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Il-GensuPen2 hija pinna ta’ injezzjoni awtomatika b’diversi użi u faċli biex tintuża.
Hi tipprovdi lill-pazjent b’mod preċiż, bla periklu u konvenjenti biex jieħu 
d-dożi tal-insulina rrakkomandati mit-tabib, f’firxa ta’ minn 1 sa 60 unit, b’żidiet ta’ unit wieħed.

Il-GensuPen2 hija magħmula għal użu esklussiv ta’-skrataċ ta’ 3.0ml ta’ insulina mmanifatturati 
minn BIOTON S.A.
Il-GensuPen2 hija diżinjata biex tintuza b’ labar li jintuzaw darba biss u jintremew 
(4mm, 5mm, 6mm, 8mm and 12 mm) skont l-ISO 11608-2. 



Informazzjoni importanti

Tużax il-GenzuPen2 jekk mhijiex taħdem kif suppost, jew jekk partijiet tagħha jidhru bil-ħsara. 
Biddel il-pinna li għandek ma oħra ġdida min għand it-tabib tiegħek.

Il-GensuPen2 hija magħmula għal użu minn persuna waħda biss. 
Tħallix il-ħaddieħor jużaha warajk.

Il-pinna mhijiex rrakkomandata għal min hu nieqes mid-dawl mingħajr l-assistenza 
ta’ xi ħadd imħarreġ fl-użu tagħha.



Sett tal-injezzjoni tal-insulina

l-għatu tal-pinna fejn jinżamm l-iskartoċċ

tieqa ta’ fejn jinżamm l-iskartoċċ

il-pinna fejn tagħżel 
id-doża

planġer

buttuna ta' rilaxx

tieqa 
tas-selettur

tieqa 
tas-sinjal 
tat-tmiem 
tal-injezzjoni



Partijiet tal-pinna

Skartoċ-tal-insulinaSett tal-labra tal-pinna

Tarka tal-labra
ta’ barra            

Tarka tal-labra
ta’ ġewwa

labra tarka 
tal-karti 

tal-labra

Tapp tal-lastiku

Tarf 
tas-skatocc 

tal-metall 
skala

bar code



Neħħi l-għatu tal-pinna



Installazzjoni

Iftaħ fejn jinżamm l-iskartoċċ billi ddawwru 
kontra kif idur l-arloġġ



Agħfas il-planġer il-ġewwa fil-pinna.

AVVIŻ ! 

! Qabel ma tinstalla l-iskartoċċ, ipprepara tajjara bl-ispirtu 



Installazzjoni

Imsaħ it-tapp tal-lastiku bl-ispirtu.

Daħħal l-iskartoċċ tal-insulina 
f'postu, bit-tarf tal-lastiku 'l 

quddiem.



Qabbad l-iskartoċċ gol-pinna billi ddawwar 
kif idur l-arloġġ sakemm tisimghu jikklikkja. 



Installazzjoni

Il- Gensulin N u Gensulin M30, M40 u M50 
għandhom jigu mħalltin sew billi ddawwar 
l-iskartoċċ ta’ taħt fuq. 
L-Insulina fil-pinna għandha jkollha dehra uniformi. 



IMPORTANTI! 

! Għal kull injezzjoni uża labra ġdida.
Tużax labar jekk il-pakkett ikun jidher imqatta.
Użu ta’ labar diga użati jew bil-pakkett imqatta 
jistgħu iwasslu għal infezzjonijiet u mard.

Minn ġo pakkett ġdid ta’ labar, 
qatta u neħħi l-karta li tgħatti l-labra.  



Installazzjoni

Issikka t-tarka ta’ barra biex tgħatti 
l-iskartoċċ, dawwar kif idur l-arloġġ.



Neħħi t-tarka ta’ barra.
Erfaħha għax terġa tiġi bżonna biex tneħħi 
l-labra wara l-injezzjoni. 



Installazzjoni

Jekk tikkawża ġerħa fil-ġilda bi 
żball, naddafha bid-diżinfettant.

IMPORTANTI !

Neħħi t-tarka ta' ġewwa tal-labra.



