκρη της βελόνας.
2. Γιατί μπορεί να χρειαστούν αρκετές προσπάθειες για να προετοιμάσω την πένα, όταν
γίνεται εισαγωγή καινούριου φυσιγγίου;
Ενδέχεται να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στη βίδα και το έμβολο του φυσιγγίου. Με την επανάληψη
των βημάτων της προετοιμασίας της πένας, η βίδα μετακινείται προς τα έξω μέχρι να έρθει σε
επαφή με το έμβολο του φυσιγγίου. Μόλις το άκρο της βίδας σπρώξει το έμβολο του φυσιγγίου
προς τα έξω, η ινσουλίνη θα αρχίσει να ρέει από τη βελόνα.
3. Γιατί πρέπει να πραγματοποιήσω τη διαδικασία προετοιμασίας της πένας μέχρι να
εμφανιστεί ινσουλίνη στην άκρη της βελόνας;
Με τη διαδικασία προετοιμασίας μετακινείται η βίδα ώστε να έρθει σε επαφή με το έμβολο του
φυσιγγίου και έτσι απομακρύνεται ο αέρας από το φυσίγγιο.
-- Μπορεί να δείτε μια σταγόνα ινσουλίνης στην άκρη της βελόνας την πρώτη φορά που την
τοποθετείτε. Αυτό αποτελεί απλώς ένδειξη ότι η βελόνα έχει τοποθετηθεί και δεν έχει φράξει.
Πρέπει ωστόσο να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία προετοιμασίας της πένας.
-- Ενδέχεται επίσης, να μην παρατηρήσετε καμία ροή ινσουλίνης, κατά τη διαδικασία
προετοιμασίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η βίδα του φυσιγγίου μετακινείται
προς τα εμπρός για να κλείσει το διάκενο ανάμεσα στη βίδα και το έμβολο του φυσιγγίου.
-- Ροή ινσουλίνης παρατηρείται μόνο όταν η διαδικασία προετοιμασίας της πένας έχει
πραγματοποιηθεί σωστά.
-- Εάν δυσκολεύεστε να πατήσετε το κουμπί χορήγησης, η βελόνα ενδέχεται να έχει φράξει.
Τοποθετήστε μία νέα βελόνα. Επαναλάβετε τα βήματα της προετοιμασίας της πένας μέχρι να
εμφανιστεί ινσουλίνη στην άκρη της βελόνας.
Εάν και πάλι δεν μπορείτε να επιτύχετε σταθερή ροή ινσουλίνης από τη βελόνα, ΜΗΝ
χρησιμοποιήσετε την πένα. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας για βοήθεια ή προκειμένου να
αντικαταστήσετε την πένα σας.
4. Τι πρέπει να κάνω εάν στο φυσίγγιο υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα;
Η διαδικασία προετοιμασίας της πένας θα αφαιρέσει τον αέρα. Στρέψτε την πένα προς τα πάνω
και χτυπήστε ελαφρά το φυσίγγιο με το δάκτυλό σας, έτσι ώστε τυχόν φυσαλίδες αέρα να
ανέβουν στην επιφάνεια. Επαναλάβετε τα βήματα προετοιμασίας της πένας μέχρι να εμφανιστεί
ινσουλίνη στην άκρη της βελόνας. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων προετοιμασίας της πένας,
ενδέχεται να απομείνει μια μικρή φυσαλίδα αέρα μέσα στο φυσίγγιο. Εάν έχετε πραγματοποιήσει
σωστά τη διαδικασία προετοιμασίας της πένας, αυτή η μικρή φυσαλίδα αέρα δεν θα επηρεάσει τη
χορηγούμενη δόση ινσουλίνης.

