


لطفًا قبل از استفاده از دستگاه تزريق بدون اينجكس دفترچه راهنماي آن را 
كاماًل بخوانيد و CD  آموزشي آن را مكررا تماشا كنيد.



تشريح محصول:
دستگاه تزريق بدون سوزن اينجكس براي تزريق راحت و 
آسان داروها و واكسن هاي زير جلدي طراحي شده است 
يك دستگاه راحت و بدون سوزن براي كساني كه خودشان به 
خود تزريق مي كنند يا مسئول تزريق به ديگران هستند. دستگاه 
اينجكس براي تزريقات شخصي زير جلدي و يا در مطب ها و 

بيمارستانها براي استفاده پرستاران به كار  مي رود.

ت��رس از تزريق با س��وزن امري رايج مي 
باش��د و اين ترس ممكن اس��ت باعث 
ش��ود كه مردم از درمان بيماريهاي 
ج��دي مانن��د دياب��ت خ��ودداري 
كنند. دس��تگاه تزريق بدون سوزن 
اينجك��س ب��راي غلبه ب��ر ترس از 
تزريقه��اي با س��وزن به اش��خاص 

كمك مي كند.

هشدار  
هر تغييري در مقدار انس��ولين 
را قبل از مصرف با پزش��كتان 
مط��رح كنيد و ب��ه طور مرتب 
س��طح قن��د خ��ود را ان��دازه 

بگيريد.



مزيت هاي دستگاه اينجكس عبارتند از :

- تزريق بدون درد
- ايمني و استفاده آسان

- تزريق دقيق مقدار دارو
- رفع احتمال انتقال بيماري

    به دليل عدم  وجود سوزن
- رفع خطرات و صدمات  ناشی

    از شكستن و گير كـردن سوزن
- عدم ايجاد كبودی ، تورم و نكـروز

استفاده از دستگاه اينجكس براي تزريق انسولين
اجزا و قطعات دستگاه اينجكس

تزريق كننده :
دستگاه تزريق بدون سوزن اينجكس قطعه اي فلزي است كه 

عمل تزريق دارو به درون بافت زير 
پوستي ) زير جلدي (بدن به وسيله 

آن انجام مي شود.

شارژر:
قطعه اي پالستيكي است كه قبل 
از هر بار تزريق الزم است دستگاه 
را درون آن ق��رار داده و درب آن 
را ببندي��د تا فنر دس��تگاه را براي 

تزريق آماده نمايد.



آمپول
آمپ��ول قطعه اي پالس��تيكي و 
ش��فاف ش��بيه س��رنگ و بدون 
سوزن اس��ت كه براي هر تزريق 
بايس��تي دارو وارد آن شود . اين 
آمپ��ول داراي درج��ه بندي به 

صورت يونيت اس��تاندارد انسولين مي باشد. اين آمپولها در 
مقادي��ر 30 يونيت )0/3 ميلي مت��ر ( و 50 يونيت  ) 0/5 

ميلي ليتر( در دسترس مي باشد. 
اين آمپول ها به صورت استريل و يك بار مصرف مي باشد. 
اگر چه كيفيت ساخت اين آمپول به طوري است كه ممكن 
اس��ت بيش از 10 بار تزريق را بخوبي انجام دهد اما از نظر 
شركت هاي توليد كننده و توزيع كننده اين آمپول يك بار 
مصرف اس��ت . به دليل فرسوده شدن روان كننده پيستون 
آمپول ، احتمال آلودگي و شكستن ، توصيه مي شود از هر 

آمپول به تنهايي براي يك مرتبه تزريق استفاده كنيد.