Użu tas-selettur tad-doża, biex tagħżel 2 units ta’ insulina 
bħala prova.
Kif tagħżel id-doża:
a) Dawwar is-selettur skont kif idur l-arloġġ.
b) In-numru li jidher fit-tieqa jikkorrispondi man-numru 
ta units ta’ insulina. Meta dan in-numru jkun tajjeb, 
ieqaf dawwar is-selettur.
Żomm il-pinna bil-labra tipponta l-fuq. 
Bis-suba l-oħxon, mexxi l-grillu fid-direzzjoni tal-labra. 
Żomm il-grillu sakemm tidher it-tikka ħadra li 
turik li l-injeżżjoni hija lesta. 



Preparazzjoni għal-użu

ATTENZJONI !

Jekk ma toħroġx qatra insulina fit-tarf 
tal-labra, irrepeti l-istruzzjonijiet 12 u 13. 

Jekk il-qatra tibqa ma toħroġx wara diversi 
provi, neħħi l-labra kif indikat fl-istruzzjoni 19. 

Wara erġa’ irrepeti 8 sa 13.



Jekk tuża tipi differenti ta’ insulina, ara mit-tieqa tal-
iskartoċċ jekk il-kulur tal-bar code fuq l-iskartoċċ jaqbilx 
mat-tip ta’ insulina li għandek bżonn. 
Ara paġna 3 għal eżempju ta’ skartoċċ tal-insulina 
immanifatturat minn BIOTON S.A.

! Jekk għażilt doża li hija għolja wisq, tista' tnaqqasha billi 
dawwar is-selettur kontra l-arloġġ (ghandek tisma' ħoss  
differenti), sakemm tidher id-doża li trid fit-tieqa.

ATTENZJONI !



Agħżel l-ammont ta' insulina li trid tinjetta. 
Irreferi għal numru 12 biex tara kif tagħżel 

id-doża. Iċċekkja li n-numru li jidher fit-tieqa 
tas-selettur  ikun jaqbel man- numru ta 

l-units ta' insulina li trid tiehu.

IMPORTANTI !

! Jekk tinjetta doża għola minn dik 
rrakkomandata, kellem lit-tabib tiegħek 

immedjatament. 



Daħħal il-ponta tal-labra taħt 
il-ġilda. B'subajk, mexxi il-grillu 

tal-pinna fid-direzzjoni tal-labra.

Żomm il-grillu sakemm tidher 
it-tikka ħadra fit-tieqa li turik

li l-injeżżjoni hija lesta.



Dożaġġ

! Jekk it-tikka ħadra ma tidhirx, ifisser li l-iskartoċ 
huwa vojt. Żomm f'mohhok in-numru ta' units. 
Dan huwa l-istess numru li jkun fadallek biex 

tkompli id-doża. Irrepeti l-istruzzjonijiet 18 sa 20. 
Erġa' imla d-doża skont l-istruzzjonijiet 12 sa 18.

Għodd mill-inqas sa għaxra. 
Neħħi l-labra.

IMPORTANTI !

6 sekondi



Erġa’ itfa l-labra fit-tarka ta’ barra. Dawwar it-tarka 
ta’ barra skont l-arloġġ. Neħħi l-labra użata skont 
l-informazzjoni ipprovduta mill-manifattur tal-labar.

! Labar użati u skrataċċi tal-insulina vojta huma 
klassifikati bħala skart potenzjalment ta' periklu. 
Żomm 'il bogħod mit-tfal.

IMPORTANTI !



Tibdil

KIF TBIDDEL L-ISKARTOĊĊ?

KIF TBIDDEL IL-LABRA?

Agħmel skont l-istruzzjoni spjegati fin-numru 2. Ċaqlaq 
l-iskartoċċ vojt biex toħorġu minn postu u tneħħih skont l-

istruzzjonijiet tal-manifattur tal-insulina. Dawwar 
is-selettur tad-doża għal "0" billi ddawwar kontra l-arloġġ. 

Ara passi 3 Są 7.

Imxi skont l-istruzzjoni numru 19.  Umbagħad 
imxi mal-istruzzjonijiet 8 sa 11.



