
FlexTouch® 200 pen-süstli 
juhend

•  Pen-süstel sisaldab 600 ühikut insuliini. Maksimaalne 
valitav annus on 160 ühikut, annuseid saate valida  
kahe ühiku kaupa.

•  Pen-süstli annuse loendur näitab insuliini ühikute täpset 
arvu. Ärge tehke mingeid annuse ümberarvutusi. 

•  Pen-süstel on mõeldud kasutamiseks NovoFine® 
ühekordsete nõeltega, mille pikkus on kuni 8 mm.

PEN-SÜSTLI ETTEVALMISTAMINE
•  Kontrollige etiketil olevat ravimi nime ja 

kontsentratsiooni.
•  Eemaldage pen-süstli otsik.
•  Võtke uus nõel, rebige nõelalt paberkleebik ära. Lükake 

nõel otse pen-süstlile ja keerake, kuni see on tugevalt 
kinnitunud.

•  Tõmmake ära nõela väliskate ja hoidke see alles. 
Eemaldage ja visake ära nõela sisekate. 

ETTEVALMISTUSED SÜSTIMISEKS
Enne alustamist kontrollige insuliini väljavoolu.
•  Dosaatorit keerates valige 2 ühikut. Veenduge, et annuse 

loenduril on näha 2.
•  Hoidke pen-süstlit nõelaga ülespoole. Koputage pen-

süstli ülaosa paar korda õrnalt, et lasta võimalikel 
õhumullidel üles tõusta.  

•  Vajutage ja hoidke süstenuppu all, kuni number 0 on 
kohakuti annuse osutiga. Nõela otsa peab ilmuma 
insuliinitilk.

ANNUSE VALIMINE
•  Veenduge, et annuse loendur osutab numbrile 0.
•  Keerake dosaatorit ja valige soovitud annus,  

järgides arsti või meditsiiniõe juhiseid.

ANNUSE SÜSTIMINE
•  Sisestage nõel nahka nii, nagu arst või meditsiiniõde teile 

näidanud on. Veenduge, et näete annuse loendurit.
•  Vajutage ja hoidke süstenuppu all, kuni annuse loendur 

jõuab tagasi väärtuseni 0.
•  Jätke nõel naha alla veel vähemalt 6 sekundiks.
•  Tõmmake nõel ja pen-süstel otse nahast välja.  

Pange nõelale tagasi väliskate, keerake nõel lahti ja  
visake ettevaatlikult ära.

Kasutage igaks süsteks alati uut nõela. See vähendab saastumise, nakkuse, 
insuliini lekkimise, nõelte ummistumise ja ebatäpse annustamise riski.
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Uus nõel igaks süsteks, 
et süstimine oleks 
valutu ja turvaline

NovoFine® nõeltel on Haigekassa soodustus
Karbis 100 nõela

NovoFine® 32G 4 mm
NovoFine® 30G 8 mm

Mugav
Peenike 
Läbimõõt 0,23/0,25 mm või 0,30 mm  
Võimalikult valutu (mitmeastmeliselt teritatud)

Tugev
Unikaalne disain
Maksimaalselt sileda pinnaga 
(elektropoleeritud, silikoonkattega)

Universaalne
Sobivad kõigi insuliini süstevahenditega
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