
Insertion Sites Místa zavedení

Sites d’insertion Bevezetési helyek

Einführstellen Miejsca wprowadzenia

Zonas de inserción Giriş Bölgeleri

Inbrengplaatsen Miesta zavedenia

Siti di inserzione Σημεία εισαγωγής

Innstikksteder Места введения

Asetuskohdat 植入部位

Appliceringsställen مواقع اإلدخال

Indstikssteder מקומות החדרה

Locais de inserção

Mesta vstavitve

Injection port • Port d’injection • Injektionsport  
Aplicador de inyecciones • Injectiepoort 

Porta di accesso per iniezioni • Injeksjonsport 
Injektioportti • Injektionsport • Injektionsport 

Porta de injeção • Injekcijski nastavek 
Injekční port • Injekciós bemenet • Port iniekcyjny 
Enjeksiyon portu • Injekčný port • Θύρα έγχυσης 

Инъекционный порт • 注射端口
فذ الحقن • פתח הזרקה من

Legal Manufacturer: 
Unomedical a/s 
Aaholmvej 1-3, Osted, 
4320 Lejre,  
Denmark 
Made in Mexico

REF MMT-100
MMT-101

6025931-22A1_b

Distributed by:
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Wskazania do stosowania
Port iniekcyjny i‑Port Advance™ jest wskazany 
u pacjentów, którzy podają lub otrzymują dziennie 
wiele wstrzyknięć podskórnych leków przepisanych 
przez lekarza, w tym insuliny. Urządzenie to może 
pozostawać na miejscu przez maksymalnie 72 godziny, 
aby umożliwić przyjmowanie wielu wstrzyknięć bez 
dyskomfortu związanego z dodatkowymi wkłuciami igły. 
Urządzenie i‑Port Advance można stosować u różnych 
pacjentów, w tym u dorosłych i dzieci.

Opis produktu
Urządzenie i‑Port Advance to port do iniekcji 
podskórnych, który łączy w sobie port iniekcyjny 
z urządzeniem pomocniczym do wprowadzania. 
Port iniekcyjny stanowi integralną część przyrządu 
do wprowadzania. Dostępne są dwa modele portów 
iniekcyjnych: o długości kaniuli 6 mm lub 9 mm. 
Urządzenie i‑Port Advance to urządzenie sterylne, 
dostarczane w postaci złożonej, przeznaczone do 
jednorazowego użycia.

Przeciwwskazania
• Nie należy używać tego samego urządzenia 

i‑Port Advance dłużej niż przez 72 godziny.
• Nie należy podejmować prób ponownego założenia 

urządzenia i‑Port Advance po jego używaniu.
• Urządzenie i‑Port Advance nie jest przeznaczone 

do stosowania z krwią lub produktami 
krwiopochodnymi ani takie jego zastosowanie nie 
jest wskazane.

• Nie należy używać urządzenia i‑Port Advance 
do celów innych niż wskazania określone przez 
lekarza prowadzącego.

• Do wstrzyknięć do portu i‑Port Advance nie 
należy używać igły dłuższej niż 5/16 cala (8 mm) 
ani grubszej niż 28 G.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
• Urządzenie i‑Port Advance jest sterylne i 

niepirogenne wyłącznie w sytuacji, gdy urządzenie 
do wprowadzania nie zostało otwarte ani 
uszkodzone. Nie należy używać, jeżeli opakowanie 
zostało już otwarte lub jest uszkodzone, albo jeżeli 
warstwa ochronna odpadła. Upewnić się co do 
sterylności, sprawdzając sterylny papier i plombę 
zabezpieczającą.

• Przed użyciem urządzenia i‑Port Advance 
należy dokładnie przeczytać wszystkie 
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instrukcje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
spowodować bolesność lub uraz.

• Jeśli urządzenie i‑Port Advance nie zostanie 
przed wprowadzeniem prawidłowo umieszczone 
w przyrządzie do wprowadzania igłą skierowaną prosto 
do przodu, może wystąpić bolesność lub urazy.

• Przed wprowadzeniem należy upewnić się, 
że została zdjęta osłona igły.

• Nie należy używać, jeżeli igła introduktora jest 
zgięta lub złamana.

• Nie należy używać igły dłuższej niż 5/16 cala 
(8 mm). Nie należy podejmować prób stosowania 
1/2‑calowej (12‑milimetrowej) igły do wstrzyknięć 
z urządzeniem i‑Port Advance. Może to doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia i spowodować 
niepotrzebne nakłucia skóry albo przerwanie lub 
przedziurawienie miękkiej kaniuli, co może być 
przyczyną niekontrolowanego dostarczania leku.

• Przy wstrzyknięciach do urządzenia i‑Port Advance 
nie należy używać igły krótszej niż 3/16 cala (5 mm).

• Nie należy wstrzykiwać wielu leków, których 
podskórne podawanie w to samo miejsce jest 
przeciwwskazane.

