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BƠM KIM TIÊM TỰ KHÓA

Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng.
Sản phẩm này không chứa nhựa cao su tự nhiên. Không độc tố, Không gây sốt.
Bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, không ăn mòn và không có côn trùng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
• Kiểm tra bao bì có bị hỏng hay bị mở ra hay chưa. Hủy thiết bị nếu như bao bì đã bị hỏng hoặc bị mở
ra.
• Xé từ phần dưới cùng của bao bì và lấy bơm tiêm ra.
• Lau nắp đậy lọ thuốc bằng cồn và để khô hoàn toàn.
• Tháo nắp đậy ra khỏi kim tiêm. Không di chuyển pitton, và không cố gắng tiêm không khí vào lọ
thuốc, vì điều này sẽ bất hoạt bơm tiêm.
• Lấy lọ thuốc và dốc ngược lọ thuốc. Đâm kim tiêm vào lọ thuốc.
• Giữ đầu kim trong dịch thuốc tại mọi thời điểm. Không rút không khí vào trong bơm tiêm. Điều
này có thể dẫn đến liều không chính xác.
• Để làm đầy bơm tiêm, nhẹ nhàng kéo pitton hết phần vạch xác định thể tích (0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1
hoặc 0.05 mL) đến khi pitton HOÀN TOÀN DỪNG LẠI.
• Để đuổi khí, rút bơm tiêm ra khỏi lọ thuốc. Hướng bơm tiêm lên trên, gõ nhẹ vào ống bơm để bọt
khí di chuyển lên trên phần đầu bơm tiêm.
• Sau đó nhẹ nhàng đẩy pitton đến vạch xác định thể tích (0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 hoặc 0.05 mL) để đuổi
khí.
• Thực hiện tiêm thuốc theo các hướng dẫn lâm sàng.
• Ấn pitton để tiêm hết thuốc. Pitton sẽ tự động khóa lại để ngăn ngừa việc tái sử dụng bơm tiêm.
• Không đậy nắp kim tiêm lại. Để bơm tiêm SoloShot™ Mini ngay lập tức vào thùng đựng vật sắc nhọn.

•

Thận trọng: Để đảm bảo chức năng tự hủy được kích hoạt hoàn toàn, cẩn thận thực hiện theo
hướng dẫn sử dụng.
Sử dụng lại có nguy cơ gây ra nhiễm khuẩn hoặc các chấn thương/bệnh lý khác.
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