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KIT 4
Aplika!ní sada pro podko"ní podání 

Návod k pou!ití: Ní"e uvedené pokyny dopl#ují p$íbalov% leták p$ipojen% 
k va&emu léku. Konkrétní pokyny, jak aplikovat vá& lék, naleznete v „Návodu 
k pou"ití“, kter% je sou!ástí balení va&eho léku. 

P$ed pou"itím je nutné absolvovat "kolení v souladu s po"adavky popsan%mi 
u va&eho léku. Pou"itá za$ízení zlikvidujte v souladu s místními sm'rnicemi 
nebo doporu!ením poskytovatele zdravotní pé!e. 

Tato sada je ur#ena pro vst$ikování objem% a! 1 ml.

V%robce Nepou"ívat, jestli"e pokud 
je balení po&kozeno

Autorizovan% zástupce v 
Evropském spole!enství Chránit p$ed slune!ním zá$ením

Datum v%roby  Chránit p$ed vlhkem

Pou"ít do data (t'te návod k pou"ití

Kód dávky Pozor (v%straha)

Katalogové !íslo Apyrogenní

Sterilizováno etylenoxidem Neobsahuje latex

Sterilizováno ozá$ením PVC Neobsahuje PVC

Nepou"ívat op'tovn' 
PHT

DEHP
Neobsahuje DEHP
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Aplika!ní sada obsahuje ní"e uvedené sou!ásti, které vám pomohou s podko"-
ním podáním léku.

12!SOL-M™ Blunt fill Needle w/5 Micron Filter 
(jehla ur"ená k nabírání léku) 
REF 110022F, CE0086, Sol-Millennium Medical Inc., USA/ Obelis s.a., Bd. Général Wahis 53, 1030 Brusel, Belgie 

Jehla SOL-M™ s tup#m hrotem a 
5mikrometrov#m filtrem se pou"ívá k 
nabrání léku. Jehla by se p$i nabírání 
léku m%la pou"ívat v kombinaci s jakou-
koli standardní injek!ní st$íka!kou Luer 
Lock. Pokud nebyl obal po&kozen nebo 
otev$en, je tento prost$edek sterilní. Tento 
prost$edek je ur!en pouze k jednorázo-
vému pou"ití. Jehla SOL-M™ s tup#m 
hrotem a 5mikrometrov#m filtrem se má 
pou"ívat pouze k nabrání léku z injek!ní 
lahvi!ky, nikoli k podání pacientovi. 

12!Omnifix®-F Luer Lock Solo 1 mL (injek"ní st#íka"ka) 
REF 9167006V, CE0123, B. Braun Melsungen AG, N%mecko 

Jednorázové injek!ní st$íka!ky pro malé 
objemy, trojdílné. Pouze pro injekce 
pomocí jehel.
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REF 4670008S-01, CE0123, B. Braun Melsungen AG, N%mecko 

Bezpe!nostní jehla Sterican® je podko"ní jehla, 
která je sterilní a neobsahuje latex, jde o prost$e-
dek na jedno pou"ití, kter# se pou"ívá k podání 
injekce, odb%ru krve nebo aspiraci tekutin. Má 
sklopn# kryt, kter# po pou"ití zakryje jehlu, aby 
se sní"ilo riziko náhodného poran%ní jehlou. Bez-
pe!nostní jehlu Sterican® lze pou"ívat s injek!ní 
st$íka!kou Luer Slip nebo Luer Lock.

Komponenty, které nejsou sou!ástí této soupravy, lze opat#it zvlá$%:
• tampóny napu&t%né alkoholem
• gázové kompresy

P$ed pou"itím po"ádejte svého poskytovatele zdravotní pé!e, aby vám ohledn% 
t%chto komponent' poskytl doporu!ení.
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1 P#íprava

P$ipravte si v&e, co budete pot$ebovat:
• 1(SOL-M™ Blunt Fill Needle 

(jehla ur!ená k nabírání léku)
• 1(Omnifix®-F Luer Lock Solo 1 mL 

(injek!ní st$íka!ka)
• 1(Sterican® Safety Needle (injek!ní jehla)

Komponenty, které nejsou sou!ástí této 
soupravy, lze opat#it zvlá$%:
• 2( tampóny napu&t%né alkoholem
• 1(gázové kompresy

V&echny po"adované pom'cky umíst%te na !ist# 
rovn# povrch a umyjte si ruce m#dlem a vodou. 

2 Sejm&te ví"ko injek"ní lahvi"ky

Sejm%te ví!ko injek!ní lahvi!ky (injek!ních 
lahvi!ek).

