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Descriere / Domeniul de utilizare / Durata de funcționare Atenționări și precauții
Descrierea dipozitivului: 
ZomaJet 2 Vision este un sistem de 
administrare fără ac a hormonului uman 
de creștere somatropină (hGH). Acest 
dispozitiv și accesoriile sale sunt 
prevăzute pentru auto-administrarea de 
către pacient, prescrisă de personalul 
medical. 
Acest dispozitiv ZomaJet 2 Vision este 
conceput exclusiv pentru utilizarea cu 
Zomacton 4 mg/ml. 
Vă rugăm să consultați prospectul 
Zomacton pentru informații importante 
referitoare la medicament. Injectorul este 
calibrat pentru utilizarea cu Zomacton 4 
mg/ml. 
Dozele sunt afișate în 0,03 mg sau trepte 
crescătoare de 0,04, de la  0,03 mg la 
1,66 mg, în fereastra pentru afișarea 
dozei situată pe corpul principal al 
injectorului. 
Injectorul este prevăzut pentru 
administrarea a minimum 0,07 mg, până 
la maximum 1,66 mg. 

Domeniul de utilizare: 
Dispozitivul ZomaJet 2 Vision este 
destinat pentru administrarea 
subcutanată a Zomacton 4 mg/ml 
(somatropină) hormon uman de creștere 
de origine ADN-recombinant (rDNA). 
 
Durata de funcționare a ZomaJet: 
ZomaJet 2 Vision are o durată de 
funcţionare de aproximativ 4 ani în 
condițiile administrării unei singure injecții 
pe zi.  
Completați data primei utilizări și a ultimei 
utilizări în jurnalul pentru înregistrarea 
rezultatelor injecțiilor, de la ultima pagină. 
După ultima utilizare, înapoiați injectorul 
asistentei medicale sau medicului. 
Utilizați capul dispozitivului doar timp de o 
săptămână. O utilizare mai îndelungată 
poate duce la vătămarea persoanei 
și/sau producerea unor deteriorări care 
nu sunt acoperite de garanție.  

Atenționări: 
• Dacă apare o sângerare prelungită sau 
puternică, vânătăi, durere sau alte efecte, 
adresați-vă imediat asistentei medicale 
sau medicului.  
Range Accuracy (ml) Approximate 
Accuracy (mg) 

 Nu orientați și nu descărcați 
niciodată injectorul asupra 
oricărei persoane, alta decât 
pacientul. 

 Fiecare injector este prevăzut 
pentru utilizarea de către un 
singur pacient – nu utilizați 
injectorul în comun cu alți 
pacienți. 

 Opriți utilizarea dacă injectorul 
este deteriorat. 

 Nu păstrați Zomacton în 
interiorul capului dispozitivului. 
Umpleți injectorul doar cu puțin 
timp înainte de administrarea 
dozei. 

Precauții: 
 Citiți și înțelegeți toate intrucțiunile de 
utilizare înainte de a continua. 
 Utilizați regulile de bună practică, așa 
cum se recomandă la administrarea 
oricărei injecții: 
Spălați-vă bine pe mâini înainte de 
utilizarea injectorului. 
Lucrați într-o zonă curată. 
Dezinfectați dopul flaconului cu  un 
tampon cu alcool. 
Curățați locul injecției potrivit îndrumărilor 
asistentei medicale sau medicului. 
 Capul dispozitivului ZomaJet 2 Vision și 
adaptorul  pentru flacon sunt furnizate în 
stare sterilă. Asigurați-vă că ambalajul 
steril este intact înainte de deschidere și 
utilizare. 
 Evitați contactul cu vârful capului 
dispozitivului pentru a preveni 
contaminarea. 
 

Precizia injectorului variază în funcție de doza administrată, așa cum este indicat în 
tabelul de mai jos. 
 

Interval   Precizie (ml)  Precizie estimată (mg) 
0,00 – 0,66 mg (0,00 – 0,20 ml) ± 0,01 ml ± 0,03 mg 
0,70 – 1,66 mg (0,21 – 0,50 ml) ± 5% din doză ± 5% din doză 
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  Atașarea capului dispozitivului ZomaJet 2 Vision 
Alegeți capul dispozitivului cu 
dimensiunea corectă. Capul steril 
este furnizat în 3 dimensiuni: A, B, C. 
Începeți cu dimensiunea A la 
administrarea primei injecții. Notați 
data  injecției în jurnalul pentru 
înregistrarea rezultatelor injecțiilor. 
 
Capul fără ac este steril atâta vreme 
cât ambalajul nu este deschis sau 
deteriorat. 
Deschideți ambalajul capului 
dispozitivului atunci când acesta este 
gata de utilizare. 

