
Edasimüüja:

Tootja:

      Süstekohad

     Süsteport



Kasutusjuhend
i-Port Advance™ süsteport on näidustatud patsientidele, kes süstivad või saavad korduvalt retseptiravimite nahaaluseid süsteid, kaasa
arvatud insuliini. Seadet võib kasutada korduvateks süsteteks 72 h jooksul ilma üha uutest nõelatorgetest tekkiva ebamugavustundeta. 
i-Port Advance™ võivad  kasutada kõik patsiendid - nii lapsed kui täiskasvanud. 

Tootekirjeldus
i-Port Advance™ on nahaalusteks süsteteks mõeldud süsteport, mis koosneb süstepordist ja selle sisseviimist abistavast sisestajast.
Süsteport  on sisestajasse integreeritud.  Saadaval  on 2 erineva nõelapikkusega süsteporti  -  6 mm  ja 9 mm. i-Port  Advance ™ on
steriilne ja tarnitakse kompleksselt ühekordseks kasutamiseks. 

Vastunäidustused
 Ära kasuta sama i-Port Advance™ pikemalt kui 72 h.
 Ära proovi taaskasutada i-Port Advance™.
 i-Port Advance™ ei ole mõeldud ega näidustatud kasutamiseks koos verega või veretoodetega.
 Ära kasuta i-Port Advance™ teisiti, kui on tervishoiutöötaja poolt määratud.
 Ära kasuta pikemat nõela kui 5/16 in (8 mm) või paksemat nõela kui 28G, kui kasutad süstimiseks i-Port Advance™.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
 i-Port Advance™ on steriilne ja mittepürogeenne juhul, kui sisestusseade on vigastamata või avamata. Ära kasuta seadet, kui

pakend on juba avatud või vigastatud või kui kaitseriba on ära tulnud. Vaata, et pakend oleks steriilne - kontrolli steriilset
paberit ja et kaitseriba oleks kindlalt kinnitunud.

 Enne i-Port Advance™ kasutamist loe hoolikalt läbi kasutusjuhend. Juhendi mittejälgimine võib põhjustada valu ja vigastusi.
 Kui i-Port Advance™ ei ole enne sisestamist korralikult asetatud sisestajasse koos otse ettepoole osutava nõelaga, siis võib

see põhjustada valu ja vigastusi.
 Veendu, et nõelakaitse on enne sisestamist eemaldatud.
 Ära kasuta sisestaja nõela, kui see on kõverdunud või katki.
 Ära kasuta pikemat nõela kui 5/16 in (8 mm). Ära kasuta 1/2 in (12 mm) süstenõela koos i-Port Advance™ seadmega. Seda

tehes võid seadet vigastada, mis võib põhjustada mittevajalikke nahatorkeid, pehme kanüüli  katkirebimist või läbitorkamist
ning sellega esile kutsuda ebatäpse ravimi manustamise.

 Ära kasuta lühemat nõela kui 3/16 in (5 mm) kui süstid läbi i-Port Advance™ seadme.
 Ära süsti erinevaid ravimeid nahaaluselt ühte ja samasse kohta,
 i-Port Advance™ on ühekordseks kasutamiseks mõeldud seade. Pordi taaskasutamine võib vigastada kanüüli seadmes ja

suurendada  kinnituse  lahtitulemise  riski.  Taaskasutamine  võib  põhjustada  infektsiooni  või  nahaärritust  süstekohas  ja
ebatäpset ravimi manustamist.

 Ravimi vale imendumine, infektsioon või ärritus võivad olla põhjustatud ebatäpsest paigaldusest, i -Port Advance™ ebaõigest
süstekoha hooldusest või mõlemast. Kui süstekoht on ärritunud või põletikuline, eemalda seade, viska see ära ning aseta uus
seade uuele kohale.
Tunnusmärgid, kui kanüül võib olla muljutud või paindunud:
- raskused süstlakolvi alla vajutamisel süstimise ajal;
- süstitav ravim väljub seadme vaheseina vahelt;
- süstitav ravim immitseb nahale või on kinnitus  niiske;
- niiskust esineb seadme läbipaistva osa sees.

 Ära taassisesta sisestaja nõela i-Port Advance™ seadmesse. Taassisestus võib põhjustada pehme kanüüli läbitorkamist või
rebestust, mis võib kaasa tuua vigastusi või ebatäpset ravimi manustamist.

 Vaheta i-Port Advance™, kui kinnitus hakkab lahti  tulema või see on oma algsest kohast ära nihkunud. Kuna kanüül  on
pehme, siis ei pruugi see välja libisedes valu põhjustada ja see võib juhtuda ilma, et sa sellest aru saaks. Kanüül peab olema
täielikult sisestatud, et ravimi süstimisel manustataks täielik kogus ravimit.

 Pese käed ja  puhasta  nahk  alkoholiga  või  desinfektandiga sealt,  kuhu  kavatsed  asetada i-Port  Advance™.  Lase  nahal
kuivada täielikult enne, kui paigaldad i-Port Advance™ seadme.