آداپتور
به دليل عدم وجود سوزن به قطعه اي 
نياز است كه ارتباط بين آمپول و ويال 
دارو را برقرار سازد . اين وظيفه بعهده 
قطعه اي پالس��تيكي به ن��ام آداپتور 
است كه به شكل يك درپوش ساخته 

شده است .اين وسيله را بر روي ويال دارو نصب كنيد، درب آن 
را ب��از كنيد و آمپول را بر روي آن قرار داده و در جهت عقربه 

هاي ساعت بچرخانيد.
اين آداپتور در بس��ته بندي استريل و براي يك بار مصرف 

بر روي هر ويال دارو طراحي شده است .
پ��س از پر كردن آمپ��ول ، آداپتور را از روي ويال دارو جدا 
نكنيد و جهت اس��تفاده در مراتب بعدي آن را با ويال دارو 

در يخچال نگهداري كنيد.
پ��س از اتم��ام داروي هر ويال، آداپت��ور را از روي آن جدا 

نكنيد و به همراه ويال خالي دارو، آن را دور بريزيد.
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كننده  )منتقل  ترانسـپورتر 
دارو(

قطعه اي سبز رنگ و استوانه اي 
ش��كل اس��ت كه براي استفاده 
  Glargine از انس��ولين ه��ای
در بس��ته بندی های استوانه ای 

ساخته شده است .
براي استفاده از انس��ولين هاي گالژين مي توانيد ويال 

استوانه اي شكل دارو را داخل ترانسپورتر قرار دهيد.
آداپت��ور مخصوص آن ) ترانس��پورتر آداپتور( را بر روي 

ترانس��پورتر ببندي��د ، آمپول را 
روي آداپتور ق��رار داده و محكم 

كنيد.
ب��ا پيچان��دن قس��مت انتهاي��ي 
ترانس��پورتر ميزان مورد نيازدارو 

را به آمپول منتقل نماييد.

روش تزريق
در هنگام مطالعه اين دفترچه راهنما توصيه مي ش��ود فيلم 
آموزش��ي تقديم ش��ده را نيز به ص��ورت همزمان مالحظه 

نمائيد.

1- شـارژر را روي سـطح صاف 
مانند ميز قرار دهيد.

دسـتگاه تزريـق را بـه صورت 
صحيـح داخل شـارژ قراردهيد 
حـال  ببنديـد.  را  آن  درب  و 
دستگاه آماده تزريق است . آن 

را از شارژر خارج كنيد 
2- آداپتور را روي ويال انسولين نصب كنيد.

3- يك عدد آمپول را از بسته بندي خارج كنيد .پيستون آن 
را تا حدود 20 يونيت به عقب بكشـيد ،آن را برروي آداپتور 
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بسته ، ويال را سروته كنيد، پيستون را به داخل فشار دهيد 
تا كمي هوا وارد ويال شود ، سپس با عقب كشيدن پيستون 
) ميله آمپول ( آن را تا مقدار داروي مورد نياز ) دوز توصيه 
شده توسط پزشك ( پر نماييد .از تماس نوك آمپول با دست 

و يا هر شي ديگر خودداري كنيد.
كسـاني كه از دو نوع انسـولين NPH و رگوالر استفاده 
مي كنند بايستي يك آداپتور ديگر بر روي ويال دوم قرار 
داده و آمپول را مجدداً بر روي آن بسـته و تا مقدار مورد 

تجويز پزشك پر كنند.
آمپول را كمي تكان دهيد تا هر دوانسولين با هم مخلوط 

شود و سپس آن را تزريق نماييد.

اتصال آمپول به دستگاه تزريق
پس از پر كردن آمپول آن را از محل مش��خص ش��ده روي 
دس��تگاه تزريق ق��رار داده و در جهت عقربه هاي س��اعت 

ببنديد تا كاماًل محكم شود.
محل تزريق را بوس��يله پد الكلي تميز كنيد و صبر كنيد تا 
الكل در محل خش��ك شود. ضامن سبز رنگ زير شاتر را به 
س��مت جلو حركت دهيد. )از وضعي��ت Safe  خارج كنيد( 
 Safe off  تا ش��اتر دستگاه بتواند حركت كند. )به وضعيت

برويد(. 
ن��وك آمپول را روي محل تزريق در بدن خود قرار دهيد و 

آن را كمي در محل فشار دهيد.



