Rekovelle® Yeniden Kullanılabilir Enjeksiyon Kalemi
Hasta Kullanım Kılavuzu
Rekovelle® kalem yalnızca sağlık uzmanınız tarafından eğitim verildikten sonra kullanılmalıdır.
Bu broşür, Rekovelle® kalemin doğru bir şekilde nasıl kullanacağını gösterdikten sonra
yararlı bir hatırlatıcı olarak işlev görür, bu nedenle enjeksiyonlarınızı yaparken
elinizin altında olmasını isteyebilirsiniz. Talimat videosu için www.rekovelle.nl/videos
adresini ziyaret ediniz. Bir AB numarasını doldurmanız gerekiyorsa, numarayı
Rekovelle® ambalajınızın arkasında bulacaksınız.
Rekovelle® kalem ile birlikte sunulan Kullanım Talimatlarını ve Rekovelle® kartuşları
ile birlikte sunulan ambalaj broşürünü okumanız gerekmektedir.

Rekovelle® kaleminizin kullanımı ile ilgili şüpheleriniz veya sorularınız varsa
sağlık uzmanınıza başvurduğunuzdan emin olun.
Rekovelle® kaleminizi oluşturan tüm bileşenler şunlardır.
Kalem Bileşenleri

Kartuş Bileşenleri

A. Kalem kapağı
B. Kılavuz vidası
C. Gri bilezik
D.	Kilitleme/Kilit Açma
sembolleri
E.	Doz uygulama
sürgüsü
F. Kalem gövdesi
G. Doz penceresi
H. Doz selektörü
I. Doz düzeltme düğmesi
J. Kartuş yuvası

K. Dış koruyucu iğne kapağı*
L. İç iğne kapağı*
M. Kalem iğnesi*
N. Kartuş*
O. Kartuş pistonu*

A

* Rekovelle® kalem ile birlikte
verilmez, ancak Rekovelle®
ilaç ile birlikte verilir.
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Kaleminizle Rekovelle® Enjeksiyonu

1. Kaleminizi kullanmadan önce ellerinizi

temizleyin ve temiz bir havluyla kurulayın. Kalemin
kapağını çekin ve kartuş tutucuyu çevirerek ve
kalem gövdesinden çekerek çıkarın.

2. Doz penceresinde ‘0’ yazıp yazmadığını kontrol

3. Gri bileziği sonuna kadar döndürerek kılavuz

5. Uzatılan kılavuz vidasının ucunu kartuşun

6. Devam etmeden önce hareket vidası ve kartuş

edin. Yazmaması halinde doz düzeltici düğmeyi
kullanarak ‘0’a getirin (yardım için 12. adıma bakın).

vidasını uzatın.

Kartuşun yüklenmesi

4. Metalkapak önce girecek şekilde kartuşu boş
kartuş yuvasının içerisine yerleştirin.

pistonuna doğru yerleştirin ve kartuş yuvasının
üzerindeki noktayı kalem gövdesindeki ’açık kilit’
simgesiyle hizalayın. Her ikisini birlikte sıkıca
bastırın ve kartuş yuvasını döndürün. Nokta ile
‘kilit kapalı’ simgesinin hizalandığından emin olun.

pistonu arasında boşluk olmadığını kontrol edin.

Yeni bir kartuş yükledikten sonra Rekovelle® kalemin hazırlanması

7. Kalem iğnesini kartuş tutucu üzerine sabitleyin. İğne üzerindeki koruyucu kapakları çıkarın. Dış kapağı atmayın – Daha sonra ihtiyacınız olacak.

8. Unutmayın, yeni bir kartuş yükle-

dikten sonra kartuşta olabilecek hava
kabarcığını çıkarmak için Rekovelle®
kalemi bir kere hazırlamalısınız.
Doz selektörünü damla simgesine
kadar çevirin.

9. Rekovelle® kalemi iğne yukarıya
bakacak şekilde tutun ve sıkışan
havayı hareket ettirmek için kartuş
tutucuya hafifçe vurun.

10. Rekovelle® kalemin yan tarafın-

da bulunan doz uygulama sürgüsünü
doz penceresindeki sayılar ‘0’ olana
ve iğne ucunda bir damla görülene
kadar iğneye doğru itin ve tutun.
Damla görünmezse bir damla
görünene kadar 8’den 10’a kadar
olan adımları tekrarlayın.

Dozun ayarlanması ve enjeksiyonun yapılması

11.

Dozu seçmek için, doz penceresinin ‘0’ gösterdiğinden emin olun, sonra sağlık uzmanınızın reçete ettiği doza
çevirin. Doğru doza çevirmek konusunda şüpheleriniz varsa sağlık uzmanınız
ile konuşun.

12.

Dozu yanlışlıkla fazla çevirmeniz
halinde, doz selektörünün üst kısmında bulunan doz düzeltici düğmeye basarak kolayca düzeltilebilir. Her basış
dozu 2 tık düşürecektir. Çok fazla basmanız halinde, tekrar gereken doza
çevirin.

13.

Dozunuzu enjekte etmek için enjeksiyon alanının temiz olduğundan emin
olun. Temiz cildinizin küçük bir bölgesini işaret ve baş parmağınızla sıkıştırın ve sağlık uzmanınız tarafından önerilen enjeksiyon yöntemini kullanarak kalem iğnesini
batırın. Doz uygulama sürgüsünü kalem iğnesine doğru itin ve sabit tutun. Doz
selektörü enjeksiyon sırasında dönecektir. Doz selektörünün dönmemesi ve doz
penceresinde ‘0’ gözükmesi halinde, doz uygulama sürgüsünü bırakın ve 10 saniye
bekleyin. 10 saniye sonra kalem iğnesini çıkarabilirsiniz. Doz penceresinde ‘0’ yazmalıdır.

14. Kalem iğnesini, kalemi kartuş muhafazasında tutarken dikkatli bir şekilde dış koruyucu iğne kapağını tekrar kapatarak ve kalem iğnesini gevşeterek çıkarın.

Kalem kapağını Rekovelle® kalem üzerine tekrar yerleştirin. İğneyi çıkardığınızda iğnenin arka kısmını kendinize batırmamak için dikkatli olun. Kullanılmış kalem iğnesini
dikkatli bir şekilde sağlık uzmanınız tarafından tavsiye edildiği şekilde atın. Lütfen iğnenin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini unutmayın.

Doz penceresinin ‘0’ göstermemesi halinde Kartuşun değiştirilmesi

Enjeksiyonun sonunda doz penceresinin ‘0’ göstermemesi kartuşun boş
olduğu ve sizin tam doz almadığınız anlamına gelir.

ması halinde dozu tamamlamak için
kartuşu değiştirmeniz gerekmektedir.
Kalem iğnesi çıkarılmış halde, kartuş
yuvasını kilit açma simgesine doğru
döndürerek ve çekerek kalem
gövdesinden çıkarın.

FERRING ve REKOVELLE® Ferring BV ticari markalarıdır

16. Boş kartuşu çıkarın ve sağlık

uzmanınızın tavsiyesine uygun olarak
imha edin.

17. Enjeksiyonunuzu tamamlamak

için kalan dozu seçtiğinizden emin
olarak 2’den 11’e kadar olan adımları
tekrarlayın.
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Bu durumda pencerede görünen sayıyı not edin.
Bu eksik kalan dozdur. Şimdi 15’ten 17’ye kadar olan adımları takip edin.

15. Dozun tam olarak uygulanma-

