AllStar® PRO instructies
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In deze handleiding vindt u de voornaamste gegevens over de AllStar® PRO.
Raadpleeg de volledige informatie in de bijsluiter, voordat u de pen voor de
eerste keer gebruikt en bij problemen of detailvragen.

STAP 1 - PLAATS EEN NIEUW PATROON
A

Trek de dop van de AllStar® PRO.

B

Schroef de patroonhouder los van de pen. Moet er
een insulinepatroon worden vervangen, haal het oude
patroon dan uit de patroonhouder en gooi deze weg.

C

Controleer het etiket van uw nieuwe insulinepatroon
op de soort insuline en de uiterste houdbaarheids
datum.

D

B

D

Plaats het nieuwe patroon, met de smalle kant eerst,
in de patroonhouder.
E

Schuif de patroonhouder recht in de pen en gebruik
de rubberen dop van het patroon om de zuigerstang
terug te duwen. Druk de doseerknop niet in terwijl u
de zuigerstang in de pen duwt.

F

Draai de patroonhouder vast op de pen totdat
deze vastklikt.

G

Zorg ervoor dat de aansluitmarkeringen op de
patroonhouder en de pen op elkaar aansluiten,
zoals aangegeven. Als de markeringen niet op
elkaar aansluiten, draai dan de patroonhouder
los en probeer het nog eens.

F

G
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STAP 2 - CONTROLEER UW INSULINE

A

Trek de dop van de AllStar® PRO.
B

B

Controleer het etiket van uw insulinepatroon op de
soort insuline en de uiterste houdbaarheidsdatum.

C

Controleer hoe uw insuline er uitziet vóór iedere
injectie:
A. A ls u heldere insuline gebruikt (bijv. Lantus®,
Apidra®, Insuman® Rapid): gebruik het
patroon niet als de insuline troebel of
verkleurd is, of vaste deeltjes bevat.
B. A ls u een insulinesuspentie gebruikt (bijv.
Insuman® Basal of Insuman Comb) zwenk
de pen minstens 10 keer op en neer om de
insuline te mengen. Zwenk de pen voor
zichtig om schuimvorming in het patroon
te voorkomen. Controleer na het mengen
hoe uw insuline eruitziet. Insulinesuspen
sies zijn gelijkmatig melkwit van kleur.

C.B

STAP 3 - BEVESTIG DE NAALD
Neem een nieuwe naald en verwijder de beschermfolie.

B

Houd de naald recht en schroef deze op de pen tot de
naald vastzit. De naald niet té stevig vastdraaien.

C

Verwijder de buitenste naalddop. Bewaar deze voor later.

D

Verwijder de binnenste naalddop en gooi deze weg.
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B

Stel een dosis van 2 eenheden in door aan de
doseerknop te draaien tot het cijfer 2 op gelijke
hoogte staat met de dosiswijzer.

A

Druk de doseerknop volledig in. Wanneer er insuline
uit de naaldpunt komt, functioneert de pen op de juiste
wijze. Als er geen insuline uit komt:
A. M
 ogelijk moet u deze stap tot maximaal 3 keer
herhalen voordat er insuline zichtbaar is.

B

B. Als er na de derde poging nog geen insuline uit
komt, kan de naald verstopt zijn. Als dit gebeurt:
		
1. vervang de naald (zie stap 7 en stap 3)
		
2. controleer of het patroon correct is geplaatst,
niet leeg is en niet is beschadigd
		
3. herhaal de veiligheidstest (stap 4)
	Als u luchtbelletjes ziet, dit is normaal, u zult er
geen last van ondervinden.

STAP 5 - SELECTEER DE DOSIS
A

Zorg ervoor dat een naald bevestigd is en dat de dosis op
“0” staat.

B

Draai aan de doseerknop totdat uw dosis verschijnt tussen
de dosiswijzer:

B

A. A ls u voorbij uw dosis draait, kunt u terugdraaien.
	
B. A ls de pen minder eenheden bevat dan u nodig heeft,
dan stopt de doseerknop op het aantal eenheden dat
nog in de pen zit
C. A ls u niet uw volledige voorgeschreven dosis kunt
instellen, dan kunt u:

		
2. o f het oude patroon met het restant weggooien en
een nieuw patroon gebruiken voor uw volledige
dosis (stap 1-7).
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1. d e resterende insuline in het patroon injecteren
(stap 6-7), daarna het patroon vervangen door een
nieuwe (stap 1) en uw dosis aanvullen (stap 2-7).

STAP 6 - INJECTEER DE DOSIS
A

Gebruik de injectietechniek zoals uitgelegd door
uw zorgverlener.

B

Steek de naald in de huid zoals uw zorgverlener
heeft getoond, raak de doseerknop nog niet aan.

C

Plaats uw duim op de doseerknop. Druk de knop
langzaam helemaal in en houd vast.

D

Houd de doseerknop helemaal ingedrukt. Als u “0”
in het dosisvenster ziet, tel dan langzaam tot 10.

E

Na het indrukken en langzaam tot 10 tellen,
kunt u de doseerknop loslaten. Haal dan de
naald uit uw huid.

B

C-D

STAP 7 - VERWIJDER DE NAALD
A

A

Houd de buitenste naalddop bij het breedste
gedeelte vast. Houd de naald recht en plaats
de buitenste naalddop over de naald op de pen.
Duw de naalddop stevig vast.

B

Houd het breedste gedeelte van de buitenste
naalddop stevig vast. Draai de pen een aantal
keren met uw andere hand om zo de naald los
te schroeven.

C

Gooi de gebruikte naald weg in een naald
container (of zoals uw zorgverlener heeft getoond).

D

Doe de dop terug op de pen.
Ieder insulinepatroon kan worden gebruikt voor
meerdere injecties. Bewaar uw AllStar® PRO
met de insulinepatroon in de pen, klaar voor
uw volgende injectie. Bewaar de pen niet in
de koelkast.
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VEILIGHEIDSTEST
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INSTELLEN VAN
DE INSULINEDOSIS

4

INJECTEREN VAN
DE INSULINEDOSIS

5

VERWIJDEREN
VAN DE NAALD
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BEVESTIGEN
VAN DE NAALD