 Veendu  enne igat kasutamist, et vahesein/ membraan oleks puhas (kasuta puhast vett).
 Väldi parfüümide ja deodorantide kokkupuudet i-Port Advance™ seadmega, kuna see võib mõjutada seadme terviklikkust.
 Ära kunagi osuta laetud sisestajaga nende kehaosade suunas, kuhu sa ei ole plaaninud seda sisestada.
 Hoia i-Port Advance™ toatemperatuuril. Ära hoiusta või jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
 Väldi i-Port Advance™ paigaldamist kohtadele, kus on armkude, lipodüstroofia või venitusarmid. Väldi alasid, mida piiravad

riided või aksessuaarid või mis on pidevas liikumises treeningute ajal. Väldi alasid, mis jäävad vöö pirkonda. Ära süsti rohkem
kui 75 korda läbi ühe seadme.

 Seadme jääkmaht  on kuni  2,60  µl  (0,026 ml või  0,2 ühikut).  Ei  ole teada,  kas jääkravim jääb kanüüli  või  imendub läbi
nahaaluse koe aja jooksul. Retsepti välja kirjutanud tervishoiutöötaja peaks kaaluma, kas jääkravimi säilumine või aja jooksul
imenduv ravimi väike doos (nagu 1 rahvusvaheline ühik või 10 µl või U100 insuliini) võib kahjustada ravieesmärke mõnedel
patsientidel nagu imikud ja väikelapsed.

Soovitused
 Konsulteeri tervishoiutöötajaga juhiste osas.
 Testi oma veresuhkrut vastavalt oma tervishoiutöötaja juhistele, et tagada sobiv insuliini edastus sisestuskohal. 
 Kontrolli  veresuhkru taset  1 kuni  3 tunni  jooksul  peale i-Port  Advance™ sisestamist  ja  kasutamist,  et  veenduda insuliini

manustamises vastavalt ootustele. Seejärel mõõda oma veresuhkru taset regulaarselt.
 Hoidu i-Port Advance™ paigaldamisest ja kasutamisest enne magamaminekut, välja arvatud juhul, kui on võimalik veresuhkru

taset kontrollida 1 kuni 3 tundi peale süstimist.
 Juhul, kui veresuhkru tase püsib seletamatult kõrge, eemalda i-Port Advance™ ja viska see ära. Seejärel paigalda uus seade

uuele kohale, kuna pehme kanüül võib olla paigast nihkunud, kõverdunud või osaliselt ummistunud. Kui need abinõud ei anna
tulemust või kui veresuhkru tase on jätkuvalt kõrge, siis võta ühendust tervishoiutöötajaga.

 Pärast sisestamist aseta sisestajale kaas, et saaksid seadme ohutult ära visata. Küsi kohalikust apteegist, kus asub teravate
esemete konteiner.



Kasutamisjuhised

i-Port Advance™ 

(A) Steriilne kate
(B) Sisestaja keskosa
(C) Paigaldaja
(D) Sõrmede haaramiskohad
(E) Sisestaja nõel
(F) Süsteport
(G) Nõelakaitse
(H) Kaas
(I) Ümmargused süvendid
(J) Vahesein/ membraan
(K) Kleepäär
(L) Kinnituse kaitse
(M) Pehme kanüül

Sisestamine
Ava juhend ja jälgi pilte, mis vastavad allpool olevatele numbritele.

1. Pese käed seebi ja veega. Vali sisestamiseks soovitud ala (näidatud halli värviga).
2. Puhastada sisestuskoht  desinfektandiga vastavalt  tervishoiutöötaja antud juhistele.  Veendu,  et  ala oleks kuiv enne i-Port

Advance™ sisestamist. Kui on vaja, siis eemalda karvad sisestuskoha ümber, et vältida pordi ebapiisavat kinnitumist nahale.
3. Tõmba punasest sakist ja eemalda turvalint.
4. Eemalda steriilne kate.
5. Hoia kindlalt paigaldajast kinni ja eemalda kaas.
6. Eemalda kaitse kleepribalt.
7. Keera ja eemalda nõelakaitse sisestaja nõelalt.
8. (a) aseta sõrmed haaramiskohale ja hoia paigaldajat nii, et sisestaja nõel on suunaga allapoole;

(b) teise käega tõmba paigaldaja keskosa välja, kuni see lukustub õigesse asendisse.
9. Aseta paigaldaja vastu nahka ja säti sõrmed ümmargustele süvenditele. Avalda samaaegselt survet mõlemale ümmargusele

süvendile, et paigaldada süsteport.
10. Vajuta alla paigaldaja keskosa, et süsteport kindlalt nahale kinnitada.
11. Haara paigaldaja keskosast ja tõmba ettevaatlikult, et paigaldaja süstepordist eemaldada.
12. Vajuta kleepäär kindlalt naha vastu.
13. Pane kaas tagasi ja hävita paigaldaja vastavalt kohalikele nõuetele.

i-Port Advance  ™   kasutamine
1. Puhasta vahesein/membraan puhta veega enne iga kasutamist.
2. Torka süstlanõel vaheseina/ membraani.
3. Süsti  aeglaselt ravimit süsteporti.
4. Eemalda  süstlanõel.

Eemaldamine
1. Võta teibi servast kinni ja tõmba kehast kaugemale - süsteport eemaldub nahalt.
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