SITI TAL-INJEZZJONI TAL-INSULINA 
®

Għal insulina li taħdem malajr (Gensulin R) u 
®taħlitiet tal-insulina (Gensulin M30,M40,M50), 

is-siti rrakkomandati għall-injezzjonijiet huma:

Ftakar li s-sit tal-injezzjoni 
trid tinbidel regovarment.DRIEGĦ TA' FUQ,ŻAQQ, 

IMPORTANTI !



Siti u tekniċi ta' injezzjoni

WARRANIKOXOX

Għal insulina li taħdem immedjatament 
(Gensulin®N) u taħlitiet tal-insulina 

(Gensulin®M30,M40,M50), is-siti 
rrakkomandati għall-injezzjonijiet huma:

Ftakar li s-sit injezzjoni trid tinbidel 
regolarment, infatti huwa tajjeb 
li timxi ma dan il-prinċipju: in-naħa 
tal-lemin tal-ġisem għal xahar, 
u n-naħa tax-xellug x-xahar li 
jmiss. Jekk f'ċiklu wieħed tuża 
l-koxxa, mela d-darba li jmiss, 
il-labra trid tkun 1cm 'il bogħod.



SITI TAL-INJEZZJONI TAL-INSULINA

ŻAQQ

KOXOX

Aqbad it-tinja tal-ġilda lejn ix-xellug u lemin taż-żokra b'idejk, 
agħti lilek innifsek l-injezzjoni waqt li tkun bil-qiegħda.

Fil-parti anterolaterali, agħti lilek innifsek 
l-injezzjoni waqt li tkun bil-qiegħda.

Tagħmilx saħħa bil-muskoli
Tiħux id-doża qabel attività fiżika pjanata 

minħabba rata aktar mgħaġġla ta' assorbiment. 



DRIEGĦ TA FUQ

WARRANI

Il-parti anterolaterali li tfisser minn erba' swaba‚ 
l fuq mill minkeb, sa erba' swaba l-isfel mill-ispalla.

In-naħa ta' fuq. Naqsmu il-warrani 
f'erbgħa, l-injezzjoni issir fil-parti ta' 

fuq u ta' barra.



Tekniċi ta' kif tieħu l-insulina – it-tinja tal-ġilda

Biex żgur ikun hemm assorbiment 
tajjeb, l-injezzjoni trid tittieħed taħt 
il-ġilda.

Tista tieħu l-insulina bit-tinja jew 
mingħajrha. Dak hu kif titwi l-ġilda 
sew:

Gilda

Taħt il-ġilda

Muskolu



Siti u tekniċi 
ta' injezzjoni

Oqros il-ġilda bl-ewwel tliet swaba. Kun 
ċert li taqbad biss il-ġilda u taħtha, mhux il 
muskolu ukoll.

Tinja tal-ġilda        
ħazina

Tinja tal-ġilda 
tajba



B'tinja – daħħal 
il-labra b'angolu 

ta 90 grad 

mingħajr tinja – 
daħħal il labra 

b'angolu ta' 45 grad

KIF TIEĦU L-INSULINA – INJEZZJONI 

Daħħal il-ponta tal-labra sa taħt il-ġilda.

NOTA IMPORTANTI !

! Erħi l-ġilda li tkun qrast wara li 
ddaħħal il-labra taħt il-ġilda, mbagħad 
ħu l-insulina.

għal labar 12 mmgħal labar 5,6,8 mm



Siti u tekniċi 
ta' injezzjoni

Għal labar 4mm Preferibbilment, għandek isaqsi lit-tabib jew 
infermiera biex jgħidulek eżatt:
- Il-ħxuna ta’ taħt il-ġilda,
- L-aħjar daqs ta’ labra (4, 5, 6, 8,12 mm) 
għas-siti speċifiċi fil-ġisem,
- L-angolu tal-labra meta toħodha.

 



FTAKAR!

Iddaħħalx il-GensuPen2 fl-ilma

KIF TERFA' U TNADDAF

Il-GensuPen 2 għandha tkun merfugha 
bl-għatu magħluq, mingħajr labra. 

L-insulina tal-pinna għandha tinżamm f’temperatura 
medja ta 25°C għal massimu ta’ 28 ġurnata.

Żżommx il-pinna fil-friġġ.

