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Dwuetapowe wstrzyknięcie1

Sygnały dźwiękowe i wizualne1

Duże okienko kontrolne1

Ukryta igła1



Zestaw zawiera pokazowy wstrzykiwacz (pen) Erelzi™ SensoReady®. 
Został on zaprojektowany tak, aby ułatwić zademonstrowanie pacjentowi 
urządzenia do samodzielnego wstrzykiwania leku. Dzięki możliwości 
zresetowania po każdym użyciu, pokazowy pen może być wykorzystany 
wielokrotnie.

Pokazowy pen nie zawiera leku ani igły i jest bezpieczny dla  
pacjentów podczas ćwiczeń.

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

PRZED PREZENTACJĄ PENA I PO PREZENTACJI

PRZED
Poinformuj pacjenta, że jest to urządzenie pokazowe. Prezentacja ma na celu zapo-
znanie pacjenta z działaniem wstrzykiwacza 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 pen 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 pen 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.

 Urządzenie nie posiada igły, ale zawiera białą część  
z tworzywa sztucznego, która umożliwia pokazanie  
procesu wstrzyknięcia bez przebicia skóry

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

•  Odkręć nakrętkę w kierunku wskazanym strzałką1

Przyciśnij pen mocno do skóry pacjenta, aby rozpocząć 
wstrzyknięcie. Utrzymuj go mocno na skórze1

•   Podczas wstrzyknięcia powinny być słyszalne dwa 
kliknięcia: pierwsze oznacza rozpoczęcie wstrzyknięcia,  
a drugie, że wstrzyknięcie jest prawie zakończone1

•  Wyjaśnij znaczenie tych kliknięć pacjentowi

•   Sprawdź, czy zielony wskaźnik wypełnia okno i przestaje 
się poruszać1. Pen można teraz usunąć

•   Wyjaśnij pacjentowi, jak bezpiecznie usunąć zużyty 
wstrzykiwacz SensoReady® i podkreśl, że nigdy nie należy 
go używać ponownie1

Aby zresetować urządzenie demonstracyjne,  
nałóż nakładkę wstrzykiwacza.  
Urządzenie zostanie zresetowane po zdjęciu nakładki.

Znajdź na ciele pacjenta odpowiednie miejsce do wstrzyknięcia1

•   Wskaż pacjentowi odpowiednie miejsca wstrzyknięcia

•  Przyłóż pen pionowo (pod kątem 90°)1


