
Manual sa pagamit ng Levermir FlexPen   諾易筆(菲) 

 

Paghahanda: 

1. (Sa bawat iniksyon, hugasan ang iyong mga kamay) ihanda ang mga 

bulak na may alkohol, ang Levemir FlexPen at nag 'Novofine' isang 

gamitan na karayom.  

2. Hilahin off ang takip Levemir FlexPen at punasan ang goma na may 

pasak ng bulak na may alkohol.  

3. Tanggalin ang proteksiyon na tab at ipasok ang 'Novofine' isang gamitan 

na karayom at ipihit hanggang dulo. Alisin pareho ang mga panlabas na 

takip at ang takip ng karayom.  

(Tanggalin ang panlabas at panloob na takip)  

4. Paiikutin ang dial na dosis sa 2 yunit, hawakan ang hiringgilya na ang 

karayom ay nakatutok sa itaas, tapikin ng dulo ng daliri ang kartutso ng 

ilang beses para umakyat ang mga bula sa loob, habang nakatutok ang 

karayom sa itaas pindutin ang pindutan hanggang ito ay umabot sa 

hangganan at tingnan kung may lumabas na isang patak ng insulin sa dulo 

ng karayom, kung hindi ulitin ang proseso (ang tawag ay airshot) 

hanggang sa isang patak ng insulin lumitaw, kung kailangan mo ng gawin 

ito na higit sa 6 airshots, huwag ng gamitin ang hiringgilya at 

ipagbigay-alam sa iyong amo. 

 

Ang pagsasagawa ng pag-iniksyon:  

5. Kapag ang pag-alis airshot ay kumpleto na, ayusin dial dosis sa nais na 

yunit. 

6. Ipasok ang karayom sa ilalim ng balat, pindutin ang pindutan ng paglabas 

ng insulin hanggang sa bumalik ang dial dosis sa "0", at pagkatapos, 

antayin ng 6 na segundo (10seconds inirerekomenda) bago ito tanggalin sa 

balat 

 



Para sa pagkumpleto:  

7. Pagkatapos ng ang pagsasagawa ng pag-iniksyon, bumalik ang mga 

panlabas na takip ng karayom.  

8. Tanggalin ang buong karayom at itapon ito ng maayos. 

9.Mahalagang paalala:  

1. Kung kayo lumagpas ng dosis sa pagdial, maaari itong ibalik sa nais na 

dosis.  

2. Kung ang insulin sa katutso ay hindi sapat na para sa nais na dosis, hindi 

maiipipihit ang dial sa nais na dosis Halimbawa: Kung kailangan mo ng 

20 yunit at ang insulin kartutso naglalaman lamang ng 12 yunit, ang 

i-dial ang dosis ay maaari lamang ipihit sa pinakamataas na 12 yunit 

lamang.  

3. Habang ginamit, huwag ilagay ang Levemir FlexPen sa lood palamigan, 

laging magdala ng 'Novofine' isang gamitan na karayom (Huwag 

lalampas ang init sa 30 ﾟ C), maari lang ito gamitin sa loob ng 6 na 

linggo lamang.  


