SoloSTAR

SNABBGUIDE

Du har just blivit ordinerad Insulin lispro Sanofi i den förfyllda injektionspennan SoloSTAR.
I snabbguiden hittar du information om hur du använder
din SoloSTAR. Utförligare information finner du i den
bruksanvisning som följer med SoloSTAR förpackningen.
Du kan även ringa 020-52 68 87 och få svar på dina frågor
om diabetesprodukterna från Sanofi.

Insulin lispro Sanofi och dess delar
Dospekare
Dosfönster

Injektionsknapp
Dosväljare

Insulinets namn
och färgmarkering
Insulinbehållare
Kolvstång
Insulinskala
Gummiförsegling

Skyddslock
Varje SoloSTAR innehåller 80 enheter insulin.

Så börjar du

Sätt fast nålen
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Kontrollera att
du har rätt
läkemedel.
Insulin lispro
Sanofi är en gul
penna med en
vinröd injektionsknapp.

Sätt på en ny nål rakt på
gummi förseglingen. Skruva eller
tryck på nålen beroende på
vilken nål du använder.

Tag av skyddslocket och
kontrollera att
insulinet är
genomskinligt.

OBS!
Ställ inte in dos eller tryck på injektionsknappen utan att nålen är fastsatt.

Gör ett säkerhetstest
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Välj en dos om
2 enheter genom
att vrida dosväljaren medsols.
Tag av yttre och
inre nålskyddet.

Håll pennan med
nålen uppåt. Tag
bort eventuella
luftbubblor genom
att knäppa med
fingret på insulinbehållaren.
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Tryck in injektionsknappen
hela vägen in. Kontrollera
att insulin kommer ur
nålspetsen och att dosfönstret visar ”0”.

Ställ in dosen och injicera
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Ställ in din valda dos. 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”.
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Håll kvar trycket på injektionsknappen i nedtryckt läge
medan du räknar till 10.
Drag därefter ur nålen.
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Sätt på det yttre nålskyddet och
skruva av nålen. Kasta nålen som
du har blivit anvisad. Du undviker
stick skador genom att inte
använda det inre nålskyddet. Sätt
på skyddslocket på din SoloSTAR
och förvara den säkert.

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

Hur pennan ska förvaras

Hur du ska sköta din penna

Före första användning
• Förvara nya pennor i kylskåp,
vid 2°C till 8°C.

Hantera pennan med omsorg
• Om du tror att din penna kan vara 		
skadad, så försök inte laga den. Använd
en ny penna.

• Får ej frysas.
Efter första användning
• Förvara pennan i rumstemperatur, vid 		
högst 30°C.
• Lägg inte tillbaka pennan i kylskåp.
• Förvara inte pennan med nålen fastsatt.
• Förvara pennan med skyddslocket på.
• Använd pennan i högst 28 dagar efter 		
första användning.

Skydda din penna från damm och smuts
• Du kan rengöra utsidan av pennan 		
genom att torka av den med en fuktig
trasa (endast vatten). Blötlägg, tvätta 		
eller smörj inte in pennan. Detta kan 		
skada den.
Kassering av pennan
• Avlägsna nålen innan du kasserar 		
pennan.
• Kassera pennan enligt gällande rutiner.

Har du frågor om din SoloSTAR ring oss gärna på vår servicetelefon 020-52 68 87.

Insulin lispro Sanofi ® (insulin lispro) ℞, F, A10AB04, injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml är en snabbverkande insulinanalog. Indikation: För
behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. Insulin lispro Sanofi ges även
för initial stabilisering av diabetes mellitus. Varning och försiktighet: se www.fass.se. Förpackningar: Insulin lispro Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Läs bipacksedeln noggrant. Prisuppgift se www.fass.se. Insulin lispro Sanofi tillhandahålls av Sanofi AB,
Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste
översyn av produktresumén, augusti 2017.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se

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 noggrannt!
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Sanofi AB, Box 30052, 10 4 25 Stockholm. Tel 08-6 3 4 50 00. w w w.sanofi.se
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd @ sanofi.com