• Urządzenie i‑Port Advance jest urządzeniem 
jednorazowym. Ponowne użycie portu może 
spowodować uszkodzenie kaniuli w urządzeniu 
i zwiększa ryzyko poluzowania przylepca. 
Ponowne użycie portu może doprowadzić 
do zakażenia lub podrażnienia miejsca jego 
wprowadzenia i niedokładnego dostarczania leku.

• Nieprawidłowe założenie w ciele i (lub) 
niewłaściwa pielęgnacja miejsca wprowadzenia 
urządzenia i‑Port Advance może doprowadzić 
do nieprawidłowego wchłaniania leku, zakażenia 
lub podrażnienia miejsca wprowadzenia. W razie 
podrażnienia lub stanu zapalnego miejsca 
wprowadzenia, należy usunąć i wyrzucić urządzenie 
oraz założyć nowe urządzenie w innym miejscu ciała.

• Przy zakładaniu lub noszeniu miękka kaniula 
może ulec zaciśnięciu lub zagięciu. Zaciśnięta lub 
zagięta kaniula może ograniczać lub uniemożliwiać 
dostarczanie leku przez urządzenie i‑Port Advance. 
W razie podejrzenia, że kaniula uległa zaciśnięciu 
lub zagięciu, należy niezwłocznie wyjąć i wyrzucić 
urządzenie. Na zaciśnięcie lub zagięcie kaniuli 
urządzenia i‑Port Advance wskazują:
 ‑ trudności przy wciskaniu tłoczka strzykawki 

podczas wstrzyknięć,

Polski
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 ‑ wydostawanie się wstrzykiwanego leku 
z urządzenia na górną część przegrody,

 ‑ przeciekanie wstrzykniętego leku na skórę lub 
wsiąkanie leku w przylepiec,

 ‑ obecność wilgoci wewnątrz przezroczystego 
korpusu urządzenia.

• Nie należy ponownie umieszczać igły introduktora 
w urządzeniu i‑Port Advance. Ponowne wprowadzenie 
może skutkować przekłuciem lub rozerwaniem 
miękkiej kaniuli, co z kolei może doprowadzić do 
niekontrolowanego dostarczania leku lub urazu.

• W razie poluzowania przylepca lub jego 
przemieszczenia z położenia początkowego należy 
wymienić urządzenie i‑Port Advance. Ponieważ 
kaniula jest miękka, jej wysunięcie się może 
nie spowodować bólu i użytkownik może tego 
nie zauważyć. Aby została podana cała dawka 
leku ze wstrzyknięcia, należy zawsze całkowicie 
wprowadzić miękką kaniulę.

• Gdy zamierza się zakładać urządzenie 
i‑Port Advance, należy umyć ręce i przetrzeć skórę 
wacikiem z alkoholem lub podobnym środkiem 
dezynfekującym. Przed założeniem urządzenia 
na zdezynfekowaną okolicę należy pozwolić, aby 
skóra całkowicie wyschła.

• Przed każdym użyciem należy upewnić się, że 
przegroda jest czysta (należy stosować czystą wodę).

• Nie należy rozpylać na urządzenie i‑Port Advance 
perfum ani dezodorantów, ponieważ mogą one 
naruszyć jego integralność.

• Nie należy wykonywać wstrzyknięć do urządzenia 
i‑Port Advance przez ubranie.

• Nigdy nie należy kierować załadowanego przyrządu 
do wprowadzania w kierunku jakiejkolwiek części 
ciała, w którą nie będzie wprowadzany.

• Przechowywać urządzenie i‑Port Advance w 
temperaturze pokojowej. Nie należy przechowywać 
ani pozostawiać urządzenia w miejscu narażonym 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Należy unikać zakładania urządzenia 
i‑Port Advance na miejsca, w których znajduje 
się tkanka bliznowata, lipodystrofia lub rozstępy. 
Należy unikać miejsc ograniczonych ubraniem lub 
akcesoriami, bądź podlegających intensywnym 
ruchom podczas ćwiczeń fizycznych. Należy unikać 
miejsc znajdujących się pod paskiem lub na linii talii.

• Nie należy wykonywać więcej niż 75 wstrzyknięć 
przez pojedyncze urządzenie.
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• Objętość zalegająca tego urządzenia wynosi 
maksymalnie 2,60 µl (0,0026 ml lub 0,26 jednostki). 
Nie wiadomo, czy resztki leku pozostają w kaniuli, 
czy z czasem ulegają wchłanianiu do tkanki 
podskórnej. Lekarz przepisujący leki powinien 
rozważyć, czy zatrzymanie lub opóźnienie 
dostarczenia niewielkich dawek leku (takich jak 
1 jednostka międzynarodowa lub 10 µl insuliny 
U‑100) może niekorzystnie wpłynąć na osiąganie 
celów terapeutycznych u niektórych pacjentów, 
takich jak niemowlęta lub małe dzieci.

