Dažniausiai užduodami klausimai
Kas nustato prietaiso nuostatas?
Injekcijos nustatymą nustato jus prižiūrintis sveikatos priežiūros specialistas. Galite koreguoti
asmeninius nustatymus bet kuriuo metu; tai atlikti jums taip pat gali padėti jus prižiūrintis sveikatos
priežiūros specialistas.
Ar neteisingai nustatyta data ir laikas turi įtakos dozės istorijos įrašams?
Prietaise galima nustatyti datą ir laiką. Pereikite prie meniu parinkties „Priet. nustatymas“. Svarbu
nustatyti teisingą datą ir laiką, nes tai turi įtakos dozės istorijos informacijos tikslumui.
Ar galiu išjungti garsus?
Taip. Garsus galima išjungti, naudojant meniu „Priet. nustatymas“ parinktį. Tris įspėjimo
pyptelėjimus vis viena girdėsite tada, kai atsiras problemų.
Kam reikalinga meniu pateikiama „Sujungimas“ nuostata?
Tai papildoma funkcija, kurią naudodami vartotojai gali perkelti dozės istorijos įrašus į tinkamai
prijungtą kompiuterį.
Ar, pakeitus baterijas, pradings dozės istorijos įrašai?
Ne, dozės istorijos įrašai visada išlieka prietaiso RebiSmart™ atmintyje. Tačiau, pakeitus baterijas,
reikia iš naujo nustatyti datą ir laiką.
Ką daryti, jei negaliu įjungti prietaiso?
Tai gali nutikti dėl kelių priežasčių:
Užtikrinkite, kad tada, kai įjungsite prietaisą, būtų paspaustas tinkamas pasirinkimo
mygtukas (įjungimo), kol pasirodys pasisveikinimo ekranas.
Jei prietaisą RebiSmart™ (su Rebif® užtaisu) jums patarė laikyti šaldytuve ir jis yra labai
šaltas, gali pasirodyti įspėjimo pranešimas „Prietaisas per šaltas“. Palaikykite prietaisą
kambario temperatūroje, kol išnyks perspėjimo pranešimas.
Patikrinkite, ar naudojate tinkamo tipo baterijas, ir, ar jos įdėtos teisingai. Jei reikia, įdėkite
naują ličio baterijų rinkinį ir bandykite dar kartą.
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Ką daryti, jei neatsidaro užtaiso įeiga
Užtaiso įeiga atsidaro tik tada, kai prietaisas įjungtas ir kai užtaisas yra tuščias. Nenaudokite
jokių instrumentų, bandydami priverstinai atidaryti užtaisą. Jei reikia išimti užtaisą prieš tai, kai jis
ištuštės, naudokite meniu parinktį „Išimti užtaisą“.
Ką daryti, jei prietaisas netikėtai išsijungė ar vaizdas ekrane užstrigo?
Per meniu parinktį „Baterijų būklė“ patikrinkite, ar nereikia pakeisti prietaise esančių baterijų. Jei
problema lieka, bandykite panaudoti naujas ličio baterijas.
Kas atsitiks, jei prietaisas nukris arba kas nors užkris ant prietaiso?
Prietaise RebiSmart™ yra savitikros mechanizmas, kuris užtikrina, kad dėl mechaninių problemų
neatsirastų dozavimo klaidų. Jei prietaisas nukrito, bet vis dar įsijungia, galite jį naudoti toliau.
Jei atsiras mechaninių problemų, prietaisas RebiSmart™ išsijungs automatiškai arba rodys
pranešimą „Prietaiso klaida“. Tokiu atveju išimkite užtaisą, kaip įprasta, ir kreipkitės į savo sveikatos
priežiūros specialistą arba skambinkite Rebif® pagalbos linija, kad pakeistų RebiSmart™ prietaisą.
Kas atsitiks, jei prietaisas nukris ir suduš užtaisas?
