™ PodPalsאביזר חיזוק לאומניפוד  -מדריך למשתמש

התחילו עם פוד פעיל
במיקום מתאים.

פתחו את החפיסה
באמצעות משיכת
הלשוניות והפרדתן.

קלפו והסירו לגמרי
את השכבה העליונה
של גב הנייר (.)A

בטרם תלחצו כלפי
כשהצד הדביק מופנה
מטה כדי לקבע את
כלפי מטה ,הצמידו את
ה PodPal™-מעל הפוד .ה ,PodPal™-ודאו כי הוא
הימנעו ממגע עם השכבה מכסה את כל הקצוות
של השכבה הדביקה
הדביקה .במקום זאת,
החזיקו באמצעות אחיזה של הפוד וכי אינו מכסה
חלק כלשהו של הפוד –
בציפוי הנייר ( .)Bאין
למתוח את ה PodPal™-במיוחד את חלון הצפייה
לפני השימוש או במהלכו .של הקנולה.

הוראות

 .1ודאו כי אזור השימוש נקי ויבש לחלוטין לפני השימוש .הימנעו משימוש בתחליב גוף ,קרמים או שמנים שכן
מוצרים אלה עלולים לרופף את החומר הדביק.
 .2לחצו על ה PodPal™-והחזיקו אותו לחוץ במשך  30שניות בקירוב לאחר ההצמדה ,כדי להבטיח הדבקה
מיטבית.
 .3לחצו והחליקו את השכבה העליונה כנדרש ,כדי למנוע קמטים.
 .4בעת שימוש ב PodPal™-במקום שהגישה אליו מסובכת ,ייתכן שיהיה צורך בעזרה.
 .5לאחר שהושם ,על ה PodPal™-להישאר במקומו למשך כל חיי הפוד.

אזהרות

• אין להשתמש ב PodPals™-לכל צורך אחר ,למעט המטרה שלשמה נועדו.
• אין להשתמש ב PodPals™-אם אתם רגישים לדבקים אקריליים או סובלים מאלרגיות לחומרים אלה ,או
שעורכם רגיש וניזוק בקלות.

חוטא באמצעות
אתילן אוקסיד

מס’ אצווה

מספר סימוכין

תאריך הייצור

יצרן

תאריך תפוגה

קלפו בזהירות את גב
הנייר ( )Bמשני הצדדים.

לחצו כלפי מטה בכל
המקומות כדי לקבע
את ה PodPal™-לעור
ולמשטח הדביק של
הפוד .הקפידו להחליק
קמטים כלשהם.

כשתהיו מוכנים להסיר
את ה ,PodPal™-קלפו
בזהירות את קצותיו
והרימו אותו מן העור.
הסירו תחילה את
ה PodPal™ -ולאחר
מכן את הפוד.

• אין להשתמש ב PodPals™-אם החפיסה הסטרילית פתוחה או פגומה ,שכן הדבר עלול להגדיל את הסיכון
לזיהום.
• אין להשתמש ב PodPals™-אם חלף תאריך התפוגה שמופיע על האריזה.
• ה PodPals™-מיועד לשימוש חד פעמי .אין לעשות בו שימוש חוזר או להצמידו שוב.
• יש להקפיד על טיפול נאות בפוד וכן יש לבדוק את מקום העירוי של הפוד מדי יום ,כדי לוודא כי הפוד והקנולה
הרכה מקובעים היטב וכי הם נמצאים במקומם .היו מודעים לסימני זיהום ,לרבות כאב ,נפיחות ,אדמומיות,
הפרשות או חום במקום העירוי .אם אתם חושדים בזיהום ,פעלו לפי הוראות השימוש של הפוד המתייחסות
לזיהומים במקום העירוי.
• יש להקפיד על שיטות טיפול נאותות בסוכרת ,לרבות ניטור רמות הסוכר בדם לפי הנחיות הרופא המטפל.
ניטור תכוף מסייע במניעה של היפוגליקמיה או היפרגליקמיה שאינן מובחנות.
• יש להשליך את ה PodPals™-בהתאם לתקנות המקומיות הנוגעות לסילוק פסולת.
• יש להרחיק את חומרי הפסולת מילדים קטנים כדי למנוע סכנת חנק.

סימן תאימות

אין להשתמש אם לשימוש חד פעמי
בלבד
האריזה פגומה

יש להקפיד על
הוראות השימוש

אחסון בלחות
יחסית תפעול
בלחות יחסית

טמפרטורת אחסון
טמפרטורת פעולה

נציג מורשה
בקהילייה
האירופית
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