
AMPUŁKO-STRZYKAWKA
ZESTAW POKAZOWY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

AMPUŁKO-STRZYKAWKA (25/50 MG)
Ulepszony model dla pacjentów, którzy wymagają zastosowania ampułko-strzykawki

POMOC W NAUCE SAMODZIELNEGO 
WSTRZYKNIĘCIA LEKU

Piśmiennictwo
1. Erelzi™ Ulotka dołączona do opakowania: instrukcja dla użytkownika, 2016.
Data przygotowania: Marzec 2017. 

Szeroki uchwyt na palce1

Nakładka na igłę1

Ampułko-strzykawka 25 mg i 50 mg1
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Zestaw zawiera pokazową ampułko-strzykawkę Erelzi™. Został  
zaprojektowany tak, aby ułatwić zademonstrowanie pacjentowi  
urządzenia do samodzielnego wstrzykiwania leku. Dzięki możliwości 
zresetowania po każdym użyciu, urządzenie pokazowe może być  
wykorzystane wielokrotnie.

Ta pokazowa ampułko-strzykawka nie zawiera leku ani igły i jest 
bezpieczna dla pacjentów podczas ćwiczeń.

Urządzenie pokazowe ma okres ważności 3 lata. Jeśli przestanie działać, 
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sandoz.

PRZED PREZENTACJĄ AMPUŁKO-STRZYKAWKI I PO PREZENTACJI

PRZED
Poinformuj pacjenta, że jest to urządzenie pokazowe. Prezentacja ma na celu zapoznanie 
pacjenta z działaniem ampułko-strzykawki w celu przekonania się, że samodzielne 
wykonywanie wstrzyknięcia jest proste i bezstresowe.

Przeprowadź z pacjentem następującą kontrolę bezpieczeństwa w celu wyrobienia  
u niego dobrych nawyków zapewniających bezpieczne podanie leku.

(kontrole te są konieczne podczas samodzielnego wstrzyknięcia leku Erelzi™  
przez pacjenta):

•  Sprawdź, czy ampułko-strzykawka ma aktualny termin ważności1.

•   Sprawdź, czy roztwór jest przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko 
żółtawy. Może zawierać małe białe lub prawie przezroczyste cząstki białka1.

•  Sprawdź, czy szczelne zamknięcie nie zostało przerwane1.

Jeśli ampułko-strzykawka nie spełnia któregokolwiek z tych punktów kontrolnych, pacjent 
powinien zwrócić lek do apteki1.

PO
Upewnij się, że pacjent posiada:

•  Ulotkę dla pacjenta z instrukcją samodzielnego podania leku.

•  Dostęp do prezentacji wideo samodzielnego wykonania wstrzyknięcia.

Wyczyść urządzenie demo wacikiem nasączonym alkoholem. 
Urządzenie zamiast igły ma na szczycie strzykawki białą kulkę

•   Zaznacz wyraźnie pacjentowi, że miejsce wstrzyknięcia 
należy oczyścić wacikiem nasączonym alkoholem1

•  Zdejmij nakładkę z igły1

Powoli naciskaj tłok w dół, aż do oporu. Utrzymuj wciśnięty tłok 
w miejscu przez 5 sekund1

•   Wyjaśnij pacjentowi, że podczas normalnego użytkowania 
ampułko-strzykawki igłę należy wyciągnąć z miejsca 
wstrzyknięcia przy wciśniętym tłoku1

Zwolnij tłok1

•   Wyjaśnij pacjentowi, że osłona przykryje igłę1

•   Poinformuj pacjenta, jak bezpiecznie zutylizować ampułko-
-strzykawkę i podkreśl, że nigdy nie należy używać jej 
ponownie1

Aby zresetować urządzenie demonstracyjne, powoli pociągnij 
tłok do pierwotnego położenia zgodnie z linią „resetuj tutaj”

•   Wsuń górną obudowę strzykawki w stronę skrzydeł 
osłonowych, aż zablokują się na swoim miejscu.  
To sprawi, że powtórnie odsłoni się część igły  
ampułko-strzykawki

•   Nałóż nakładkę na igłę

Znajdź na ciele pacjenta odpowiednie miejsce do wstrzyknięcia1

•   Wskaż pacjentowi odpowiednie miejsca wstrzyknięcia  
i poinstruuj, jak uchwycić fałd skóry1


