
Valmistele ruisku.

Poista neulan korkki - älä kosketa 
neulan kärkeä.

Puhdista lääkepullon päällys 
alkoholipyyhkeellä. Syötä neula 
lääkepulloon.

Vedä mäntää hitaasti taaksepäin 
täyttääksesi ruiskun tarvitsemallasi 
lääkemäärällä. Älä täytä enempää 
kuin 3 ml lääkettä.

Poista neula pullosta ja pidä ruisku 
täytettynä neulan osoittaessa 
ylöspäin.

Napauta pienet ilmakuplat pois 
ruiskun sivulta ja työnnä mäntää 
varovaisesti tyhjentääksesi ilmakuplat 
ruiskun yläosasta.

Laita neulan korkki takaisin.

Lue huolella varsinainen käyttöopas, ennen kuin 
käytät i-jet® -infuusiopumppua - se antaa sinulle 
 kokonaistiedot tämän pikaohjeen aiheista.

Tämä pikaohje antaa sinulle tärkeitä tietoja, jotka 
 auttavat sinua käyttämään i-jet®-infuusiopumppua. 

Lisätietoja saat keskustelemalla lääkärisi, sairaan- 
hoitajasi tai kotisairaanhoitosi kanssa.

i-jet®-infuusiopumppu

Perustoiminnot

Ruisku- ja infuusiosarja

Tietoja aloitusnäytöstä

• Paina    kytkeäksesi aloitusnäytön päälle.

•  Tarkasta nähdäksesi, onko pumppu lukittu    vai auki  .
•  Akun käyttöiän säästämiseksi näyttö pimenee lyhyen ajan jälkeen, 

mutta pumppu on kuitenkin käynnissä.

Tietoja perusvalikosta
Paina aloitusnäytössä    avataksesi valikon.

Infuusionopeuden muuttaminen Ruiskun täyttäminen 

Pariston  
varaustila/ kesto

Ylös

Alas

OK tai Valitse

Lukitse tai Avaa

Takaisin

Lukitus-
tila

Pumppu infusoi 
('R' näyttää, 

että pumppu on 
käynnissä)

Jäljellä oleva aika, 
kunnes ruisku on tyhjä

Ruiskulokero 
- pitää ruiskun 
sisällään

Ruiskulokeron 
ikkuna

Katso 'Perustoiminnot'  
päästäksesi alkuun.

  
Paristolokero OLED-näyttö

Kellonaika

Infuusionopeus  
(ml/ tunti)

Ruiskussa jäljellä 
olevan lääkkeen 
määrä (vihreä ympyrä 
laskee alas)

Säätöpainikkeet

Paina aloitusnäytössä    avataksesi 
valikkorakenne.

Siirry RATE valikkoon painamalla   .

Paina ▲ tai ▼ valitaksesi lääkärisi tai 
sairaanhoitajasi asettama infuusionopeus  
- tämä voi olla 0,001-0,125 ml / tunnissa.

Paina    tallentaaksesi – pumppu syöttää 
lääkkeen asettamallasi nopeudella. Infuusionopeus 
näkyy vihreällä ympyrällä aloitusnäytössä.
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mäntä

ruisku

neula

lääkepullo

0.125ml

RATE (Nopeus)
Muuta lääkkeesi 
infuusionopeutta.

STOP (Pysäytys) 
Pysäytä tai käynnistä 
uudelleen lääkkeesi 
syöttö.

PRIME 
(Letkuntäyttö)
Esitäyttää 
infuusiosarjan.

HISTORY 
(Historiatiedot)
Voi tarkistaa syötetyn 
lääkemäärän ja 
virhehistorian.

SETTINGS (Asetukset) 
Voi muuttaa i-jet®-
infuusiopumpun 
asetuksia.

SYRINGE (Ruisku)
Vaihda ruiskua.
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Milloin tarkistaa infuusionopeus
•  Joka kerta, kun käytät pumppua, tarkasta että infuusionopeus 

vastaa lääkärisi tai sairaanhoitajasi asettamaa tasoa.
• Sinun olisi myös tarkastettava infuusionopeus, ennen kuin kiinnität  
 pumpun neulan, jos et ole käyttänyt pumppua äskettäin.

Katso käyttöoppaan  
sivulta 15 ohjeet 
ruiskun liittämiseksi 
infuusiosarjaan.

Pumpun lukitseminen ja avaaminen
•  Pumpun aloitusnäytössä näkyy lukkokuvake.  

Poista lukitustila painamalla yhtäaikaan    a     
painiketta 5 sekunnin ajan.

•  Jos pumppu jätetään lukitsematta, pumppu lukittuu 
automaattisesti.

UNLOCK

Lue käyttöoppaasta täydelliset ohjeet i-jet®-infuusiopumpun käyttöön.

Pikaohjeet

infuusiopumppu



• Irrota infuusioletku kehostasi, ennen kuin vaihdat ruiskun ja 
esitäytät pumpun, ja ennen kuin suoritat itsetestauksen (katso 
sivua 25 käyttöoppaasta saadaksesi tietoja itsetestauksesta).

• Älä poista patteria, kun pumppu on käytössä, ellet ole 
vaihtamassa sitä. Hätätilanteessa patteri voidaan poistaa 
pumpun kytkemiseksi pois päältä.

Kenen puoleen kääntyä
Jos tarvitset apua i-jet®- infuusiopumppusi käyttöön, tai jos 
sinulla on ongelmia pumpun kanssa, keskustele lääkärisi, 
sairaanhoitajasi tai kotihoidontarjoajasi kanssa.

