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Liečba diabetu pomocou inzulínovej pumpy bol spôsob, ktorý Vám ako prvý 

na Slovensko priniesol MEDATRON pred necelými 20 rokmi.  

Dnes Vám MEDATRON opäť ako prvý prináša novinku pre rok 2016, unikátne  

bezpečnostné ihly BD AutoShield™ Duo. 

 

MEDATRON sa stará o Vaše zdravie a Vašu bezpečnosť a ako prvý na Slovensku  

Vám prináša bezpečnostné ihly BD AutoShield™ Duo, ktoré poskytujú ochranu na 

oboch koncoch ihly. 

Sú vhodné:  

- pre deti 

- pre začínajúcich diabetikov 

- pre diabetikov trpiacich fóbiou z ihly 

- pre všetkých pacientov liečených inzulínom 

 

  

 

BD AutoShield™ Duo 

pre Vašu bezpečnosť a väčšiu ochranu 

určené práve na jedno použitie  

  

Pred aplikáciou ste chránený pre ihlou: 

 

Po aplikácii ste rovnako chránený pre ihlou: 
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BD AutoShield™ Duo sú kompatibilné so všetkými perami bežne dostupnými na trhu. 

Ako pripojiť BD AutoShield™ Duo na pero? 

Odlepte ochranný štítok 

 z ihly. 

 

Rovno vytiahnite vonkajší kryt. 

Otočte pero ihlou dohora 

a poklepte zľahka na náplň tak, 

aby prípadné vzduchové bubliny 

vystúpili nahor. Stlačte aplikačné 

tlačidlo. Sledujte, či došlo 

k odstreknutiu inzulínu, inzulín 

musí vytiecť prúdom. 

 

Vzhľadom na odstreknutie 

inzulínu sa môže stať, že 

kvapka inzulínu môže spadnúť 

späť do štítu, čo môže mať za 

následok prebytočný inzulín, 

ktorý zostane na koži po 

aplikácii. 

Zvoľte predpísanú dávku na pere.  

Uchopte vonkajší kryt,  

zatlačte a otočte ihlu  

na pero v smere hodinových 

ručičiek, až kým nenarazíte 

na odpor. 
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Ako aplikovať inzulín? 

Ponúkame Vám dve techniky aplikácie 

 

Bez pomoci vytvorenia kožnej riasy 

 

 

 

Uchopte pero ako je znázornené 

(s jednou rukou, v dlani).  

Váš palec by nemal byť na 

tlačidle počas tohto kroku . 

 

 

Zasuňte ihlu kolmo do kože (pod 

90° uhlom) v jednom 

nepretržitom pohybe, kým sa 

priehľadný vonkajší štít zasúva a 

biely ochranný kryt je v jednej 

rovine s kožou. 

Udržujte stály tlak na kožu 

(nemeňte ruky) a aplikujte dávku 

stlačením tlačidla palcom. 

Aplikačné tlačidlo držte stlačené 

aspoň 5-10 sekúnd. 

Neodstraňujte ihlu, kým dávka 

nebola kompletne aplikovaná. 
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 S pomocou vytvorenia kožnej riasy 

 

Vytvorte kožnú riasu, privretím kože 

medzi dva prsty, minimálne rozpätie 

prstov je 2,5 cm. Uchopte pero ako je 

znázornené (s jednou rukou, v dlani).  

Váš palec by nemal byť na tlačidle 

počas tohto kroku . 

 

Zasuňte ihlu kolmo do kože (pod 

90° uhlom) v jednom 

nepretržitom pohybe, kým sa 

priehľadný vonkajší štít zasúva 

a biely ochranný kryt je v jednej 

rovine s kožou. 

 

Udržujte stály tlak na kožu 

(nemeňte ruky) a aplikujte dávku 

stlačením tlačidla palcom. 

Aplikačné tlačidlo držte stlačené 

aspoň 5 sekúnd. Neodstraňujte 

ihlu, kým dávka nebola 

kompletne aplikovaná. 

 

V akých prípadoch aplikovať inzulín s vytvorením kožnej riasy? 

Keďže bezpečnostné ihly BD AutoShield™ Duo sú dlhé 5mm nie je potrebné robiť kožnú 

riasu. 

Pozor! Vytvorenie kožnej riasy je odporúčané výrobcom predovšetkým  

pri detských diabetikoch a pri tých, ktorí sú veľmi štíhli. 



  

  

 

 

 

 

UPOZORNENIE PRED APLIKÁCIOU: 

V prípade aplikovania inzulínu vytvorením 

kožnej riasy, minimálne rozpätie prstov je 

2,5cm. 

Nedržte inzulínové pero pod uhlom, akoby 

ste používali inzulínovú injekčnú striekačku, 

ale kolmo na kožnú riasu, mohlo by dôjsť 

k bodnému zraneniu. 

 

Odstránenie ihly  

BD AutoShield™ Duo z pera 
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Potom, čo bola 

aplikovaná celá 

dávka, zdvihnite pero 

od pokožky . 

Vnútorný štít sa 

automaticky nasadí  

a zaistí na mieste . 

Červený indikátor sa 

objaví potvrdzujúc, že 

štít je zaistený na 

svojom mieste            

a že ihla bola použitá. 

Pri odstraňovaní ihlu 

vždy držte za biely 

ochranný kryt.  

Otočte pero proti 

smeru hodinových 

ručičiek. 

UPOZORNENIE PO APLIKÁCII: 

Skontrolujte v dávkovacom okienku, či sa 

na stupnici zobrazila 0, ktorá potvrdzuje, 

že ste aplikovali celú dávku. V prípade, že 

na stupnici nie je 0, potom číslo, ktoré sa 

objaví v dávkovacom okienku, uvádza 

množstvo inzulínu,  ktoré ste si 

neaplikovali. Odstráňte ihlu, vymeňte 

prázdnu náplň a aplikujte si zvyšok 

dávky. 

 

Pre vzhliadnutie videa BD AutoShield™ Duo: 

https://www.youtube.com/watch?v=cCS5ZYhkhmw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCS5ZYhkhmw

