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5  TA FORSIKTIG AV DEN KLARE KANYLEHETTEN

  Det er normalt at noen få dråper væske kommer ut av 
kanylen.

  Hvis du likevel tar av hetten før du er klar til å injisere, 
må du ikke sette kanylehetten på igjen.

Ikke fjern hetten ennå!

lmraldi i ferdigfylt sprøyte

Kort brukerveiledning

Ikke fjern hetten ennå!

   Vent 15–30 minutter, slik at legemidlet får romtemperatur. 
Da er det mer behagelig å få injeksjonen.

2  VENT TIL LEGEMIDLET HAR NÅDD ROMTEMPERATUR

Ikke fjern hetten ennå!

  Vask hendene, og legg sprøyten og spritservietter på en 
ren og tørr flate.

1  VASK HENDENE OG FINN FREM UTSTYR

3  UNDERSØK LEGEMIDLET OG SJEKK UTLØPSDATOEN

  Ingen partikler 
  Klar
  Fargeløs
   Ikke utgått på dato

   Hvis legemidlet ikke er klart, ikke er 
fritt for partikler eller er utgått på 
dato, må du ikke bruke det.

  Vask hendene grundig igjen.
  Velg hvor på kroppen du vil injisere legemidlet.  

Magen (bortsett fra området rundt navlen) eller låret er best.
  Unngå å injisere der du har sår, blåmerker eller arr, eller der 

huden flasser eller er rød.
   Rengjør injeksjonsstedet med en spritserviett, og la det tørke. 
  Ikke berør området igjen før du injiserer.

4   VELG INJEKSJONSSTED OG RENGJØR HUDEN

Denne brukerveiledningen er en forkortet versjon av pakningsvedlegget.  
Les brukerveiledningen og pakningsvedlegget før du begynner å bruke Imraldi.
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lmraldi i ferdigfylt sprøyte
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6  KLEM SAMMEN HUDEN OG FØR INN KANYLEN

  Klem huden forsiktig sammen med én hånd.

  Før kanylen helt inn i 45-graders vinkel.

7  TRYKK STEMPELET SAKTE HELT NED

   Hold sprøyten stabil, og trykk stempelet helt ned i en 
sakte, kontrollert bevegelse.

  Løft deretter tommelen for å la kanylen trekke seg inn 
igjen i sprøyten.

8   FJERN SPRØYTEN FRA HUDEN OG KAST DEN SOM ANVIST

  Du har fått dosen du skal ha, hvis…
   kanylen er trukket inn
    stempelet ble trykket 
helt ned

   det ikke lekket ut 
legemiddel (en liten 
dråpe er OK)

  Kast den brukte sprøyten som anvist. Hvis du er usikker på 
om du har fått hele dosen, kan du kontakte legen din, en 
sykepleier eller apoteket.
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Bivirkninger skal rapporteres.
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