Il-GensuPen2 għandha tinżamm fil-kaxxa tagħha. 



Informazzjoni oħra 

Naddaf il-GensuPen2 kuljum. Uża biss biċċa mxarrba. Iddaħħalx il-pinna fl-ilma. 
Tużax alkoħol, akwa ossiġinata, diżinfettanti jew lubrikant biex tnaddaf il-pinna.

Il-GensuPen2 m'għandiex tintuża f'iktar minn 70°C jew taħt (-40)°C. Żomm 
il-GensuPen2 'il bogħod minn temperaturi estremi, umdità, trab u xemx diretta.

Il-GensuPen2 għandha wkoll tkun protetta minn forza fiżika.



WARA QATT AVVIŻ!

Wara kull injezzjoni:

Neħħi u armi l-labra skont ir-

regoli tas-sigurtà.

Qatt tuża:

Tipi oħra ta insulina apparti 

dik li tak it-tabib,

Insulina wara d-data ta' skadenza. Skrataċ li humiex ta' Gensulin, jistgħu ikunu 

assoċjati ma problemi fid-dożi.

Użu tal-GensuPen2 mingħajr skartoċċ tal-

insulina tista' tikkawża l-ħsara,



Mistoqsijiet Frekwenti

Għalfejn ma tidhirx it-tikka l-ħadra fit-tieqa biex turini li spiċċat id-doża li suppost ħadt?

It-tikka l-ħadra għandha tidher fit-tieqa tas-selettur biex turik li spiċċat id-doża, 
qabel ma tagħżel id-doża li jmiss, u titlaq meta d-doża tispiċċa. It-tikka l-ħadra 
terġa tidher wara li tkun ħadt id-doża kompluta, biex turik li spiċċat l-injezzjoni. 
Jekk it-tikka l-ħadra ma tidhirx wara l-injezzjoni, dan ifisser li l-iskartoċċ ma kienx 
biżżejjed għad-doża kollha. F'dan il-każ, imxi mal-instruzzjonijet fil-pass 18. 



X'nagħmel jekk ma nistax inqabbad l-iskartoċċ mal-pinna?

Għalfejn huwa daqshekk importanti li tipprepara l-pinna qabel l-injezzjoni?
R.: Iċċekkja jekk il-planġer hux imdaħħal sa ġewwa u jekk l-iskartoċċ hux imwaħħal sew.

R.: Il-preparazzjonijiet huma meħtieġa sabiex tkun ċert li l-pinna hija taħdem sew. Inkella, 
hemm ċans li tieħu doża iżgħar jew ikbar ta’ insulina. 

Il-pinna waqgħet mal-art; kif se niċċekkja taħdimx sew?

R.: Ara li mhux ħiereġ insulina mill-iskartoċċ kawża ta’ ħsara. Kun ċert li l-partijiet kollha tal-
pinna huma sħaħ u mqabbdin sew. Biddel il-labra u pprepara l-pinna, imxi wara passi 8 sa 13. 
Jekk l-insulina toħroġ mill-ponta, mela il-pinna qiegħda taħdem sew.



Mistoqsijiet frekwenti 

X'nagħmel jekk ikun għad hemm l-arja fl-iskartoċċ wara l-preparamenti meħtieġa?

Kif nista` nsir naf kemm fadal insulina fl-iskartoċċ?

R.: Tektek bil-mod b'subajk sabiex il-bżieżaq tal-arja jitilgħu 'il fuq, u erġa' irrepeti l-
proċedura ta' preparamenti għall-injezzjoni tal-insulina.

R.: L-iskala ta  kemm fadal insulina hija viżibbli mit-tieqa fejn jidħol l-iskartoċċ `
fil-pinna, imma din hija biss indikazzjoni.



Nista` dejjem noħodha fl-istess post?

X'm'għandix nagħmel wara l-injezzjoni tal-insulina?

Is-sit tal-injezzjoni irid jinbidel kuljum, imqar bi spazju daqs l-eħxen saba mis-sit preċedenti. 
Jekk tinduna li qed jeħxien jew jatrofizza taħt il-ġilda, tibqax tieħu l-injezzjoni fl-istess sit u kellem 
lit-tabib.

