KASUTUSJUHEND
Timesulin® ajalugeja on Sinu olemasoleva insuliini
penni (eeltäidetud pen-süstel) asendusotsik, milles
asub taimermehhanism, mis loeb aega viimasest
teostatud insuliini süstist.

1. Ajalugeja aktiveerimiseks eemalda ekraani kaitsekile
ning veendu, et ekraanil hakkab vilkuma 00:00.
2. Asenda oma insuliini penni originaalotsik Timesulin®
ajalugejaga. Veendu, et see sobitub kindlalt penni otsa
(kuuled sulguri klõpsatust).
3. Igapäevases kasutuses näitab Timesulin® ajalugeja
aega, mis on möödunud viimasest insuliini süstist.

•

Kui ajalugeja patarei on tühi, tuleb Timesulin®
ajalugeja asendada uue ajalugejaga ning vana viia
kasutatud patareide kogumispunkti. Patarei ei ole
vahetatav.

Kasutamine: Timesulin® ajalugeja on mõeldud täpseks
ja ohutuks tööks. Ajalugejat tuleb hoolikalt hoida.
Timesulin® ajalugejat võib hoida samas keskkonnas
nagu insuliini penni. Pärast iga süstimist eemalda alati
kasutatud nõel ja hoia insuliini penni ilma nõelata, et
insuliini ei lekiks Timesulin® ajalugejasse.
Vöid puhastada toote välispinda niiske desinfitseeriva
puhastuspadjakesega. Ära leota, pese ega määri
ajalugejat kuna see võib kahjustada ajalugejat.
Tähelepanu: Timesulin® ajalugeja on ainult lisa
võimalus, mida saab kasutada aitamaks Sul meenutada,
kas oled oma insuliini süsti juba teinud või mitte.
Sina kui kasutaja säilitad täieliku vastutuse oma
ravimite manustamise eest õigel ajal. Patients Pending
Ltd ei vastuta juhuslike või kaudsete tagajärgede eest,
kaasa arvatud, ja mitte ainult, kahjustuste või
vigastuste eest, mis tulenevad toote riketest.
Järgi alati oma arsti ravisoovitusi.

•

Ajalugeja aktiveerimise järgsel esimesel tunnil
kuvatakse ekraanil aega minutites ja sekundites ehk
vormingus MM:SS (näed sekundite lugemist).

•

Pärast kuuekümne minuti möödumist lülitub
ajalugeja tundide ja minutite režiimile ehk
vormingusse HH:MM (enam ei näe sekundite
lugemist)

Garantii: Patarei kestvus on üks aasta, ekraan tuhmub
patarei kasutusaja lõppemisel. Patarei ei ole vahetatav.
Säilivus 3 aastat enne ajalugeja aktiveerimist.
Garantii alla ei kuulu insuliini lekkimisest ajalugejasse
tekkinud rikked.

•

Kontrolli alati enne süstimist ekraani vähemalt 2
sekundit, et veenduda, kas aega loetakse HH:MM
režiimis või MM:SS režiimis. Kui viimane number loeb
sekundeid, siis kuvatakse aeg minutites ja sekundites,
mitte tundides ja minutites.

Tootja: Patients Pending Ltd, 145-157 St John Street,
London, ECI V 4PY, Ühendkuningriik.
E-post: support@timesulin.com
/timesulin @timesulin

•

Ajalugeja loeb kuni 99 tundi ja 59 minutit.

•

Timesulin® ajalugeja alustab uue aja lugemist vaid
siis, kui ta on insuliini penni otsast kauem kui 8
sekundit eemaldatud. Selle aja jooksul saad kiiresti
kontrollida insuliini kogust pennis ilma ajalugejat
uuesti lähtestamata

•

Pärast iga insuliini süsti kontrolli ekraanilt, et
ajalugeja on alustanud uuesti ajalugemist ja ekraanil
vilgub 00:00.
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