Ví!ko injek!ní lahvi!ky (ví!ka injek!ních lahvi!ek) 
vyho)te do odpadní nádoby na ostré p$edm%ty.
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3 O"ist&te horní "ást injek"ní lahvi"ky

O!ist%te horní !ást zátky injek!ní lahvi!ky (injek!-
ních lahvi!ek) tampónem napu&t%n#m alkoholem 
(není sou!ástí balení, je t#eba opat#it zvlá&*).

Nezapome'te o"istit zátku injek"ní lahvi"ky.

4 Nasa(te na injek"ní st#íka"ku jehlu ur"enou 
k nabrání léku

Sloupn%te obal jehly ur!ené k nabrání léku, aby 
bylo mo"né jehlu SOL-M™ s tup#m hrotem a 
5mikrometrov#m filtrem správn% vyjmout. 

Jehlou ur"enou k nabrání léku tla"te na 
injek"ní st#íka"ku a otá"ejte ve sm&ru hodi-
nov)ch ru"i"ek, dokud nebude zcela nasazena. 

5 Natáhn&te do injek"ní st#íka"ky vzduch 

Zvolna vytahujte píst a natáhn%te do injek!ní 
st$íka!ky vzduch ve stejném objemu, jako je 
va&e p$edepsaná dávka.
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6 Sejm&te ví"ko jehly ur"ené k nabrání léku

Uchopte injek!ní st$íka!ku za válec v poloze 
jehlou nahoru. 

Opatrn% z jehly stáhn%te ví!ko rovn% sm%rem 
od t%la. Ví"ko nevyhazujte. Polo*te ví"ko 
jehly ur"ené k nabrání léku na "istou rovnou 
plochu. Po p$epravení lé!ivého p$ípravku budete 
pot$ebovat ví!ko nasadit zp%t na jehlu ur!enou 
k nabrání léku.

Po sejmutí ví!ka se nedot)kejte hrotu jehly a 
neodkládejte ji na pracovní plochu.

7 Vpíchn&te jehlu ur"enou k nabrání léku

Nechte injek!ní lahvi!ku stát na rovné pracovní 
plo&e a zasu+te jehlu ur!enou k nabrání léku 
nasazenou na st$íka!ce st$edem zátky rovn% dol' 
do injek!ní lahvi!ky.
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8 Oto"te injek"ní lahvi"ku dnem vzh+ru

Ponechte jehlu zasunutou v injek!ní lahvi!ce a 
oto!te injek!ní lahvi!ku dnem vzh'ru.

9 Vst#íkn&te do injek"ní lahvi"ky vzduch

Ponechte jehlu zasunutou v injek!ní lahvi!ce a 
oto!te injek!ní lahvi!ku dnem vzh'ru. 

Nechte prst p$itla!en# na pístu st$íka!ky. 

Nevst#ikujte vzduch p$ímo do roztoku, aby se 
v n%m nevytvo$ily vzduchové bubliny nebo p%na. 

10 Naberte lék do st#íka"ky 

Popotáhn%te hrot jehly dol' do roztoku.

Zvolna vytahujte píst, aby se nevytvo$ily vzduchové 
bubliny/p%na. Napl+te st$íka!ku v%t&ím mno"stvím 
léku, ne" je va&e p$edepsaná dávka. 

Dbejte opatrnosti, abyste nevytáhli píst ze st$íka!ky. 
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11 Odstra'te bubliny

Ponechte st$íka!ku zasunutou v lahvi!ce a 
zkontrolujte ji, zda neobsahuje v%t&í vzducho-
vé bubliny. P$íli& velké bubliny mohou sní"it 
mno"ství podaného léku. 

Odstra'te v&t$í vzduchové bubliny lehk#m 
poklepáváním prsty na válec st$íka!ky, dokud 
bubliny nevystoupají do vrchní !ásti st$íka!ky. 
Zatla!te jehlu nad hladinu roztoku a pomalu 
zatla!te na píst a vytla!te bubliny vzduchu. 

Pokud je mno"ství léku ve st$íka!ce na nebo 
pod p$edepsanou dávkou, píst pomalu táhn&-
te zp%t, dokud nebudete mít víc léku, ne" jaké 
je mno"ství nutné pro p#edepsanou dávku.

Dbejte opatrnosti, abyste nevytáhli píst ze st$í-
ka!ky. Opakujte v#&e uvedené kroky, dokud 
neodstraníte v%t&í vzduchové bubliny. 

Nepou*ívejte jehlu ur!enou k nabrání léku 
k aplikaci injekce, abyste nezp'sobil(a) bolest 
a krvácení. 
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12 Nasa(te ví"ko zp&t na jehlu ur"enou k nabrání léku

Vytáhn%te st$íka!ku s jehlou ur!enou k nabrání 
léku z injek!ní lahvi!ky. Uchopte st$íka!ku do 
jedné ruky, naberte ví!ko hrotem jehly a zved-
n&te st#íka"ku jehlou nahoru, aby ví!ko sjelo 
na jehlu. 

