Tiêm thuốc trị tiểu đường của quý vị
Làm theo những khuyến nghị này để lần tiêm được dễ chịu và hiệu quả.1,§ #

BƯỚC 1: Trộn thuốc của quý vị
(đối với hỗn hợp NPH và insulin)^

10 + 10

Lăn bút giữa hai lòng bàn tay và nhẹ nhàng lắc nghiêng ít
nhất 20 lần.

Kiểm tra bằng mắt xem có còn
bất cứ tinh thể nào ở đáy của
ngăn chứa thuốc không.

BƯỚC 2. Lắp kim mới vào bút tiêm của quý vị*

Luôn vặn thẳng
đứng kim.

Tháo nắp bên ngoài và tháo nắp có màu
bên trong.

BƯỚC 3. Gõ bút để không khí thoát ra ngoài và
bấm chọn liều lượng của quý vị*

Trước mỗi lần tiêm, hãy bấm chọn tối thiểu hai đơn vị và gõ bút để không khí thoát ra ngoài trong khi
giữ bút tiêm theo hướng mũi kim tiêm thẳng đứng hướng lên phía trên. Lặp lại bước này cho đến khi
xuất hiện một giọt thuốc ở đầu mũi kim để đảm bảo bút hoạt động bình thường và không có bọt khí.
Sau đó bấm chọn liều lượng cần thiết của quý vị.
^ Luôn luôn làm theo hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất
thuốc tiểu đường của quý vị cung cấp.
*Đây là những khuyến nghị chung.

Tiêm thuốc trị tiểu đường của quý vị
BƯỚC 4: Lắp kim,
tiêm thuốc và giữ

BƯỚC 5: Vứt bỏ kim tiêm
của quý vị đi
>10 giây

Cắm kim vào khu vực
tiêm và đẩy trụ trượt dứt
khoát xuống vị trí số 0
để tiêm.

Để đảm bảo tiêm đúng liều
lượng thuốc, điều quan trọng
là hãy giữ kim dưới da ít nhất
10 giây.

Sau mỗi lần tiêm, hãy tháo kim và vứt bỏ vào
thùng đựng vật nhọn.
1 lần tiêm = 1 kim tiêm mới

^Luôn luôn làm theo hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất thuốc tiểu đường của quý vị cung cấp. Đây là những khuyến nghị chung.

Hãy hỏi Chuyên gia Y tế của quý vị về độ dài kim phù hợp với quý vị:

Chiều dài kim được khuyến nghị
Kim Tiêm BD Ultra-Fine™
4mm x 32G (0,23mm)
Mã Sản phẩm NDSS: 101

Kim Tiêm BD Micro-Fine™
+ 5mm x 31G (0,25mm)
Mã sản phẩm NDSS: 97

Kim Tiêm BD Ultra-Fine™ 4mm với Công nghệ EasyFlow™
• Đầu kim 5 góc vát giúp đảm bảo mang lại cảm giác tiêm nhẹ nhàng
và thoải mái hơn2#
• Cần ít lực và thời gian hơn để tiêm đối với những người có vấn
đề về lực tay3,§#
• Kim tiêm mỏng nhất, nhỏ nhất của BD phù hợp với hầu hết người
mắc bệnh tiểu đường1,§#
§ So với kim tiêm vách mỏng BD tiêu chuẩn.
# So với kim tiêm 3 góc vát BD tiêu chuẩn.
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