Wstrzykiwacz Ovaleap Pen®
INSTRUKCJA WSTRZYKIWANIA

Państwa lekarz przepisał
Państwu Ovaleap®
(rekombinowany ludzki
hormon folikulotropowy,
w skrócie FSH). Ovaleap®
podawany jest przy pomocy
wstrzykiwacza Ovaleap
Pen®
W tej ulotce znajdą Państwo
dodatkowe informacje
o wstrzykiwaczu oraz
instrukcje dotyczące
użytkowania.
Ovaleap® podawany jest
pod skórę (podskórnie) przy
pomocy wstrzykiwacza.
Ovaleap® nadaje się
do samodzielnego
wstrzykiwania.1
Wstrzykiwacz Ovaleap
Pen® może być używany
wielokrotnie i pozwala na
poprawne podanie leku. 2

• Lekarz może przystosować
leczenie do państwa
potrzeb, zalecając
konkretną dawkę FSH
(przyrosty po 12,5
jednostek)
• Zaleconą dawkę można
ustawić samodzielnie3

Wstrzykiwacz przeznaczony jest na wkłady
o trzech mocach dawki:

Wstrzykiwacz Ovaleap Pen®

300 IE/0,5 ml
450 IE/0,75 ml

Głowica wstrzykiwacza

Niska dawka początkowa

Przesuwana

Umożliwia podanie niskiej dawki
początkowej 12,5 IE

Zatyczka

Tłok

Zmiana dawki

Pokrętło

Okienko dawki

Selektor dawki

Przycisk wstrzykiwacza

Zmiana dawki możliwa
jest przy pomocy
pokrętła o przyrost
6,25 IE

Przeźroczysty uchwyt wkładu
Na przeźroczystym uchwycie wkładu umieszczono
czytelną skalę. Pozwala ona na odczytanie informacji o
ilości leku we wkładzie

Odwołania: 1. Teva. Ovaleap® Summary of Product Characteristics. 2. Teva. Ovaleap® Pen instructions for use.
3. Teva. Marketing Authorisation Application. Teva Pharmaceuticals. CSR XM17-05 Follow-up B.

Wstrzykiwacz

900 IE/1,5 ml

Wstrzykiwacz Ovaleap Pen®
dostarczany jest w osłonce
z miejscem na wymienny
sztyft, jeden wkład i trzy
jednorazowe igły.
Przed otwarciem wkład
może być przechowywany
maksymalnie 3 miesiące
poza lodówką, jednak w
temperaturze nie wyższej
niż ≤25°C. Założony wkład
może być przechowywany
do 28 dni w temperaturze
≤25°C.1

Części wstrzykiwacza Ovaleap Pen®

Czytelny widok
jednostek (IE)
W okienku widoczna jest ilość
podawanych jednostek FSH

Funkcja cofnij
Górny przycisk umożliwia
szybkie poprawienie
dawki FSH z przeskokiem
po 12,5 IE

Igła z osłonką

Uchwyt wkładu

Metalowa zatyczka

Wkład

Przycisk poprawy dawki

Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

HARMONOGRAM

Korzystanie ze wstrzykiwacza Ovaleap Pen®

Dokładnie umyj dłonie.
Usuń zatyczkę
wstrzykiwacza i odkręć
go z uchwytu wkładu.

Upewnij się, że
okienko dawki
pokazuje ‘0’.

Jeżeli okienko nie
pokazuje ‘0’, naciskaj
na przycisk poprawy
dawki na końcu
wstrzykiwacza aż do
chwili pojawienia się
‘0’.

Data

Przed załadowaniem
wkładu 900 IE,
odkręć tłok obracając
pokrętłem w kierunku
wskazywanym przez
białą strzałkę, aż do
jego zatrzymania się.

Załaduj wkład w
Uwaga:
przeźroczysty uchwyt,
wkładając go od strony Przy korzystaniu z wkładu
300 IE lub 450 IE tłok
metalowej zatyczki.
musi być całkowicie
wysunięty. Umieść wkład
na wysuniętym tłoku
pozostawiając niewielką
przestrzeń pomiędzy
tłokiem a wkładem.
W celu zmniejszenia
lub zwiększenia danej
przestrzeni użyj pokrętła.

Wkręć uchwyt wkładu
na wstrzykiwacz, tak
aby znajdował się na
nim stabilnie.

Wkręć igłę z osłonką
na uchwyt wkładu, tak
aby znajdowała się na
nim stabilnie.
Usuń zewnętrzną
osłonkę i wewnętrzną
zatyczkę igły.

Wybierz dawkę
przygotowawczą
(12,5 IE) poprzez
przekręcenie selektora
dawki dwa razy w prawo.

Unieś wstrzykiwacz, przesuń
przycisk wstrzykiwacza w
kierunku igły i przytrzymaj aż
na okienku dawki pojawi się ‘0’.
Niewielka ilość płynu pojawi się
na czubku igły.
Jeżeli płyn nie pojawia się,
powtarzaj poprzedni krok aż
niewielka ilość płynu pojawi się
na czubku igły.

Wybierz
wymaganą
dawkę.

Jeżeli przez pomyłkę
wybrana zostanie zbyt
duża dawka, naciśnij
przycisk korekty dawki w
celu zmiany dawki.

Wybierz miejsce wstrzykiwania.
Staraj się każdego dnia wybierać
inne miejsce wstrzykiwania.

Linia pomiędzy informacjami o
dawkach oznacza przyrost o
6,25 IE.

Chwyć fałd skóry w jedną, a
wstrzykiwacz w drugą dłoń. Wbij
igłę w skórę, w pokazany sposób.

W tym przypadku dawka to
56,25 IE.

Przesuń przycisk wstrzykiwacza w
kierunku igły i przytrzymaj tam przez
10 sekund.
Sprawdź, czy na okienku dawki
pojawiło się ‘0’.

Jeżeli na okienku nie pojawia się
‘0’, odczytaj widoczną liczbę i
pozycję strzałek.
Pokazana liczba wskazuje na
objętość, która nie może być
wstrzyknięta z tego wkładu.
Usuń igłę, wymień wkład i
przygotuj wstrzykiwacz zgodnie z
instrukcjami.
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W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z:

17

17

Teva Nederland
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customerservice@tevanederland.com
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0800 0228400
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W celu usunięcia igły, umieść zewnętrzną zakrętkę igły, a następnie odkręć
całą igłę.
Wyrzuć igłę do pojemnika na zużyte materiały medyczne.
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