
ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ 

Autoject 2 REMOVABLE NEEDLE автоинъекторы автоматты құрылғы болып табылады және алынбалы инесі бар тек BD™ Tuberculin (АҚШ) 1 мл-лік 

1/2”Precision Glide™ піскектерімен пайдаланылады.  

.
Автоинъектор компоненттері: 
 
Инъектор корпусы. 
Піскек ұстағыш. 
Тесу тереңдігінің ұзын реттегіші. 
Бағыттағыш сары құрылғы  
Сары индикатор. 
Қызыл индикатор. 
Автоинъекторды сақтауға арналған қап. 
Қолдану бойынша нұсқаулық. 
 
 

 
 

 
 

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 
Тек жеке пайдалануға арналған! 

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын піскексіз немесе толтырылмаған піскекпен пайдаланбаңыз, себебі, бұл автоинъекторды немесе піскекті зақымдауы 

мүмкін.  

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын тура инъекция жүргізу алдында  өзіңізге немесе БАСҚА БІРЕУГЕ бағыттамаңыз. 

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын медициналық емес мақсатта пайдаланбаңыз. Autoject 2 Removable Needle автоинъекторына шыны піскектерді 

қолданбаңыз. 

 

Дәрілік препараттың барлық мөлшері толығымен енгізілгенін тексеріңіз. Егер сіз дәрілік препарат мөлшерін толық енгізбесеңіз, бұл жағдайда не істеу керектігі 

бойынша емдеуші дәрігерден кеңес алыңыз. 

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторы тек тері астылық инъекцияларға қолданылады. 

 
 

ҮЙЛЕСІМДІ ПІСКЕКТЕР  

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторы  алынбалы инесі бар тек BD™ Tuberculin (США) 1 мл-лік 1/2”Precision Glide™ піскектерімен ғана пайдаланылады. 

МЕКСИКАДА ӨНДІРІЛГЕН 1 мл-лік  BD™ Tuberculin ПІСКЕКТЕРІН ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



ТЕСІК ТЕРЕҢДІГІН ИКЕМДЕУ 
 
1-сурет 

 
2-сурет 
 

Тесік тереңдігі Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын дайындап, пайдаланғанға дейін икемдеп қою керек. Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын 

қолданар алдында сіздің дәрілік препаратыңызды енгізуге қажетті тесіктің дұрыс тереңдігін белгілеу үшін  өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіп алыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шкала белгілері иненің ену тереңдігін бақылауға арналған. 

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын әр пайдалану алдында осы піскек үшін қажетті шамаға тереңдіктің сәйкес реттегішін пайдалану арқылы тесік 

тереңдігін белгілеу керек. 

Мәселен, 8 мм-ге тең тереңдікті белгілеу үшін сіз тесік тереңдігін реттегішті піскек ұстағыштың 8 деген белгісіне дейін бұрауыңыз керек (1-сурет) және ұстағыш 

басының шеті осы белгімен дәл келіп тұру керек (2-сурет). 
 

Егер сіздің емдеуші дәрігеріңіз сізге басқа тесік тереңдігін қолдануға кеңес берсе, онда ол осындай әдіспен орнатылады. Тесік тереңдігін ұзарту үшін сізге 

реттегішті тиісті белгіге дейін бұрау керек. 

Шкаланың әр бөлігі ине тесігі тереңдігінің 2 мм сай. Ең жоғары кеңес берілетін тесік тереңдігі 12 мм.құрайды.

 

AUTOJECT 2 REMOVABLE NEEDLE ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ  

 
3-сурет 

 
 4-сурет 

1. Чтобы настроить автоинъектор Auto 
1. Autoject 2 Remoovable Needle автоинъекторын баптау үшін тесік тереңдігін реттегішті автоинъектор корпусының ішіне поршеньге қарама қарсы орнатыңыз. 

Басыңыз да, тірелгенше жалғаңыз (3-сурет). Бұдан кейін піскек ұстағышын автоинъектор корпусынан алып тастаңыз. 
2. Инеден қалпақты шешпей, піскекте дәрілік құралдың қажетті мөлшерін араластырыңыз. 
3. Инеден қорғаныс қалпағын алдын ала шешіп, піскекті ұстағышқа орналастырыңыз (4-сурет). 

 
5-сурет 

6-сурет 
 



4.Іске қосу батырмасын байқаусызда басып қалмауды қадағалап, піскек ұстағышты автоинъектор корпусына жайлап қыстырыңыз (5-сурет). Тесік тереңдігін 

реттегіш дұрыс орында тұрғанына көз жеткізіңіз. 

5.Инъекцияға арналған орынды таңдаңыз да, автоинъекторды тесік орнына басыңыз ( 6-сурет). Автоинъектор корпусы піскек ұстағыш бағытына қарай ауысуы 

үшін тесіктің орнын аздап басыңыз. Терезеден қызыл индикатор пайда болғанша басып тұрыңыз. Қызыл индикатор бұғаттан алынғанды білдіреді және іске 

қосу батырмасын басуға болады деген сөз (6а-сурет). 

6. Жасыл іске қосу батырмасын басыңыз. Осы орайда ине тері астына енгізіліп, піскектің ішіндегі дәрі автоматты түрде жіберіледі. Дәрілік  препарат толық 

енгізілуі үшін құрылғыны осы күйде 5 секунд шамасында ұстап тұрыңыз (6-сурет). 

7. Автоинъектор  корпусындағы терезені бақылап отырыңыз. Сары индикатордағы  қара жолақтар жоғалып кеткен кезде инъекция аяқталған болып есептеледі 

( 6а-сурет). 
8. Автоинъекторды көтеріңіз де, тесік орнынан алып тастаңыз. 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыдан алынып тасталмаған ине қауіпті. 

9. Пайдаланып болғаннан кейін піскек ұстағышты инъектор корпусынан шешіңіз және пайдаланылған піскекті құрылғыдан алып тастаңыз. Инъекция жасап 

болғаннан кейін піскекте дәрілік препараттың қалмағанына көз жеткізу керек және пайдаланылған піскектер мен инелерді үшкір заттарға арналған арнайы 

медициналық контейнерге салып, қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек. 
10. Autoject 2 Removable Needle автоинъекторын қорғаныс қабына салыңыз. .

 

 

AUTOJECT 2 REMOVABLE NEEDLE АВТОИНЪЕКТОРЫН ТАЗАЛАУ 

 

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторының сыртқы компоненттерін дымқыл 

шүберекпен тазалаңыз. 

КЕПІЛДІК 

Autoject 2 Removable Needle автоинъекторларына сатып алған сәттен бастап 

өндірістік ақаулықтардың жоғына 2 жыл бойы кепілдік беріледі. Сынып қалған 

жағдайда Owen Mumford компаниясының Ресейдегі ресми  дистрибьюторы 

«БиоСистемы» ЖШҚ офисіне жүгіну керек. 

 

 
Ұлыбританияда жасалған  
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 БИОЛАЙН компаниялары тобы

 

197101, Ресей, Санкт-Петербург қ.  Пинский тұйық к-сі, 3-үй, лит. A тел.: (812) 320 49 49, факс: (812) 320 49 40 e-mail: main@bioline.ru www.bioline.ru 

Ресейдің барлық өңірлері үшін Клиенттермен жұмыс бөлімінің бірыңғай тегін нөмірі: 

8 800 555 49 55 
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