Nuo šiol adatų
taupyti nebereikia, nes...
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu nuo 2018 12 28 vaikams,
sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems specialų
švirkštiklį insulinui suleisti, kompensuojama iki 2-ų insulino
adatų per parą.1,2

Insupen adatos:
• Tinka visiems Lietuvoje
registruotų insulinų švirkštikliams,
nepriklausomai nuo gamintojo*

• Patvirtintos naudojimui,
jeigu insulinas leidžiamas
švirkštikliu 3 **
Atstovas Lietuvoje:

UAB SANOFI-AVENTIS LIETUVA,
A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius
Tel. +370 5 275 5224

Gamintojas:

ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO), Italija
Tel. +39 031 382 111
fax +39 031 382 400

www.picsolution.com

Insupen priklauso A tipui – EN ISO 11608-2:2012. Tinka su šių
gamintojų švirkštimo priemonėmis: AMYLIN, BERLIN CHEMIE,
BIOTON, BD, ELI LILLY, TONGHUA DONGBAO, OWEN MUMFORD,
YPSOMED, MYLAN, NOVO NORDISK, SANOFI (konkrečių švirkštiklių
pavadinimai nurodyti ant pakuotės). Sterili, jei nepažeista, adatos
pakuotė. Po kiekvienos injekcijos nuimti nuo švirkštimo priemonės
ir išmesti. Utilizuojant laikytis šalies reikalavimų. Laikyti vėsioje ir
sausoje vietoje toliau nuo cheminių medžiagų. Vienkartinė priemonė (vienam pacientui). Draudžiama vartoti pakartotinai: gali
sąlygoti infekciją ir neveikti. Plona adatos sienelė. Platesnis adatos
vidinis spindis užtikrina geresnę srovę ir mažina laiko ir pastangų
sąnaudas, reikalingas injekcijai. Atsiminkite, kad kiekviena injekcija
atliekama su nauja adata. Be latekso.

1. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.
gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-640 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno
patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. vasario 28 d. Nr. V-269.
2. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo)
patvirtinimo“ pakeitimo 2018 12 21. Nr. V-1508.
3. Lietuvai teikiamos tik Insupen ir BD adatos, kurios pritaikytos naudojimui su JuniorSTAR®,
parengta pagal www.vaistai.lt, prieiga per internetą 2019 vasario 1 d.
* Insupen COMPATIBILITY BETWEEN PEN-NEEDLE AND NEEDLE INJECTION SYSTEM 23.11.2018.
** JuniorSTAR® CCDM v.4 2017.07.27.
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