Käytä tämä tila heidän yhteystiedoilleen:

Jos saat varoitusviestin, i-jet®-infuusiopumppusi antaa 
äänimerkin tai värisee, kunnes painat   .

Varoitusviestit i-jet®-infuusiopumpussa
Jos i-jet®-infuusiopumppusi kanssa esiintyy ongelmia, 
varoitusilmoitus näkyy näytössä. Vianmääritys ja tarkemmat tiedot 
käyttöoppaasta sivuilta 26 ja 27.

Poista infuusiosarja vartalostasi heti, ja vaihda 
toiseen pumppuun - älä pysäytä lääkkeen 
syöttöä.

Ota heti yhteyttä lääkäriisi, sairaanhoitajaasi 
tai kotihoidontarjoajaasi. 

Paina    vahvistaaksesi viestin.

Poista infuusioletku vartalostasi ja vaihda 
ruisku. 
• Katso 'Ruisku- ja infuusiosarja' -osa  
 tästä asiakirjasta.

Paina    vahvistaaksesi viestin.

Vaihda patteri heti.
•  Katso sivua 11 käyttöoppaasta saadaksesi 

lisätietoja.

Paina    vahvistaaksesi viestin.

Valitse STOP (Pysäytysvalikkoa) käyn-
nistääksesi lääkkeesi syötön uudestaan 
RUN (käynnistä) ja paina OK/SELECT 
-painiketta.  
•  Katso sivua 18 käyttöoppaasta 

 saadaksesi lisätietoja.

Irrota infuusioletku vartalostasi heti ja 
tarkista seuraava:
 •  Tarkista tukoksen mahdollisuus letkussa 

- jos huomaat tukoksen, yritä korjata se 
nipistämällä ja aiheuttamalla painetta 
letkuun. Jos tämä ei toimi, vaihda 
infuusioletku.

• Tarkista, onko ruiskussa edelleen lääkettä  
 (katso ruiskulokeron ikkunan läpi). Jos  
 se on tyhjä, vaihda ruisku (katso  
 'Ruisku- ja infuusiosarja' -osa tästä  
 ohjeesta).

Paina    vahvistaaksesi viestin.  
• Katso sivua 20 käyttöoppaasta saadaksesi  
 lisätietoja.

Ohjeet ruiskun vaihtoon ja letkun käynnistystäyttöön

Järjestelmässä on virhe

Ruiskussa ei ole lääkettä jäljellä 

Paristo on vähissä (alle 10 % jäljellä)

Olet käyttänyt STOP valikkoa pysäyttämään 
lääkkeen syötön väliaikaisesti. Tämä näyttö 
näytetään joka 10 minuutin välein, kunnes 
käynnistät syötön uudestaan

Pumppu ei syötä lääkettä, koska siinä on tukos 
(occlusion)

Ruiskussa on 3 tuntia lääkettä jäljellä

Ruisku- ja infuusiosarja Vianmääritys
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System Error

Muita tärkeitä tietoja

Paina aloitusnäytöltä    avataksesi 
valikon.

Siirry SYRINGE valikkoon ja paina     
avataksesi se. 

Kun näet 'WARNING Change?' -näytön, 
paina   .

Odota, että männäntanko vetäytyy takaisin 
pumppuun. Tämä voi kestää 5-80 sekuntia 
riippuen siitä, kuinka paljon edeltävässä 
ruiskussa oli lääkettä jäljellä.

  Kun pumpun mäntä on vetäytynyt kokonaan 
takaisin, näytössä lukee- Prime?. Sitten:

 • Aseta uusi ruisku varovaisesti ruiskulokeroon.  
 •  Kiinnitä ruisku tiukasti paikalleen lokeron ja 

kierrä korkki kiinni.
 •  Kun ruisku on paikoillaan ja infuusiosarja on 

valmis esitäytettäväksi ”Prime?”, paina   .

  Männän tanko työntyy automaattisesti ruiskuun  
- tämä voi viedä 5-20 sekuntia.

 •  Lääkettä siirtyy letkuihin.
 •  Älä pysäytä esitäyttöä, ennen kuin 

infuusioletku on täynnä lääkettä.
 •  Toista painamalla ok/select -painiketta, 

kunnes näet lääkepisaran infuusioletkun 
päässä. Paina   pysäyttääksesi lääkkeen 
virtaus.

  Kun infuusiosarjan kärjessä näkyy pisara 
lääkeainetta, pysäytä lääkeaineen virtaus 
infuusiosarjaan painamalla    painiketta.
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Poista infuusioletku vartalostasi.

Avaa ruiskulokeron korkki.

Poista käytetty ruisku pumpusta.  
Heitä ruisku ja käytetty infuusioletku pois.

Pujota uusi infuusioletku ruiskulokeron  
korkin läpi ja kiinnitä uuteen ruiskuun.

Lue käyttöoppaasta täydelliset ohjeet i-jet® -infuusiopumpun käyttämiseksi.

Katso ohjeet pumpun käynnistystäyttöön sivulta 17 käyttöoppaasta.

Löydät i-jet®-infuusiopumpun jälleenmyyjän ottamalla yhteyttä NordicInfu Care: info@infucare.fi EU/REM/Nov15/485.

Nimi:

Puhelinnumero:

NordicInfu Care AB  Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa.  
Puh. +358 20 734 87 64  e-mail: info@infucare.fi  www.infucare.se

NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare


