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Mäntä käytön jälkeen

Ruiskun etiketti

Ruiskun säiliö käytön 
jälkeen

Neula käytön jälkeen

Turvamekanismin 
jousi käytön jälkeen

Harmaa neulansuojus 
pois paikoiltaan

A • Ota esitäytetyn ruiskun sisältävä muovikotelo pois 
 pakkauksesta ja ota esiin tarvikkeet, joita annoksen 
 pistämisessä tarvitaan. 
 
• Jotta pistos olisi miellyttävämpi, jätä esitäytetty 
 ruisku huoneenlämpöön noin 30 minuutin ajaksi 
 ennen annoksen pistämistä. Pese kädet huolellisesti 
 saippualla ja vedellä.

Vaihe 1: Esivalmistelut 

Pistosohje
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Irrota muovikotelon paperikansi.  
Tartu esi-täytetyn ruiskun turvamekanismiin  
ja nosta ruisku pois muovikotelosta.

Tartu ruiskuun näin

B

Älä ota kiinni männästä

Jotta ruisku ei vahingoitu:

Älä ota kiinni harmaasta neulansuojuksesta
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Pese kädet huolellisesti.  
Valitse pistoskohta ja puhdista se.

Sopivat pistoskohdat:
• Reiden yläosa  

• Vatsa, lukuun ottamatta 5 cm:n   
aluetta navan ympärillä

• Olkavarren ulkopinta (vain jos  
 joku muu pistää annoksesi sinulle)

Puhdista pistoskohta desinfiointi-
pyyhkeellä. Anna ihon kuivua.

Reiden 
yläosa

Älä koske pistoskohtaan ennen annoksen pistämistä 

Vedä harmaa neulan-
suojus varovasti pois 
suoraan ulospäin  
ja itsestäsi poispäin.

Vaihe 2: Pistoksen valmistelu

Älä pistä, jos ihoalue aristaa, punoittaa tai tuntuu kovalta tai jos  
siinä on mustelma. Vältä ihoalueita, joissa on arpia tai raskausarpia.

On tärkeää, että ihopoimu  
on puristettuna sormien  
väliin, kun annos pistetään.

Olkavarsi

Vatsa

Purista pistoskohtaa niin,  
että siihen muodostuu  
kiinteä pinta.
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Vaihe 3: Annoksen pistäminen

Älä koske puhdistettuun 
ihoalueeseen.

On tärkeää, että mäntää  
painetaan, kunnes se  
napsahtaa, jotta saat  
varmasti koko annoksen.

Kun mäntä on vapautettu, 
neula jää turvallisesti esi-
täytetyn ruiskun turvame-
kanismin sisään.

Pidä pistoskohtaa 
sormien välissä. 
TYÖNNÄ neula ihon 
sisään.

B PAINA mäntää hitaasti ja 
tasaisesti, kunnes tunnet 
tai kuulet napsahduksen. 
Paina mäntä aivan pohjaan 
kunnes se napsahtaa.

VAPAUTA mäntä. NOSTA 
sitten ruisku irti ihosta.

“NAPS”

Älä pane harmaata neulan-
suojusta takaisin käytettyyn 
esitäytettyyn ruiskuun.
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