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Igły d/novop.31 g 0,25x6mm x 7 szt novofine
 

Cena: 3,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 szt

Postać Igły

Producent MIFAM

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Igły NovoFine 0,25 x 6 mm są integralną częścią systemu przygotowanego do podawania insuliny przez firmę Novo Nordisk. Igły mogą
więc być stosowane do wszystkich wstrzykiwaczy firmy Novo Nordisk – tj. zarówno do NovoPen 4, jak i NovoPen Junior. Igły mają 6
mm długości. Wstrzykiwanie insuliny igłą o takiej długości (przy zachowaniu właściwej techniki podawania insuliny) zapewnia dostanie
się jej do warstwy podskórnej, właściwej dla prawidłowego wchłaniania insuliny. Z uwagi na fakt, że są to najcieńsze i najkrótsze
dostępne igły NovoFine, są one szczególnie polecane do stosowania podczas wstrzykiwania insuliny dzieciom.

Opakowanie liczy 7 sztuk igieł o długości 6 mm.

Charakterystyka
Igły NovoFine są wytwarzane na podstawie aktualnej wiedzy i w oparciu o najnowocześniejszą technologię. W ich produkcji
wykorzystywana jest tzw. technologia „cienkiej ścianki”, która pozwala na redukcję oporów przy przepływie insuliny. Igły posiadają także
silikonową powłokę, redukującą pojawiające się przy przebijaniu skóry opory. Dzięki temu ich stosowanie jest bardzo komfortowe, a igły
są szczególnie polecane dzieciom.

Igły NovoFine o długości 6 mm z powodzeniem mogą stosować wszyscy pacjenci – również osoby starsze i otyłe. Stosowanie igieł
NovoFine o długości 6 mm sprawia, że insulina zostaje podana dokładnie tam, gdzie powinna: do tkanki podskórnej. A to pozwala
wchłaniać się jej w kontrolowany i dobrze znany lekarzom sposób. Zastosowanie dłuższych igieł zwiększa ryzyko zbyt głębokiego
wkłucia i w konsekwencji podania insuliny w tkankę mięśniową.

Nie należy obawiać się, że igły NovoFine 6 mm są zbyt krótkie, a insulina wypłynie. Można w prosty sposób zabezpieczyć się przed taką
sytuacją – wystarczy przestrzegać zasad wstrzykiwania insuliny (tj. po każdym wstrzyknięciu odczekać 6-10 sekund przed wyjęciem
igły).

Stosowanie
Stosując igły NovoFine 0,25 x 6 mm o długości 6 mm powinno się wbić igłę całą długością w utworzony fałd skórny i wstrzyknąć
insulinę. U osób szczupłych igłę należy wprowadzać pod kątem 45 stopni, a u osób o prawidłowej masie ciała lub otyłych – pod kątem
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90 stopni. Po wstrzyknięciu należy odczekać ok. 6-10 sekund, cały czas utrzymując igłę pod skórą. W ten sposób udaje się zapobiec
wyciekowi insuliny.

Wszystkie igły NovoFine 0,25 x 6 mm to produkty jednorazowego użytku. Bezwzględnie powinno się tak właśnie je stosować. Po
wykonaniu wstrzyknięcia konieczne jest usunięcie ich z urządzenia NovoPen. Do wykonania kolejnego zastrzyku należy założyć kolejną,
nową igłę.

Kilkakrotne stosowanie tych samych igieł NovoFine może skutkować:

odczuwaniem bólu przy wkłuciu,
pojawieniem się infekcji,
zniszczeniem naskórka,
mikrourazami podskórnej tkanki tłuszczowej lub lipohipertrofią (przerost tkanki tłuszczowej w miejscach częstych wstrzyknięć
wykonywanych zwłaszcza wielokrotnie stosowaną, stępioną igłą),
blokowaniem przepływu insuliny (na skutek krystalizacji insuliny wstrzykiwanej poprzednio tą samą igłą).

Należy także pamiętać, aby po wstrzyknięciu insuliny odkręcić zużytą igłę! Pozostawienie nieodkręconej igły na urządzeniu do
podawania insuliny po wykonanym wstrzyknięciu, może powodować wyciek insuliny lub dostanie się powietrza do zbiornika z insuliną.

Igły NovoFine 0,25 x 6 mm należy przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu. Chronić przed działaniem promieni
słonecznych. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

W sytuacji, w której pacjent nie jest pewien, w jaki sposób wykonać wkłucie, powinien skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.
Zaproponują mu oni właściwe metody postępowania oraz wskażą najlepsze miejsca wstrzyknięć. Insulina może być wstrzykiwana w
różne miejsca na ciele. Najczęściej jest to jedno lub kilka miejsc spośród okolic: brzusznej, udowej, pośladkowej, międzyłopatkowej i
ramiennej.

Należy pamiętać, aby zmieniać miejsca w obrębie wybranego obszaru wstrzyknięć. Dzięki temu spada ryzyko powstania obrzęku
utrudniającego wchłanianie się insuliny.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania igieł NovoFine 0,25 x 6 mm.

Działania niepożądane
Nie są znane żadne działania niepożądane wynikające z prawidłowego stosowania igieł NovoFine 0,25 x 6 mm.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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