 به نكات زير موكداً توجه كنيد:

1- محل هاي مناسب براي تزريق توسط INJEX مناطقي 
 از بدن اس��ت كه داراي دس��تگاه بافت هاي بيش��تر چربي

مي باشد.
اين محل ها روي س��طح شكم ) 5 س��انتيمتر دورتر از ناف ( 
سطح داخلي كشاله رانها، زير باسن و پشت بازو ) دستها (مي 

باشد.) به تصاوير فوق توجه كنيد.(

2- دقت كنيد در زمان تزريق نوك آمپول و دس��تگاه كاماًل 
عمود بر محل تزريق باشد. بديهي است در صورتيكه دستگاه 
را به صورت مايل قرار دهيد ممكن است دارو از كنار آن به 

بيرون هدايت شود و دوز مورد نياز شما وارد بدن نشود.
3 - دستگاه و آمپول را كمي در محل تزريق فشار دهيد تا 

احتمال نشت دارو از كناره هاي آن منتفي شود.
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انجام عمل تزريق 
پس از قرار دادن دستگاه به طرز صحيح بر روي محل تزريق 
ش��اتر ) كليد تزريق دس��تگاه ( را فشار دهيد و 3 ثانيه صبر 

كنيد تا دارو كاماًل وارد بدن شود .
در تزريق به وس��يله س��رنگ هاي معمولي و سوزن دار پس 
از فش��ار دادن پيستون سرنگ فرايند تزريق تمام شده است 
وشما به طور معمول سوزن را خارج مي كنيد اما در تزريق 
 بوس��يله اينجكس پس از فشردن ش��اتر فرايند تزريق آغاز

مي شود. الزم است پس از فشردن شاتر ، دستگاه را حداقل 
ت��ا 3 ثانيه از روي محل تزريق ب��ر نداريد تا عمل تزريق به 

درستي انجام شود.
پي��ش از تزريق توج��ه كنيد كه داخل آمپ��ول حباب هوا 
باق��ي نمانده باش��د.در هن��گام تزريق ب��ر روي صندلي يا 
زمين بنش��ينيد، از منقبض كردن )سفت كردن ( عضالت 

خودداري كنيد.كاماًل راحت باش��يد و عضالت خود را شل 
كنيد. در صورت استفاده صحيح هيچگونه دردي در هنگام 
تزريق نخواهيد داش��ت، پس از تزريق نيازي به استفاده از 
الكل نيس��ت. از فشار دادن، ماساژ دادن و دستكاري محل 

تزري��ق   پ��س  از انج��ام  تزري��ق  خ��ودداري كني��د.
پ��س از انجام تزري��ق آمپول را از روي دس��تگاه باز كرده و 
دور بيندازيد. توصيه مي ش��ود از يك آمپول مكرراً استفاده 
نكنيد و قند خون خود را طبق توصيه پزش��ك در زمانهاي 

الزم كنترل كنيد.
از وارد كردن هر گونه شي تيز يا وسيله اي غير از آمپول 
در دس��تگاه تزري��ق خودداري كني��د. آمپول 30 واحدي 
ب��راي تزريقات از 5 تا 30 واحد و آمپول50 واحدي براي 
 تزريق��ات از10 تا 50 واح��د در هر نوبت طراحي ش��ده

ا س��ت  . 



نگهداري دستگاه :
پس از اتمام هر تزريق ، دستگاه و ساير قطعات آن را در داخل جعبه قرار داده و در محل تميز و دور ازگردوغبار و رطوبت 
ق��رار دهي��د . براي تميز كردن آن از يك پارچه مرطوب اس��تفاده كنيد.از شس��تن و غوطه ور كردن دس��تگاه در مايعات 

خودداري كنيد. دستگاه را در داخل اتوكالو قرار ندهيد.
از دس��تگاه بدون آمپول يا با آمپول خالي جهت هر گونه تس��ت اس��تفاده نكنيد. اين كار باعث شكسته شدن فنر تزريق و 

عدم كاركرد صحيح آن مي شود و همچنين باعث ابطال گارانتي دستگاه مي شود.
دستگاه از زمان خريد به مدت يكسال گارانتي و براي 10 سال جهت قطعات مصرفي گارانتي مي شود.

 
جهت اطالعات تكميلي به وب سايت شركت پارتيان www.nanopartian.com مراجعه كنيد.

جهت هر گونه توضيح بيشتر، مشاوره با كارشناسان شركت و رفع مشكالت خود
 با واحد پشتيباني 66580855 فاكس 66580859 و ايميل - شركت مهندسي نانو تجهيز پارتيان

info@ nanopartian.com  تماس بگيريد. 
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