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Pokyny pro pacienta

k aplikaci podkožních injekcí
Podkožní injekce je vpravení malého množství léku (1–2 ml)
do podkoží pomocí injekční stříkačky a jehly. Účinek léku nastupuje za 10 až 20 minut.

Příprava stříkačky před použitím

•
•

Zkontrolujte datum použitelnosti na štítku nebo na papírové
krabičce. Stříkačku nepoužívejte, pokud datum již uplynulo.
Zkontrolujte, zda není stříkačka poškozena a zda je léčivý přípravek čirý a neobsahuje částice. Jestliže je stříkačka poškozena
nebo lék není čirý, použijte jinou stříkačku.

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky mimo dosah dětí
a dle doporučení výrobce.

Kam injekci aplikovat?
Zvolte vhodné místo vpichu pro aplikaci léku. Nejlepšími
místy pro aplikaci jsou vyznačená místa na obrázku.

Jak injekci podat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohodlně si sedněte nebo lehněte.
Kůži očistěte alkoholovým čtverečkem
(obr. č. 1).
Stáhněte opatrně přímým tahem z jehly
kryt.
NEDOTÝKEJTE se jehly a netlačte na píst
stříkačky.
Uchopte (bez velkého stisku) kůži palcem
a ukazováčkem a vytvořte kožní záhyb –
řasu (obr. č. 2).  
Jehlu zaveďte do kůže tak, jak vám to
předvedl zdravotnický pracovník.
Jehla je při vpichu směrem ke kůži pod úhlem mezi 45° až 90°. Tedy šikmo či kolmo
(obr. č. 3).
Jehlu držte v úhlu ke kůži a píst stlačujte
pomalu a rovnoměrně do kožního záhybu
(řasy).
Kožní záhyb (řasu) přitom držte stále
po celou dobu aplikace injekce (obr. č. 4).
Použijte všechen lék, který je obsažen
ve stříkačce.
Vytáhněte stříkačku vzhůru.
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Po podání
Pokud si všimnete drobné kapky krve v místě
vpichu, můžete ji otřít tamponem (obr. č. 5).
Místo vpichu nemasírujte. V případě potřeby
překryjte místo vpichu náplastí s polštářkem.

obr. č. 5

Likvidace stříkaček

•
•
•

Nenasazujte kryt zpět na jehlu.
Ihned stříkačku odhoďte do nádoby s pevnou stěnou.
Použité injekční stříkačky musí být zlikvidovány v souladu
s místními požadavky. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Pro další informace kontaktujte svého lékaře.

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro potřebu MOÚ v Brně a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova onkologického
ústavu je nepřípustné.
© 2017