Pak jednou rukou (abyste se náhodn% nepora-
nil(a) o jehlu) zatla!te ví!ko proti st$íka!ce, aby 
pln% dosedlo. 

13 O"ist&te místo aplikace

Zkontrolujte rozpis st$ídání místa vpichu, kter# 
jste obdr"eli s lékem, o"ist&te zvolené místo 
tampónem napu&t%n#m alkoholem (není sou-
!ástí balení, je t#eba opat$it zvlá&*). 

Nezapome'te zvolené místo o"istit. 

14 Sejm&te jehlu ur"enou k nabrání léku

Oto!te jehlou ur!enou k nabrání léku proti 
sm%ru hodinov#ch ru!i!ek a jemn#m tahem 
ji stáhn%te ze st$íka!ky.
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Pou"itou jehlu ur!enou k nabrání léku vyho)te do odpadní nádoby na 
ostré p$edm%ty. 

Napln&ná injek"ní st#íka"ka se musí pou*ít okam*it&. 

15 Nasa(te na injek"ní st#íka"ku injek"ní jehlu

Uchopte jehlu za základnu, nikoli za kryt. Zatla!te 
injek!ní jehlu na st$íka!ku a oto!te po sm%ru ho-
dinov#ch ru!i!ek, dokud nebude zcela nasazená. 

16 Odklopte bezpe"nostní kryt

Odklopte bezpe!nostní kryt od jehly sm&rem k 
t&lu st$íka!ky.

17 Pozice kolmo vzh+ru

Pozice jehly kolmo vzh'ru je vzta"ena k pozici 
ochranného krytu.
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18 Sejm&te ochranné ví"ko injek"ní jehly

Opatrn& stáhn%te ochranné ví!ko injek!ní jehly 
sm&rem pry" od st$íka!ky. 

Pokud je jehla ohnutá nebo po&kozená, nikdy se 
ji nepokou&ejte narovnat nebo produkt pou"ít. 

Ochranné ví!ko vyho)te do odpadní nádoby na 
ostré p$edm%ty. 

Nedot)kejte se hrotu jehly a zabra+te jejímu 
kontaktu s jak#mkoliv povrchem. 

19 Nastavte píst na p#edepsanou dávku

Dr"te injek!ní st$íka!ku jehlou vzh'ru a zvolna 
stla!ujte píst dokud se horní okraj pístu nekryje s 
ryskou na st$íka!ce ozna!ující p$edepsanou dávku.
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20 Subkutánní (podko*ní) aplikace

Stiskn%te zvolené místo aplikace mezi prsty a 
rychl#m jist#m pohybem zcela vbodn%te jehlu 
pod úhlem 45° a* 90°. V okam"iku aplikace 
jehly do k'"e nedr*te st$íka!ku za píst, ani na 
n%j netla!te. Dr"te st$íka!ku ve stejné poloze 
a uvoln%te sev$enou k'"i. 

Pokyny pro podání injekce naleznete v p$íba-
lovém letáku pro pacienty p$ipojeném k 
va&emu léku. 

21 P#ikryjte jehlu bezpe"nostním krytem

Po aplikaci látky injek!ní st$íka!kou aktivujte 
jednou rukou pojistn# mechanizmus jedním 
ze t$í (3) v#&e uveden#ch postup'. 

Aktivace je potvrzena sly&iteln#m cvaknutím 
a lze ji vizuáln% zkontrolovat. 

Aktivace pomocí 
povrchu

Aktivace pomocí 
ukazováku

Aktivace 
pomocí palce 

nebo 
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22 Ov&#ení aktivace bezpe"nostního mechanismu

Vizuáln% zkontrolujte, zda je ochrann# kryt 
úpln% zav$en#. 

Po pou"ití na jehlu nevracejte p'vodní kryt. 

Nepokou&ejte se deaktivovat bezpe!nostní 
za$ízení násiln#m vytla!ováním jehly z bez-
pe!nostního pouzdra. 

Neodpojujte injek!ní jehlu. 

Pou"itou jehlu (jehly) a injek!ní st$íka!ku (st$íka!-
ky) vyho)te bezprost$edn% po pou"ití do odpadní 
nádoby na ostré p$edm%ty. 

23 V p#ípad& pot#eby zastavte krvácení

Pokud se v míst& vpichu objeví kapky krve, 
p#itiskn&te na místo gázov) kompres (není 
sou"ástí balení, je t#eba opat#it zvlá$%) na 
dobu minimáln& 10 sekund, dokud se krvá-
cení nezastaví. 

Pokud se objeví malá oblast podko"ního krvá-
cení, lze na místo p$ilo"it a lehce p$itisknout 
ledov# obklad.
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