 

 

Aliniați butucul pătrat al capului 
dispozitivului cu șanțul în formă de V. 
 
Împingeți capul dispozitivului direct în 
corpul injectorului până se oprește și 
inelul nu mai este vizibil prin șanțul în 
formă de V. 
 
În timp ce împingeți în jos, întoarceți 
capul dispozitivului în sensul acelor de 
ceasornic până când acesta se oprește. 
Ar trebui să simțiți un pocnet ușor atunci 
când capul dispozitivului este atașat în 
mod corespunzător. 
 
 
 
Clemele capului dispozitivului trebuie să 
se alinieze cu marcajele de poziție aflate 
pe corpul injectorului. 
 
Atenție: Nu utilizați niciodată dispozitivul 
ZomaJet 2 Vision fără ca lamelele capului 
dispozitivului să fie aliniate cu marcajele 
de poziție. Acest lucru poate provoca 
ieșirea în afară a capului dispozitivului. 
 
Nu utilizați dispozitivul ZomaJet 2 Vision 
fără capul atașat sau atunci când capul 
dispozitivului este gol. Acest lucru poate 
duce la deteriorarea dispozitivului 
ZomaJet 2 Vision, făcându-l imposibil de 
folosit. 
 
Utilizați capul dispozitivului doar timp de o 
săptămână.  
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Condiții de păstrare a dispozitivului ZomaJet 2 Vision între 
momentele de efectuare a injecțiilor

Îndepărtarea capului dispozitivului ZomaJet 2 Vision 

 

 

 
După ce ați încheiat efectuarea injecției, 
rotiți mânerul spiralat în direcția săgeții 1 
până ce butonul iese în afară, apoi rotiți-l 
în direcția săgeții 2 până apare 0,00 în 
fereastra pentru afișarea dozei. 
 
Dispozitivul dvs. ZomaJet 2 Vision este 
acum gata pentru păstrare până la 
următoarea injecție. 
 
Puneți capacul de protecție pe capul 
dispozitivului ZomaJet 2 Vision și pe 
adaptorul pentru flacon și așezați 
ZomaJet 2 Vision în cutia sa pentru 
păstrarea între momentele de efectuare a  
injecțiilor. 
 
Atenție: Păstrarea ZomaJet 2 Vision fără 
ca banda de culoare verde a butonului să 
fie vizibilă și fără ca în fereastra pentru 
afișarea dozei să apară 0,00 poate 
provoca ruperea capului dispozitivului 
ZomaJet 2 Vision, ceea ce poate duce la 
vătămare și/sau deteriorarea ZomaJet 2 
Vision. 
 
Nu păstrați ZomaJet 2 Vision în frigider. 
 
O dată ce capul dispozitivului ZomaJet 2 
Vision este atașat, nu îl îndepărtați până 
ce nu este gata pentru a fi aruncat. Nu 
atașați din nou un cap care a fost atașat 
în prealabil, chiar dacă perioada de 
utilizare de 1 săptămână nu a trecut. 

Fiecare cap ZomaJet 2 Vision este 
proiectat pentru utilizare timp de o 
săptămână, pentru ca apoi să fie 
îndepărtat și aruncat. 
 
Pentru a îndepărta un cap ZomaJet 2 
Vision utilizat, trebuie mai întâi să 
pregătiți ZomaJet 2 Vision. 
 
• Rotiți mânerul spiralat în direcția săgeții  
1 până când auziți și vedeți că butonul 
injectorului iese în afară și că banda de 
culoare verde de pe buton este vizibilă, 
dacă înainte nu s-a procedat astfel. 
Continuați să răsuciți în direcția săgeții 1 
până ce apare linia de culoare neagră în 
fereastra pentru afișarea dozei. 
 
 

 

• Rotiți mânerul spiralat în direcția săgeții 2 
până când vedeți 0,00 în fereastra pentru 
afișarea dozei. 
ZomaJet 2 Vision este acum pregătit pentru 
îndepărtarea capului dispozitivului ZomaJet 2 
Vision. 
 
• Rotiți capul dispozitivului ZomaJet 2 Vision 
la dreapta, cu 1/4 din rotația completă 
(în sensul invers acelor de ceasornic), apoi 
extrageți capul dispozitivului ZomaJet 2 
Vision. 
 
• O dată ce capul dispozitivului ZomaJet 2 
Vision este îndepărtat, aruncați-l. Nu încercați 
să reatașați capul dispozitivului ZomaJet 2 
Vision care a fost atașat sau utilizat în 
prealabil. 
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  Jurnal pentru înregistrarea rezultatelor injecțiilor
Note:  Data Cap 
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