Διαβάστε διεξοδικά αυτές τις οδηγίες και ακολουθήστε προσεκτικά τις
υποδείξεις πριν χρησιμοποιήσετε την πένα. Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες,
ενδέχεται να χορηγήσετε λανθασμένη ποσότητα ινσουλίνης.
Μην μοιράζεστε την πένα σας με άλλους, ακόμα και αν η βελόνα έχει αλλαχθεί.
Μην επαναχρησιμοποιείται ή μοιράζεστε τις βελόνες σας με άλλους. Μπορεί να
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μόλυνσης σε άλλους ή από άλλους σε εσάς.
Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα της πένας φαίνεται να έχει σπάσει ή να
έχει υποστεί ζημιά, ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Απευθυνθείτε στην εταιρεία
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly Α.Ε.Β.Ε. για Ελλάδα και PHADISCO LTD για Κύπρο στα
τηλέφωνα που αναγράφονται στο τέλος των οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε
με το γιατρό σας προκειμένου να αντικαταστήσετε την πένα σας.
Η HumaPen SAVVIO δεν συστήνεται για χρήση από τυφλούς ή άτομα
με προβλήματα όρασης, χωρίς τη βοήθεια ατόμου με άρτια όραση και
εκπαιδευμένο στη χρήση της πένας.
Πάντοτε να έχετε μία επιπλέον πένα ινσουλίνης μαζί σας, σε περίπτωση που η
πένα σας χαθεί ή χαλάσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•• Ο
 γιατρός σας, σας έχει συνταγογραφήσει τον τύπο ινσουλίνης που είναι κατάλληλος για εσάς.
Τυχόν αλλαγές στην ινσουλίνη πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση.
•• Η
 HumaPen SAVVIO χρησιμοποιείται μόνο με φυσίγγια ινσουλίνης Lilly των 3 ml.
•• Μην χρησιμοποιείτε φυσίγγια ινσουλίνης άλλων εταιρειών.
•• Πριν από κάθε χορήγηση, διαβάστε την ετικέτα του φυσιγγίου και βεβαιωθείτε ότι η
πένα περιέχει το σωστό φυσίγγιο ινσουλίνης Lilly των 3 ml.

•• Το χρώμα της πένας δεν δηλώνει τύπο ινσουλίνης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

•• Δ
 ιαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για τα
φυσίγγια ινσουλίνης Lilly των 3 ml.
•• Πριν την τοποθέτηση του φυσιγγίου ινσουλίνης στην πένα σας, βεβαιωθείτε ότι το φυσίγγιο δεν
έχει ραγίσει ή δεν έχει σπάσει και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ινσουλίνης σας.
•• Πριν από κάθε ένεση, ελέγξτε την ετικέτα του φυσιγγίου για τον τύπο και την εμφάνιση της
ινσουλίνης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

•• H
 HumaPen SAVVIO είναι κατάλληλη για χρήση με βελόνες πένας (BD) Becton, Dickinson and
Company.
•• Χρησιμοποιήστε μία καινούρια βελόνα σε κάθε ένεση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η
αποστείρωση. Επίσης αποφεύγεται η διαρροή ινσουλίνης, ο σχηματισμός φυσαλίδων αέρα και
περιορίζεται ο κίνδυνος να φράξει η βελόνα.
•• Ο
 ι οδηγίες σχετικά με το χειρισμό των βελονών δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις
υποδείξεις του γιατρού σας ή τους κανονισμούς που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ

