Kalem 3 doz için uygundur:

Ovaleap Pen

®

ENJEKSİYON EL KİTABI

Doktorunuz size Ovaleap®
(folikül stimülan hormon;
kısaltması: FSH) yazdı.
Ovaleap®, Ovaleap Pen®
ile enjekte edilir
Bu broşürde kalemle ilgili
ek bilgi ve bir kullanım
talimatı bulabilirsiniz.
Ovaleap , bir enjeksiyon
kalemi aracılığıyla cildin
hemen altına (subkütan)
enjekte edilir1.
®

Ovaleap® ile enjeksiyonu
kendi başınıza yapabilirsiniz.1
Tekrar kullanılabilir niteliğe
sahip Ovaleap Pen®,
ilaçlarınızı doğru enjekte
etmenizi sağlamak üzere
tasarlanmıştır. 2

• Doktorunuz tedavinizi
12,5 IE büyüklüğündeki
adımlarla size uygun hale
getirebilir.
• Reçetenizde yazılı
olan birimleri kendiniz
ayarlayabilirsiniz3

Ovaleap Pen

450 IE/0,75 ml

Enjeksiyon
düğmesi
Kaydırma hareketi

Düşük başlangıç dozu
12,5 IE’lik düşük başlangıç dozunun
enjekte edilmesini mümkün kılar.

Kalem kapağı

Tokmak

Dozun
değiştirilmesi

Döner vida

Doz penceresi

Doz seçici

Enjeksiyon düğmesi

Döndürülebilir
bir ayar düğmesi
aracılığıyla dozu
6,25 IE’lik adımlarla
değiştirebilirsiniz

Kalıp için şeffaf tutucu
Kalıp haznesinde üzeri okunabilir bir ölçek bölümlemesi
bulunur. Bu sayede kalıpta ne miktarda ilaç olduğunu
kolaylıkla görebilirsiniz

Kaynaklar: 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.

Kalem

900 IE/1,5 ml

Ovaleap Pen®, yeniden
kullanılabilir kalem, bir kalıp
ve üç adet tek kullanımlık
iğne için yeri olan bir
koruma kılıfı ile birlikte
verilir. Bu sayede Ovaleap
Pen® ile ilaçları bir arada
saklayabilirsiniz.
VKalıplar açılmadan
önce, ≤25°C sıcaklığında
saklanmaları koşulu ile
üç aydan fazla olmamak
üzere buzdolabı dışında
saklanabilir. Kalıp, ≤25°C
sıcaklıkta kalemin içinde
28 gün saklanabilir. 1

Ovaleap Pen®’in bileşenleri

300 IE/0,5 ml

®

Birimlerin (IE)
okunabilir gösterimi

Geri döndürme
fonksiyonu

Bir pencerede her kullanımda
enjekte edilen FSH miktarını
gösterir. Dozlar rakamla gösterilir.

Tepedeki düğme
ile FSH dozunu
12,5 IE’lik adımlarla
düzeltebilirsiniz

Koruma kapaklı enjeksiyon iğnesi

Kalıp haznesi

Metal kapak

Kalıp

Doz düzeltme düğmesi

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

TAKVIM

Ovaleap Pen®’in kullanımı

Ellerinizi güzelce
yıkayın. Kalemin
kapağını çevirerek
kalıbın haznesinden
çıkarın.

Doz penceresinde
gösterilen rakamın
“0” olup olmadığını
kontrol edin.

Pencerede gösterilen
rakam “0” değilse, “0”
gösterilene dek kalemin
ucundaki doz düzeltme
düğmesine basın.

Tarih

900 IE kalıbını
yüklemeden önce,
vidayı, üzerindeki
okun gösterdiği yönde
çevirerek tokmağı
tamamen geri çevirin.

Kalıbı, metal kapak
başta olmak üzere,
şeffaf kalıp haznesi
içine yükleyin.

Dikkat: 300 IE veya
450 IE kalıbı kullanılırsa,
tokmak tamamen dışarı
çıkarılmalıdır. Kalıbı,
tokmak ve kalıp arasına
gelecek görünür, küçük
bir alanla, dışarı çıkarılmış
tokmak üzerine yerleştirin.
Bu alanın büyüklüğünü
ayarlamak için vidayı
kullanın.

Kalıp haznesini, kalem
üzerinde sıkışana kadar
çevirin.

Koruma kapaklı
enjeksiyon iğnesini
kalıp haznesi üzerinde
sıkışana dek sağa
çevirin.
En dıştaki koruma
kapağını ve iç iğne
kapağını çıkarın.

Doz seçiciyi iki kez sağa
çevirerek astarlama
dozunu (12,5 IE) seçin.

Kalemi dik bir şekilde yukarı
tutun, enjeksiyon düğmesini
iğne yönüne kaydırın ve bu
ikisini doz penceresinde “0”
görünene dek orada tutun.
İğnenin ucunda küçük bir
miktar sıvı görünecektir.
Bir sıvı görünmezse, iğnenin
ucunda küçük bir miktar sıvı
görünene dek bir önceki adımı
tekrarlayın.

İstenen dozu
seçin.

Kazara fazla doz
seçilirse, dozu
geri çevirmek için
kalemin ucundaki
doz düzeltme
düğmesine bastırın.

Enjeksiyon yerini belirleyin.
Enjeksiyon yerini her gün
değiştirmeye çalışın.

Doz gösterimleri arasındaki her
çizgi 6,25 IE’lik bir artışı temsil
eder. Bu örnekte doz 56,25 IE’dir.

Bir cilt kıvrımını tutup enjektörü
öbür elinize alın. İğneyi size öğretilen
biçimde cilde batırın.

Pencerede “0” gösterilmiyorsa,
gösterilen rakama ve okların
konumuna dikkat edin. Gösterilen
rakam, bu kalıpla enjekte
edilemeyen hacmi gösterir.

Enjeksiyon düğmesini iğne yönünde
kaydırın ve burada 10 saniye
boyunca tutun. Doz penceresinde
“0”ın gösterilip gösterilmediğini
kontrol edin.

Açıklamalı talimata uygun olarak
iğneyi çıkarın, kalıbı değiştirin ve
kalemi hazırlayın.

TAKVIM
Saat

Enjekte edilen birim
sayısı (IE)

Tarih
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Ek bilgi için iletişim bilgileri:
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Teva Nederland
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customerservice@tevanederland.com
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0800 0228400
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Enjeksiyon iğnesini çıkarmak için dıştaki koruyucu iğne kapağını geri koyun
ve sonra iğneyi döndürerek gevşetin.
İğneyi kullanılmış tıbbi aletlerin atıldığı bir kutuya atın.

@

Saat

Enjekte edilen birim
sayısı (IE)

