Instrukcja użycia
Trulicity® 1,5 mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym
dulaglutyd

ZERWAĆ
ZABEZPIECZENIE

ZERWAĆ
ZABEZPIECZENIE

 Rozłożyć i wyprostować 

Przeczytać tekst po obu stronach, aby zapoznać się z instrukcjami

INFORMACJE NA TEMAT LEKU TRULICITY WE WSTRZYKIWACZU
PÓŁAUTOMATYCZNYM NAPEŁNIONYM
Przed zastosowaniem wstrzykiwacza półautomatycznego napełnionego należy uważnie
przeczytać całą Instrukcję użycia oraz Informację dla pacjenta. Należy omówić z lekarzem,
farmaceutą lub pielęgniarką zasady prawidłowego wstrzykiwania leku Trulicity.
•
•
•

Wstrzykiwacz to gotowe do użycia, fabrycznie napełnione urządzenie dozujące. Każdy
wstrzykiwacz zawiera jedną tygodniową dawkę leku Trulicity (1,5 mg). Każdy wstrzykiwacz
podaje tylko jedną dawkę.
Lek Trulicity podawany jest raz w tygodniu. Odpowiedni dzień można zaznaczyć
w kalendarzu, aby pamiętać o terminie wstrzyknięcia następnej dawki.
Po wciśnięciu zielonego przycisku do wstrzykiwania igła wstrzykiwacza automatycznie wbije
się w skórę, lek zostanie wstrzyknięty, a po zakończeniu wstrzykiwania igła sama się schowa
(zostanie wciągnięta).
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PRZED UŻYCIEM
Wyjąć

Sprawdzić

Skontrolować

Przygotować się

z lodówki.

etykietę, aby upewnić
się że to właściwy lek
i że nie upłynął termin
jego ważności.

wstrzykiwacz. Nie
należy stosować leku,
jeśli wstrzykiwacz jest
uszkodzony lub lek jest
mętny, zmienił barwę
albo zawiera widoczne
zanieczyszczenia stałe.

myjąc ręce.

Pozostawić zatyczkę
podstawy na
wstrzykiwaczu do
czasu, kiedy pacjent
będzie gotowy na
wstrzyknięcie.

WYBRAĆ MIEJSCE WSTRZYKNIĘCIA
•

•
•
•

Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka
mogą pomóc w wyborze
najodpowiedniejszego miejsca
wstrzyknięcia.
Lek można wstrzyknąć w skórę na
brzuchu lub w udo.
Inna osoba może wstrzyknąć lek
pacjentowi w górną część ramienia.
W każdym tygodniu należy zmieniać
miejsce wstrzyknięcia (w sposób
rotacyjny). Można wybrać tę samą
okolicę ciała, jednak lek należy
wstrzykiwać w różnych miejscach
w obrębie tej okolicy.
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PRZEDNIA

TYLNA

CZĘŚĆ CIAŁA

CZĘŚĆ CIAŁA

1.
2.
3.

ZDJĄĆ ZATYCZKĘ
PRZYŁOŻYĆ I ODBLOKOWAĆ
WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ
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1 ZDJĄĆ ZATYCZKĘ

•

Upewnić się, że wstrzykiwacz
jest zablokowany.
Zdjąć i wyrzucić szarą zatyczkę.

Nie wolno ponownie zakładać
zatyczki, ponieważ można w ten
sposób uszkodzić igłę. Nie dotykać
igły.

2 PRZYŁOŻYĆ I
ODBLOKOWAĆ
•

Przyłożyć przezroczystą
podstawę wstrzykiwacza płasko i
mocno do skóry w miejscu
wstrzyknięcia.
Odblokować, przekręcając
pierścień blokady.

3 WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ
•

•

Wcisnąć i przytrzymać zielony
przycisk do wstrzykiwania;
będzie można usłyszeć głośne
kliknięcie.