•• Ν
 α προετοιμάζετε την πένα κάθε φορά. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθείται έως ότου
εμφανιστεί ινσουλίνη στην άκρη της βελόνας, πριν από κάθε ένεση, για να βεβαιωθείτε ότι η
πένα είναι έτοιμη για χρήση.
•• Εάν δεν προετοιμάσετε την πένα, μπορεί να χορηγήσετε λανθασμένη δόση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
1.	Τι πρέπει να κάνω εάν ρυθμίσω λανθασμένη δόση (πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή);
Περιστρέψτε τον επιλογέα δόσης πίσω ή μπροστά, ώστε να επιλεγεί η σωστή δόση.
2. Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω την απαιτούμενη δόση;
Εάν η δόση σας είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των μονάδων ινσουλίνης που απομένουν στο
φυσίγγιο, μπορείτε είτε να χορηγήσετε την ποσότητα που έχει απομείνει στο φυσίγγιο και
να χρησιμοποιήσετε ένα νέο φυσίγγιο για να χορηγήστε την υπόλοιπη δόση σας, Η να χορηγήσετε
την πλήρη δόση από ένα νέο φυσίγγιο.
Για παράδειγμα, ένα χρειάζεστε 31 μονάδες ινσουλίνης και μέσα στο φυσίγγιο απομένουν μόνο
25 μονάδες, τότε δεν μπορείτε να ρυθμίσετε δόση μεγαλύτερη από 25 μονάδες ινσουλίνης. Στην
περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να χορηγήσετε 6 επιπρόσθετες μονάδες.
Μην προσπαθήσετε να ρυθμίσετε δόση μεγαλύτερη από αυτή. Μπορείτε είτε:
-- Να χορηγήσετε μερικώς τη δόση και κατόπιν να χορηγήσετε την υπόλοιπη δόση από ένα
καινούριο φυσίγγιο,
Η
-- Να χορηγήσετε την πλήρη δόση από ένα καινούριο φυσίγγιο.
3. Γιατί είναι δύσκολο να πατηθεί το κουμπί χορήγησης όταν προσπαθώ να χορηγήσω τη
δόση ινσουλίνης;
-- Η βελόνα ενδέχεται να έχει φράξει. Τοποθετήστε μία καινούργια βελόνα και μετά ακολουθήστε
τη διαδικασία προετοιμασίας της πένας.
-- Τοποθετείστε τον αντίχειρά σας ακριβώς πάνω από το κουμπί χορήγησης ώστε ο επιλογέας
δόσης να περιστρέφεται ελεύθερα.
-- Εάν πιέσετε γρήγορα το κουμπί χορήγησης προς τα κάτω, ενδέχεται να αισθανθείτε αντίσταση.
Η αντίσταση του κουμπιού μειώνεται, όταν το πιέζετε πιο αργά.
-- Εάν χρησιμοποιήσετε βελόνα μεγαλύτερης διαμέτρου, θα μπορέσετε να πιέσετε ευκολότερα
το κουμπί χορήγησης κατά τη χορήγηση της δόσης. Ζητήστε από το γιατρό σας να σας
συμβουλεύσει ποια βελόνα είναι κατάλληλη για εσάς.
Εάν κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν λύσει το πρόβλημα, η πένα σας ενδέχεται να χρειάζεται
αντικατάσταση.
Το κουμπί χορήγησης μπορεί να είναι δυσκολότερο να πατηθεί, εάν στο εσωτερικό της πένας
έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα ινσουλίνης, τροφής, άλλα υγρά ή ξένες ύλες. Για να αποφευχθούν
τέτοια προβλήματα ακολουθήστε τις οδηγίες ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ

•• Η
 HumaPen SAVVIO δεν θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε δόση μεγαλύτερη από τον αριθμό
μονάδων ινσουλίνης που απομένουν στο φυσίγγιο.
•• Μην πιέσετε το κουμπί χορήγησης προς τα κάτω καθώς ρυθμίζετε τη δόση σας.
•• Μην επιχειρήσετε να χορηγήσετε την ινσουλίνη σας περιστρέφοντας τον επιλογέα
δόσης. ΔΕΝ θα λάβετε ινσουλίνη περιστρέφοντας τον επιλογέα δόσης. Για να
χορηγήσετε τη δόση σας θα πρέπει να ΠΙΕΣΕΤΕ προς τα μέσα το κουμπί χορήγησης.
•• Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε τη δόση σας κατά τη διάρκεια της ένεσης.