Ftakar li l-ġiri, mixi u rota jistgħu jgħaġġlu iktar l-assorbiment tal-insulina, jekk l-injezzjoni kienet 
fil-koxxa. Eżerċizzji fiżiċi jislew izidu l-assorbiment tal-insulina, jekk ħadtha fid-driegħ ta’ fuq. Ma 
jimpurtax fejn tkun ħadtha, imma doċċa jew banju sħun wara ukoll izidu l-assorbiment.   



Mistoqsijiet frekwenti

X'jistgħu ikunu l-konsegwenzi ta` assorbiment mgħaġġel minn taħt il-ġilda?

Nista` nagħti l-injezzjoni bil-ħwejjeġ?

R: Assorbiment mgħaġġel jista` jikkawża ipogliċemija qabel jew ipergliċemija wara. Allura 
għandek dejjem tikkonsulta għal modifikazzjonijiet fid-doża mat-tabib fejn hemm ċans li r-rata ta’ 
assorbiment tad-doża tinbidel.

R: Injezzjonijiet tal-insulina bil-ħwejjeġ mhumiex rrakkomandati għax wara li tlesti huwa 
impossibbli li tara jekk ħariġx xi insulina jew demm mis-sit tal-injezzjoni.



Għalfejn qatt ma dehret il-qatra ta insulina f'tarf il-labra avolja ppreparajt il-pinna kemm-il darba?

Għalfejn is-selettur tad-doża jdur bil-mod meta nieħu l-injezzjoni?

R.: a) Jista’ jkun hemm spazju żgħir bejn il-pinna u l-iskartoċċ. F’dak il-każ, iċċekkja jekk 
l-iskartoċċ huwiex imdaħħal sew. Jekk it-tarf tal-planġer jimbotta l-iskartoċċ, l-insulina għandha 
toħroġ.
b) Biddel il-labra ma` waħda ġdida.

R.: Waħda mil-kawżi tista` tkun lil-labra mizduda; prova labra ġdida. Ħares għal ħmieġ fuq ġewwa 
tal-pinna. Tipprovax tgħaġġel is-selettur inti. Dan jista` jikkawża f’doża inqas minn suppost. 



L-insulina għandha tkun imħallta qabel l-injezzjoni?

Kull insulina ħlief dik li taħdem malajr (insulina Regulari) għandha tkun imħallta qabel l-injezzjoni.

Mistoqsijiet frekwenti

Jekk għandek bżonn l-għajnuna tal-fornitur lokali, ikteb lil: gensupen@bioton.pl             
Għal iktar informazzjoni, mur fuq www.bioton.pl/gensupen



Kontenut tal-pakkett:
1 GensuPen2 Automatic pen injector, case, istruzzjonijiet tal-użu.
GensuPen2 jolqot ir-rekwiżiti ta’ l-istandard ISO 11608-1 fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali, 
eżattezza u saħħa ta' dożaġġ. GensuPen2 huwa maħsub għall-użu bil-labar li jintremew skont 
ISO 11608-2. 
GensuPen2 għandha tinbidel b'waħda ġdida wara madwar sentejn ta 'użu, meta jkun deċiż 
mit-tabib jew fi kwalunkwe każ meta jkun hemm dubji dwar il-funzjonalità tagħha.
Sostituzzjoni b'mezz bla ħlas għandu jsir mat-tabib li qed jikkura (eż. Dijabetologu) 
jew mal-infermier speċjalizzat fid-dijabete. 



Informazzjoni 
mill-manifattur

Manifattur:

BIOTON S.A.
5 Staroscinska Str., 02-516 Warsaw, 
Poland phone: +48 22 721 40 00
fax. +48 22 72113 33
info@bioton.pl, www.bioton.pl

Distributur:





Noti
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Aqra l-istruzzjonijiet sew 
qabel tuża GensuPen2

L-użu tal-apparat b'mod 
differenti minn dak deskritt 
f'dan il-manwal mhuwiex 
irrakkomandat.

Nuqqas li tosserva dawn l-
istruzzjonijiet jista` jkollu 
konsegwenzi serji fuq 
saħħtek 


