
▼
➋ Vyberte si místo ve spodní části břicha,  

nejméně 5 cm od pupku.
Střídejte levou a pravou stranu břicha při každé injekci.

▼
➍

▼
➌ Očistěte plánované místo vpichu tamponem napuštěným 

alkoholovým desinfekčním prostředkem. 

Mezi palcem a ukazováčkem vytvořte kožní záhyb/řasu. 
Tento záhyb držte mezi palcem a ukazováčkem po celou 
dobu podání injekce.

Nejdříve se seznamte s příbalovou informací předepsaného 
přípravku a řiďte se pokyny vašeho ošetřujícího lékaře. Pro více 
informací a v případě nežádoucích účinků se obraťte na vašeho 
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. 

Instrukce výhradně pro pacienta  
– edukační materiál
Pokyny pro aplikaci injekce nadroparinu

Pouze pro edukaci pacienta.  
Před započetím edukace oddělte.
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▼
➊ Před každou aplikací si umyjte dobře ruce mýdlem a osušte je.

Injekční stříkačku vyjměte z ochranného obalu a odstraňte 
ochranný kryt jehly. 

Důležité poznámky:
• Nepokoušejte se ochranný kryt pak případně znovu nasadit zpět na jehlu,  

mohli byste se poranit nebo jehlu ohnout.
• Pokud se na hrotu jehly objeví malá kapka, odklepněte ji (nikdy ji neotírejte).
• Jestliže je ve stříkačce více roztoku než máte použít, musíte nadbytečný roztok 

odstranit před podáním injekce. 
• Držte stříkačku tak, aby jehla směřovala přímo dolů. 
• Tlačte jemně na píst, dokud spodní část pístu není na úrovni značky odpovídající 

množství přípravku, které vám předepsal lékař. 
• Přebytečný roztok vytlačený ze stříkačky zlikvidujte. 
• Stříkačka je nyní připravena k použití. 
• Nedotýkejte se jehly a zabraňte tomu, aby se jehla před použitím čehokoli dotkla. 
• Ve stříkačce jsou viditelné malé vzduchové bublinky, to je normální.  

Nesnažte se tyto bublinky před podáním injekce odstranit.

▼
➐ Nevyhazujte použité injekční stříkačky do domácího odpadu.  

Likvidujte je podle rady svého lékaře nebo lékárníka.

▼
➎ Jehlu vpíchněte do kožního záhybu. Jehla musí vniknout do 

kožního záhybu v celé délce kolmo (nikoli ve směru tečny).
Stlačením pístu injekční stříkačky podejte předepsané množství. 
Poté jehlu jemně vytáhněte z kůže. V případě, že se v místě 
vpichu objeví kapka krve, jemně přiložte na toto místo čtvereček 
nebo tampon (místo aplikace nijak netřete ani nemasírujte).

▼
➏ Po aplikaci injekce překryjte jehlu posuvným průhledným 

krytem, až se ozve klapnutí zarážky a kryt je fixován. Jehla 
je pak zcela chráněna.

Poznámky:

Délka léčby:
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