•• Ε
 νδέχεται να δείτε μια σταγόνα ινσουλίνης στην άκρη της βελόνας. Αυτό είναι φυσιολογικό και
δεν επηρεάζει τη δόση που μόλις λάβατε.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

•• Α
 πομακρύνετε τη βελόνα από την πένα μετά από κάθε χρήση. Να μην αποθηκεύετε την πένα
με τη βελόνα τοποθετημένη.
•• Να φυλάσσετε τη HumaPen SAVVIO, τα φυσίγγια ινσουλίνης Lilly των 3 ml και τις βελόνες, σε
θέση την οποία δεν προσεγγίζουν και δεν βλέπουν τα παιδιά.
•• Διατηρήστε την πένα σας μακριά από σκόνη.
••
••

70˚C

••
•• Ν
 α φυλάσσετε την πένα μεταξύ -40° C έως 70° C χωρίς να είναι τοποθετημένο το φυσίγγιο
ινσουλίνης.
•• Σκουπίστε το καπάκι της πένας, το σώμα της πένας και τη θήκη της με ένα υγρό πανί για να τα
καθαρίσετε.
•• Μ
 ην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, υπεροξείδιο του υδρογόνου ή λευκαντικό μέσο στο σώμα
της πένας ή στο παράθυρο δόσης. Επίσης, μην καλύπτετε την πένα με υγρό, διότι μπορεί να
καταστραφεί.
	Μην εφαρμόζετε λιπαντικά όπως λάδι, διότι μπορεί να καταστραφεί η πένα.
••
•• Να φυλάσσετε την πένα μακριά από υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, μετά την
τοποθέτηση του φυσιγγίου ινσουλίνης Lilly 3 ml.
•• Ανατρέξτε στο Πληροφορίες για τον Ασθενή (Φύλλο Οδηγιών Χρήσης) για τα φυσίγγια
ινσουλίνης, για πλήρεις οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση της ινσουλίνης σας.
-40˚C

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την πένα σας HumaPen SAVVIO,
απευθυνθείτε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly Α.Ε.Β.Ε. για Ελλάδα και PHADISCO
LTD για Κύπρο στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο τέλος των οδηγιών χρήσης ή
επικοινωνήστε με το γιατρό σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
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4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ ΣΑΣ.
ΒΕΛΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ
(πωλείται ξεχωριστά)
Εξωτερικό
Κάλυμμα
Βελόνας

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ HUMAPEN SAVVIO

Θήκη
Φυσιγγίου

Βελόνα

Εσωτερικό
Κάλυμμα
Βελόνας

Γυρίστε τον επιλογέα δόσης
στην επιθυμητή δόση.
Παράδειγμα: 28 μονάδες
όπως φαίνονται στην εικόνα
παρακάτω.

Χάρτινη
προστατευτική
Ταινία

Καπάκι
Πένας

Επιλογέας
Δόσης

Φυσίγγιο
Ινσουλίνης
Lilly των 3 ml
(πωλείται
Έμβολο
ξεχωριστά) Φυσιγγίου

Παράθυρο
Δόσης

Βίδα

Ελαστικό
Κάλυμμα

Καθώς γυρνάτε τον επιλογέα δόσης
ακούγεται ένας ήχος (κλικ).
ΜΗΝ ρυθμίζετε τη δόση σας μετρώντας
τα «κλικ» γιατί ενδέχεται να ρυθμίσετε
λάθος δόση.
Εισάγετε τη βελόνα στο δέρμα σας,
σύμφωνα με την τεχνική έγχυσης που
5 δευτερόλεπτα
σας έχει συστήσει ο γιατρός σας.
Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στο
κουμπί χορήγησης και κατόπιν πιέστε το
αργά και σταθερά μέχρι να σταματήσει
να κινείται.
Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το
κουμπί για 5 δευτερόλεπτα. Στη
συνέχεια, αφαιρέστε τη βελόνα από το
δέρμα σας.
Σημείωση: Μετά την αφαίρεση της
βελόνας βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το
0 στο παράθυρο της δόσης, για να
επιβεβαιώσετε ότι έχετε λάβει πλήρως
την επιλεγμένη δόση. Εάν δεν είστε
σίγουροι ότι έχετε ενέσει την πλήρη
δόση σας, μην χορηγήσετε άλλη δόση.
Απευθυνθείτε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly Α.Ε.Β.Ε. για Ελλάδα και
PHADISCO LTD για Κύπρο, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο τέλος
των οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Σώμα
Πένας

Εάν ρυθμίσετε περισσότερες
από τις επιθυμητές μονάδες,
μπορείτε να διορθώσετε τη
δόση σας γυρνώντας τον
επιλογέα δόσης προς
τα πίσω.