5-10 Sekund

Mocno przyciskać przezroczystą
podstawę wstrzykiwacza do
skóry, dopóki nie usłyszy się
drugiego kliknięcia. Kliknięcie
będzie słychać w ciągu około 510 sekund, gdy igła zacznie się
chować.
Odsunąć wstrzykiwacz od skóry.
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WAŻNE INFORMACJE
Przechowywanie i sposób obchodzenia się ze wstrzykiwaczem
Utylizacja wstrzykiwacza
Często zadawane pytania
Inne informacje
Gdzie uzyskać dodatkowe informacje
PRZECHOWYWANIE I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ ZE WSTRZYKIWACZEM
•
•
•
•
•
•
•

Wstrzykiwacz zawiera szklane elementy. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie używać
w przypadku upuszczenia na twarde podłoże. Kolejne wstrzyknięcie wykonać używając
nowego wstrzykiwacza.
Wstrzykiwacz przechowywać w lodówce.
W przypadku braku dostępu do lodówki, wstrzykiwacz można przechowywać w temperaturze
pokojowej (poniżej 30⁰C), nie dłużej niż przez 14 dni.
Nie zamrażać wstrzykiwacza. NIE UŻYWAĆ wstrzykiwacza, jeśli został zamrożony.
Wstrzykiwacz przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.
Wstrzykiwacz należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępym dla dzieci.
Należy zapoznać się z pełną informacją dotyczącą prawidłowego przechowywania
wstrzykiwacza podaną w Ulotce dla pacjenta.

UTYLIZACJA WSTRZYKIWACZA
•

•
•

Wstrzykiwacz należy wyrzucić do
pojemnika na ostre przedmioty lub
usunąć w sposób zalecony przez
lekarza, farmaceutę lub
pielęgniarkę.
Wypełnionych pojemników na
ostre przedmioty nie można
ponownie wykorzystywać.
Należy zapytać lekarza, farmaceutę
lub pielęgniarkę co zrobić z lekami,
których się już nie używa.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Co zrobić w przypadku zauważenia pęcherzyków powietrza we wstrzykiwaczu?
Obecność pęcherzyków powietrza jest zjawiskiem normalnym i nie zaszkodzi pacjentowi ani nie
wpłynie na wysokość dawki.
Co zrobić w przypadku odblokowania wstrzykiwacza i wciśnięcia zielonego przycisku do
wstrzykiwania przed zdjęciem zatyczki?
Nie zdejmować zatyczki i nie używać wstrzykiwacza. Wstrzykiwacz należy usunąć w sposób
zalecony przez lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę. Wstrzyknąć lek używając innego wstrzykiwacza.
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Co zrobić w przypadku zauważenia kropli płynu na końcówce igły po zdjęciu zatyczki?
Obecność kropli płynu na końcówce igły jest zjawiskiem normalnym i nie wpłynie na wysokość
podanej dawki.
Czy konieczne jest przytrzymywanie wciśniętego zielonego przycisku do wstrzykiwania, dopóki
wstrzyknięcie nie zostanie zakończone?
To nie jest konieczne, ale ułatwi nieruchome przytrzymanie wstrzykiwacza mocno przyłożonego do
skóry.
Podczas wykonywania wstrzyknięcia słychać było więcej niż dwa kliknięcia – dwa głośniejsze
i jedno ciche. Czy wstrzyknięcie zostało prawidłowo wykonane?
Niektórzy pacjenci mogą usłyszeć ciche kliknięcie bezpośrednio przed drugim głośnym kliknięciem.
Oznacza ono, że wstrzykiwacz działa prawidłowo. Nie należy odsuwać wstrzykiwacza od skóry zanim
nie usłyszy się drugiego głośniejszego kliknięcia.
Co zrobić, gdy po wstrzyknięciu na powierzchni skóry pojawia się kropla płynu lub krwi?
Jest to normalne zjawisko, które nie wpłynie na wysokość podanej dawki.
Nie mam pewności, czy wstrzykiwacz działa prawidłowo.
Należy sprawdzić, czy dawka została podana. Dawka została podana prawidłowo, gdy w komorze
widoczny jest szary element (patrz punkt 3). Aby uzyskać dodatkowe instrukcje, należy zwrócić się do
miejscowego oddziału firmy Lilly wymienionego w ulotce dla pacjenta. Do tego czasu wstrzykiwacz
należy bezpiecznie przechować, aby uniknąć przypadkowego ukłucia igłą.
INNE INFORMACJE
•

Osoby źle widzące NIE powinny używać wstrzykiwacza bez pomocy osoby przeszkolonej w
zakresie korzystania ze wstrzykiwacza Trulicity.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE
•

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów ze wstrzykiwaczem Trulicity należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
ZESKANUJ TEN KOD ABY PRZEJŚĆ DO:
www.trulicity.eu

Data ostatniej aktualizacji: Lipiec 2018
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