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Pendop
Patroon houder

Lilly 3 ml Insulinepatroon
(apart verkrijgbaar)

Patroonstop Penhuis
Injectieschroef

Doseervenster Doseerknop

Injectieknop

Binnenste naaldbeschermer Papieren beschermlaagje

Buitenste naaldbeschermer Naald

0
1

x10

Plaatsen van insulinepatroon

Alleen bij troebele insuline
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Trek de pendop eraf en leg deze opzij. Patroon houder losdraaien. Steek het smalle uiteinde van de  
3ml insuline patroon in de 
patroonhouder.

Wanneer injectieschroef uitsteekt, 
gebruik dan de patroonstop om de 
injectie schroef weer terug te duwen.

Rol de pen 10 keer zachtjes heen  
en weer.

Druk de patroonhouder en het  
penhuis recht tegen elkaar. 
Draai de penhuis op de patroon -
houder tot het stevig vast zit.

Zwenk de pen 10 keer.  
De insuline moet er nu  
 gelijk matig gemengd uitzien.

Een HumaPen® SAVVIO™ voorbereiden voor gebruik

HumaPen® SAVVIO™ onderdelen
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Volg deze instructies  
vóór elke injectie op!

HET GEBRUIK VAN DE HUMAPEN® SAVVIO™
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De pen ontluchten

Injecteren van de dosis

Stel 2 eenheden in.

Draai de doseerknop naar de 
gewenste dosis. Als voorbeeld ziet u 
op de afbeelding 8 eenheden.
Als u teveel eenheden heeft ingesteld, 
dan kunt u dit corrigeren door de 
doseerknop terug te draaien. 
Opmerking: Met de pen kunt u 
niet meer eenheden instellen dan het 
aantal eenheden insuline dat nog over 
is in de patroon.

Houd de pen omhoog gericht. Tik 
tegen de patroonhouder zodat de 
lucht zich bovenin verzamelt.
LET OP: Als na een aantal malen 
ontluchten de insuline nog steeds niet 
gelijkmatig uit de naald stroomt, dan 
kan uw naaldje mogelijk verstopt zijn. 
Bevestig dan een nieuw naaldje.

Steek de naald in de huid volgens 
de instructies van uw arts, diabetes-
adviseur/verpleegkundige of apotheker. 
Plaats uw duim op de injectie knop en 
druk stevig in tot de knop niet meer 
verder kan. 
LET OP: Houd de injectieknop 
5 seconden ingedrukt om de volledige 
dosis te ontvangen. Verwijder de naald 
uit de huid.

Druk op de injectieknop. Kijk of 
de insuline gelijkmatig uit de naald 
stroomt. Ontlucht de pen nog een 
keer wanneer er geen stroom insuline 
verschijnt.
LET OP: Als u niet ontlucht dan 
kunt u te veel of te weinig insuline 
krijgen. 
De pen is NIET goed ontlucht als u 
alleen een paar druppels insuline ziet 
verschijnen.

Opmerking: Om er zeker van te 
zijn dat u een complete dosis heeft 
ontvangen moet u controleren of er 
een 0 in het doseervenster staat nadat 
het naaldje uit de huid verwijderd 
is. Als u niet zeker bent of u de 
volledige dosering hebt geïnjecteerd, 
neem dan geen nieuwe dosering. 
Neem contact op met het lokale Lilly 
filiaal of uw arts, diabetesadviseur/
verpleegkundige of apotheker.
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De naald bevestigen

Verwijder het papieren bescherm-
laagje en gooi dit weg.

Schroef het naaldje recht op de 
patroonhouder totdat het stevig  
vast zit.

  Trek de buitenste naald beschermer 
eraf en bewaar deze om na 
uw injectie de naald ermee te 
verwijderen.
  Trek de binnenste naald  beschermer 
eraf en gooi deze weg.
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