Κουμπί
Χορήγησης

Σημείωση: Η πένα δεν θα σας
επιτρέψει να ρυθμίσετε δόση
μεγαλύτερη από τον αριθμό
των μονάδων ινσουλίνης που
απομένουν μέσα στο φυσίγγιο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το φυσίγγιο ινσουλίνης σας ως προς τα εξής:
•• Ονομασία ινσουλίνης
• Ημερομηνία λήξης
•• Εμφάνιση
• Ρωγμές ή σπασίματα

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ ΣΑΣ
Προσεκτικά επανατοποθετήστε
το εξωτερικό κάλυμμα της
βελόνας, σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας.

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ
Αφαιρέστε το καπάκι της πένας
και αφήστε το στην άκρη.

Εισάγετε το μικρό άκρο του
φυσιγγίου ινσουλίνης Lilly
των 3 ml μέσα στη θήκη του
φυσιγγίου.

Περιστρέψτε τη θήκη
του φυσιγγίου για να το
αποσυνδέσετε.

Εάν η βίδα έχει βγει προς
τα έξω, πιέστε με το έμβολο
του φυσιγγίου για να την
επαναφέρετε στη θέση της.

Πιέστε τη θήκη του φυσιγγίου
στο σώμα της πένας.
Βιδώστε τη θήκη του
φυσιγγίου στο σώμα της
πένας μέχρι να ακουστεί ένα
‘κλικ’ και να ασφαλίσει.

Σημείωση: Για να αποφύγετε
την είσοδο αέρα στο φυσίγγιο,
μην φυλάσσετε την πένα με τη
βελόνα τοποθετημένη.

Σκουπίστε το μικρό ελαστικό
κάλυμμα, στο τέλος του
φυσιγγίου, με ένα βαμβάκι
εμποτισμένο με οινόπνευμα.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΟΛΑ
ΜΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
Ακολουθήστε
αυτές τις οδηγίες
πριν από κάθε
ένεση.
Περιστρέψτε
απαλά την πένα
10 φορές.

Βιδώστε τη βελόνα απ’ ευθείας
μέσα στη θήκη του φυσιγγίου
μέχρι να ασφαλίσει.

Αναφέρατε όλα τα ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, συμπεριλαμβανομένων ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, στην
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly Α.Ε.Β.Ε. για Ελλάδα και στη PHADISCO Ltd για Κύπρο.

Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα
της βελόνας και
φυλάξτε το, για να αφαιρέσετε
τη βελόνα μετά το τέλος της
χορήγησης.

Παρακαλείστε επίσης να αναφέρετε όλες ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ,
συμπεριλαμβανομένων ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων για Ελλάδα, Μεσογείων 284,GR- 15562, Χολαργός, Αθήνα Τηλ. +30 2132040380/337,
Φαξ: +30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr και AΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για Κύπρο, Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17 Γωνία,1449 Λευκωσία, τηλ. 22 605785,
22 605735, 22 605572, Φαξ: 22 468427, e-mail: cymda@mphs.moh.gov.cy

Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα
της βελόνας και απορρίψτε το.

Διανομέας:
ΕΛΛΑΔΑ:

Αναποδογυρίστε
την πένα απαλά
10 φορές.
Η ινσουλίνη
πρέπει να είναι
ομοιογενώς
αναμεμιγμένη.

