
Bemfola 75 IU/0.125 ml
Bemfola 150 IU/0.25 ml

Bemfola 225 IU/0.375 ml
Bemfola 300 IU/0.50 ml
Bemfola 450 IU/0.75 ml

محلول برای تزریق در قلم پیش-پرشده.

برای شما Bemfola تجویز شده است و دستورالعمل استفاده از آن 
در این برگه درج شده است.

 روش استفاده از قلم پیش-پرشده
Bemfola



دستهایتان را بشوییدنکات مهم:

تزریق را هر روز در زمان معینی انجام دهید

قلم را 5-10 دقیقه پیش از مرصف از یخچال خارج کنید

قسمت های مختلف قلم
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آماده کردن قلم
زبانه محافظ را از سوزن تزریق جدا کنید.

قلم را طبق شکل نگه دارید تا دکمه مقدار مصرف ناخواسته 
فشرده نشود. سوزن را با صدای »ترق« در جای خود 

محکم کنید.

درپوش خارجی سوزن را بردارید. درپوش را نگه دارید.
پس از تزریق به آن نیاز خواهید داشت.

درپوش داخلی سوزن را بردارید.



تنظیم مقدار مرصف

تزریق شخصی

قلم را طوری نگه دارید که سوزن رو به باال باشد.1
دکمه مقدار مصرف را تا انتها فشار دهید.

میله فعال سازی ناپدید می شود و مقداری مایع از قلم خارج 
می شود. این وضعیت طبیعی است.2 اگر هیچ مایعی خارج 

نشود، نباید از آن قلم استفاده کنید. قلم دیگری را بردارید.

دکمه مقدار مصرف را بچرخانید تا مقدار تجویزشده در 
پنجره نمایش ظاهر شود.

قلم اکنون آماده تزریق است.

مایع را بالفاصله و طبق دستورالعمل پزشک یا پرستار 
)معموالً به ناحیه شکم( تزریق کنید. پوست دو طرف 

ناحیه تزریق را با دو انگشت به آرامی فشار دهید و سوزن 
را درون پوست فرو کنید.

احتیاط! هنگام فرو کردن سوزن، از فشار دادن دکمه 
مقدار مصرف بپرهیزید!

دکمه مقدار مصرف را به آرامی و پیوسته تا انتها فشار 
دهید تا میله مقدار مصرف ناپدید شود.

سوزن را بالفاصله خارج نکنید. سوزن را پس از 5 ثانیه 
بیرون بکشید.

پس از تزریق: درپوش خارجی سوزن را به جای خود 
بازگردانید و سوزن مصرف شده را درون ظرف در-بسته 
)بتری یا ظرف شیر( بیندازید. ظرف را با پسماند خانگی 

دفع کنید.
دیگر وسایل مصرف شده نیز باید همراه پسماند خانگی 

دفع شود.
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اطالعات بیشتر درباره این دارو را می توانید از http://www.ema.europa.eu دریافت کنید
ویدئو پویانمایی حاوی توضیحات را می توانید در www.youtube.com تماشا کنید

اطالعات مشروح محصول برای کشورهای اسکاندیناوی در نشانی های زیر در دسترس است:
www.fass.se :سوئد –

www.laakeinfo.fi :فنالند –
www.ema.europa.eu :دانمارک –
www.felleskatalogen.no :نروژ –

دارنده مجوز بازاریابی و تولیدکننده:
Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest

Hungary

Bemfola
75 IU

0,125 ml

Bemfola
150 IU
0,25 ml

Bemfola
225 IU
0,375 ml

Bemfola
300 IU
0,5 ml

Bemfola
450 IU
0,75 ml

75 IU 150 IU 225 IU 300 IU 450 IU

62,5 IU 137,5 IU 212,5 IU 287,5 IU 425 IU

50 IU 125 IU 200 IU 275 IU 412,5 IU

37,5 IU 112,5 IU 187,5 IU 262,5 IU 400 IU

100 IU 175 IU 250 IU 375 IU

87,5 IU 162,5 IU 237,5 IU 350 IU

75 IU 150 IU 225 IU 337,5 IU

325 IU

300 IU

 سرد )C – 8°C°2( نگه دارید. محلول نباید منجمد شود. پس از خروج از یخچال، 
به مدت 90 روز در دمای اتاق )حداکثر C°25( قابل نگهداری است.

از مصرف دارویی که تاریخ انقضای آن سپری شده است، خودداری کنید.
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