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NAALDVERBERGER

ROMP

VERGRENDELINGS- 
INDICATOR VERGRENDELSCHUIF

Draai de schuif tot Gesloten/Open.

VOOR GEBRUIK MET HUMATROPE® PATRONEN

GESLOTEN         OPEN

SCHUIF

PA009SPEZ02

BEVESTIGEN EN GEBRUIK VAN DE NAALDVERBERGER

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Wees er zeker van dat de pendop verwijderd is. Bevestig een nieuwe naald en verwijder de 
buitenste en binnenste naaldbeschermer.

Bevestig dat de naaldverberger in de “gesloten” positie staat. 
Zo niet, zet de naaldverberger dan op slot door de schuif te 
draaien, niet drukken, naar “gesloten” zoals is aangegeven.

Plaats de patroon, met de naald erop bevestigd, met wat 
druk recht in de naaldverberger totdat deze niet meer verder 
kan. Draai de pen naar uw gebruikelijke dosering. Wees 
voorzichtig om prikken aan de naald te voorkomen.

Ontgrendel de naaldverberger door de schuif met de klok 
mee te draaien totdat de naaldverberger in de “open“ 
positie staat, zoals is aangegeven. Druk niet op de schuif om 
prikken aan de naald te voorkomen als de ontgrendelschuif 
op “open” staat.

Injecteer de Humatrope zoals is aangegeven door uw arts, 
apotheker of verpleegkundige. Plaats eerst de naald in een hoek 
van 90° door deze in de huid te drukken. De schuif schuift over 
de romp van de naaldverberger als de naald is geplaatst. 

Druk dan op de injectieknop. De naaldverberger zal automatisch 
sluiten als u de naald uit de huid verwijdert.

Bevestig dat de naaldverberger terug is in de “gesloten” 
positie. Trek voorzichtig de naaldverberger er recht af en 
verwijder deze van de pen.

Verwijder de naald en gooi deze weg zoals is aangegeven 
door uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Plaats de pendop terug op de pen.

Vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met 
een vochtige doek. GEBRUIK GEEN alcohol of andere 
schoonmaakmiddelen..

De Naaldverberger geeft u de mogelijkheid om te injecteren zonder dat de naald zichtbaar is. Wees er zeker van dat de 
Pen is klaargemaakt zoals in de gebruikershandleiding van de Pen is aangegeven.

Welke soorten naalden kunnen worden gebruikt met de naaldverberger?

•  Pennaalden zijn niet inbegrepen. Het kan zijn dat u een recept nodig heeft om pennaalden bij de apotheek te
verkrijgen.

•  Pennaalden van Becton, Dickinson and Company worden aanbevolen voor gebruik met de HumatroPen®

•  Het gebruik van de naaldverberger met uw HumatroPen is optioneel. Als u de naaldverberger gebruikt met uw
HumatroPen, moet u een naaldlengte van 5 mm of langer te gebruiken.

•  Vraag uw arts, apotheker of verpleegkundige welke naalddikte en naaldlengte het beste voor u is.
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