Φυλάξτε

Επανατοποθετήστε το καπάκι της
πένας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την πένα HumaPen SAVVIO,
απευθυνθείτε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-Lilly Α.Ε.Β.Ε. για Ελλάδα και PHADISCO LTD για
Κύπρο στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο τέλος των οδηγιών χρήσης ή επικοινωνήστε με
το γιατρό σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ
Αφαιρέστε τη χάρτινη
προστατευτική ταινία και
απορρίψτε τη.

Ενώ κρατάτε τη θήκη του
φυσιγγίου, ξεβιδώστε τη βελόνα
με το κάλυμμά της.
•• 	
Τοποθετήστε τις
χρησιμοποιημένες βελόνες σε
δοχείο κατάλληλο για αιχμηρά
αντικείμενα ή σκληρό πλαστικό
δοχείο με ασφαλές καπάκι. Μην
πετάτε τις βελόνες απευθείας
στα οικιακά απορρίμματα.
•• Μην ανακυκλώνετε το γεμάτο
με αιχμηρά αντικείμενα δοχείο.
•• Συμβουλευτείτε το γιατρό σας
σχετικά με τις επιλογές για
να απορρίψετε κατάλληλα
το δοχείο με τα αιχμηρά
αντικείμενα.
•• Οι οδηγίες για τη διαχείριση
των βελόνων δεν υποκαθιστούν
τις οδηγίες του επαγγελματία
υγείας ή τις τοπικές πολιτικές.

Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β – Λ Ι Λ Λ Υ Α. Ε. Β. Ε.
15° χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά
▪ ΤΗΛ: +30 210 6294 600

Απορρίψτε

ΚΥΠΡΟΣ:
PHADISCO LTD
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 185 ▪ CY - 2234 Λατσιά ▪ ΤΗΛ: +357 22 715000

Eli Lilly and Company
Pharmaceutical Delivery Systems
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, ΗΠΑ

Εισαγωγέας:
Lilly S.A.
Avenida Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid, Ισπανία

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83,
3528 BJ UTRECHT
Ολλανδία

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Η HumaPen SAVVIO πληροί τις προδιαγραφές ακριβείας δόσης και λειτουργίας κατά
ISO 11608-1, με φυσίγγια Lilly των 3 ml.

Για ένα νέο φυσίγγιο μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία προετοιμασίας
αρκετές φορές μέχρι να εμφανισθεί ινσουλίνη στην άκρη της βελόνας.
Ρυθμίστε 2 μονάδες

Στρέψτε την πένα σας προς τα
πάνω. Χτυπήστε με το δάκτυλό
σας το φυσίγγιο, έτσι ώστε οι
φυσαλίδες αέρα να πάνε προς
τα πάνω.

Μη εναρμονισμένο Γλωσσάρι Συμβόλων1

Πιέστε το κουμπί χορήγησης και
κρατήστε το πατημένο για
5 δευτερόλεπτα. Ελέγξτε αν υπάρχει
ινσουλίνη στην άκρη της βελόνας. Εάν
δεν εμφανισθεί ινσουλίνη επαναλάβετε
τη διαδικασία προετοιμασίας.
Εάν δεν προετοιμάσετε την
πένα, μπορεί να λάβετε λάθος
δόση.

0344

Ιστοσελίδα πληροφοριών για ασθενείς
Ιατροτεχνολογικό προϊόν2
Για έναν ασθενή – για πολλαπλές χρήσεις2

Το Γλωσσάρι περιλαμβάνει μη- εναρμονισμένα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται στην επισήμανση.
Σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται στο κουτί.
Τα HumaPen® and HumaPen SAVVIO® αποτελούν εγκεκριμένα εμπορικά σήματα της Eli Lilly and Company.
Copyright © 2011, 2020 Eli Lilly and Company. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: Απρίλιος 2020

1
2

Εάν μετά από αρκετές προσπάθειες δεν
εμφανίζεται ινσουλίνη , η βελόνα στην πένα
ενδέχεται να έχει φράξει. Τοποθετήστε μια
νέα βελόνα και επαναλάβετε τη διαδικασία
προετοιμασίας.
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