Zalecenia
• Uzyskać od lekarza instrukcje dotyczące rotacyjnej 

zmiany miejsc wprowadzenia.
• Aby upewnić się, że dostarczanie insuliny w 

miejscu wprowadzenia jest odpowiednie, należy 
przeprowadzać badania stężenia glukozy we krwi 
zgodnie z zalecaniami lekarza.

• Należy przeprowadzić badanie stężenia glukozy 
we krwi po upływie 1‑3 godzin po wprowadzeniu 
i użyciu urządzenia i‑Port Advance w celu 
upewnienia się, że dostarczanie insuliny przebiega 
zgodnie z oczekiwaniami oraz regularnie mierzyć 
stężenie glukozy we krwi.

• Należy unikać zakładania i używania nowego 
urządzenia i‑Port Advance przed położeniem się 
spać, chyba że istnieje możliwość sprawdzenia 
stężenia glukozy we krwi po upływie 1‑3 godzin po 
wstrzyknięciu.

• W razie wystąpienia niewyjaśnionego wysokiego 
stężenia glukozy we krwi, należy wyjąć i wyrzucić 
urządzenie i‑Port Advance i zastosować nowe 
urządzenie w innym miejscu ciała, ponieważ miękka 
kaniula mogła ulec przemieszczeniu, zaciśnięciu 
lub częściowemu zablokowaniu. W razie, gdyby 
zalecane działania nie przyniosły rozwiązania 
problemu lub gdyby stężenie glukozy we krwi 
utrzymywało się na wysokim poziomie, należy 
skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

• Po wprowadzeniu należy nałożyć z powrotem 
pokrywę na przyrząd do wprowadzania w celu 
jego bezpiecznego zutylizowania. W sprawie 
dostępnych pojemników na ostre odpady należy 
skontaktować się z miejscową apteką.

Polski
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Instrukcja użytkowania

(A) Warstwa sterylna
(B) Środek przyrządu do 

wprowadzania
(C) Przyrząd do 

wprowadzania
(D) Uchwyty na palce
(E) Igła do wprowadzania
(F) Port iniekcyjny
(G) Osłona igły

(H) Pokrywa
(I) Okrągłe wcięcia
(J) Przegroda
(K) Przylepiec
(L) Warstwa ochronna
(M) Miękka kaniula

Wprowadzanie
Należy rozłożyć przednią okładkę niniejszej 
książeczki, aby zobaczyć ilustracje ponumerowane 
zgodnie z krokami opisanymi poniżej. 

1 Umyć ręce wodą i mydłem.
Wybrać miejsce wprowadzenia w jednym z zalecanych 
obszarów (oznaczonych kolorem szarym). 

2 Oczyścić miejsce wprowadzenia środkiem 
dezynfekującym zgodnie ze wskazówkami lekarza. Przed 
wprowadzeniem urządzenia i‑Port Advance upewnić 
się, że obszar jest suchy. W razie potrzeby usunąć 
włosy z okolicy miejsca wprowadzenia, aby zapobiec 
nieprawidłowemu przyleganiu przylepca do skóry.
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3 Pociągnąć czerwony występ i i zdjąć plombę.

4 Zdjąć warstwę sterylną.

5 Pewnie przytrzymać przyrząd do wprowadzania i zdjąć 
pokrywę.

6 Zdjąć warstwę ochronną z przylepca.

7 Przekręcić i zdjąć osłonę z igły introduktora.

8a Położyć palce na przeznaczonych na nie uchwytach 
i przytrzymać przyrząd do wprowadzania w taki sposób, 
aby igła introduktora była skierowania do dołu. 

8b Drugą ręką pociągnąć do góry środek przyrządu do 
wprowadzania aż do chwili, gdy zablokuje się w górnym 
położeniu.

9 Umieścić przyrząd do wprowadzania na skórze i umieścić 
palce na okrągłych wcięciach. Ścisnąć obydwa okrągłe 
wcięcia jednocześnie, aby wprowadzić port iniekcyjny.

10 Wcisnąć do dołu środek przyrządu do wprowadzania, 
aby przymocować port iniekcyjny do skóry.

11 Chwycić środek przyrządu do wprowadzania i delikatnie 
pociągnąć, aby wyjąć przyrząd do wprowadzania z portu 
iniekcyjnego.

12 Przycisnąć pewnie przylepiec do skóry.

13 Nałożyć pokrywę z powrotem i zutylizować przyrząd do 
wprowadzania zgodnie z miejscowymi przepisami.

Używanie urządzenia i‑Port Advance
1 Przed każdym użyciem należy oczyścić przegrodę 

czystą wodą.

2 Nakłuć przegrodę, używając igły do wstrzyknięć.

3 Powoli wstrzyknąć lek do portu iniekcyjnego.

4 Wyjąć igłę do wstrzyknięć.

Wyjmowanie
1 Chwycić krawędź przylepca i pociągnąć do góry, aby 

usunąć port iniekcyjny ze skóry.
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