Jei užtaisas suduš prietaiso viduje, reikia skubiai baigti jo naudojimą, nes skystis ir stiklo šukės
gali pažeisti elektronines bei mechanines dalis. Susisiekite su sveikatos priežiūros specialistu arba
kreipkitės į Rebif® pagalbos liniją, kad prietaisas RebiSmart™ būtų skubiai pakeistas.
Ką daryti, jei RebiSmart™ sulūžtų?
Kreipkitės Rebif® pagalbos linija arba į savo sveikatos priežiūros specialistą, kuris pakeis prietaisą
kaip galima greičiau.
Ar galima naudoti užtaisą su prietaisu Rebiject II?
Ne. Rebif® daugiadozius užtaisus galima naudoti tik su prietaisu RebiSmart™.
Ar injekcijos vietų keitimo tvarka išlieka ta pati?
Taip. Naudojant RebiSmart™, įprastinė injekcijų atlikimo tvarka nesikeičia.
Užtaisai niekada nebūna visiškai tušti – kodėl taip yra?
Rebif® daugiadoziai užtaisai yra užpildomi su pertekliumi užtikrinant, kad su kiekviena injekcija būtų
suleidžiama visa dozė.
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Ar RebiSmart™ vis dėlto bandys atlikti injekciją, jei adata bus įstatyta neteisingai?
Ne. RebiSmart™ pradės injekciją tik tada, kai adata bus įstatyta teisingai. Įstačius neteisingai,
pasirodys įspėjimo pranešimas.
Kas atsitiks, jei prieš pasiruošimą netyčia paspausiu injekcijos mygtuką?
Injekcijos mygtukas neveikia, kol odos jutiklis nesusiliečia su oda.
Kas atsitiks, jei injekcijos metu atitrauksiu prietaisą nuo odos?
Atitraukus prietaisą nuo odos injekcijos metu (ant injekcijos mygtuko mirkčiojant žaliai šviesai),
injekcija bus nutraukta ir adata įsitrauks automatiškai.		
Prietaise pasirodys įspėjimo pranešimas, pranešantis apie pusinę injekciją, o injekcijos mygtuko
spalva pasikeis į raudoną. Jei norite užbaigti injekciją, pratęsdami likusios dozės sušvirkštimą,
pasirinkite „Taip“. Jei nenorite, kad būtų sušvirkšta likusioji injekcijos dalis (bet liktų sušvirkšta tik
pusinė dozė), pasirinkite „Ne“.
Po 5 minučių prietaisas atsistatys į pradinę būseną ir pusinės injekcijos parinktis bus panaikinta.
Ką daryti, jei nuo prietaiso negaliu nuimti adatos?
Patikrinkite, ar naudojate tuščią dangtelį.
Pabandykite nuimti adatą dar kartą, užtikrindami, kad būtų spaudžiamas adatos atleidimo
mygtukas, kol pasigirs pyptelėjimas. Jei adata vis viena nenusiima, adatos nuėmimui ir saugiam
pašalinimui galima naudoti mažą pincetą.
Kas atsitiks, jei tuščias dangtelis netyčia atsilaisvins arba bus išmestas?
Tuščias dangtelis naudojamas tada, kai nuimama adata. Jei tuščio dangtelio nėra, adatos nuėmimui
ir saugiam pašalinimui galima naudoti mažą pincetą.
Ką daryti, jei į prietaisą negaliu įstatyti adatos dangtelio?
Patikrinkite, ar naudojate Serofine™ adatas ir ar visiškai pašalinta sterili dangtelio apsauga. Jei
problema išlieka, bandykite naudoti naują adatos dangtelį.
Ką daryti su panaudotais užtaisais ir adatomis?
Adatas ir užtaisus reikia rūpestingai ir saugiai pašalinti specialioje aštrių atliekų saugojimo talpykloje,
kurią gausite iš sveikatos priežiūros specialisto.

3

Ar galiu naudoti adatą keletą kartų?
Ne. Adatos yra vienkartinės, naudojamos tik vieną kartą, daugiau jų naudoti negalima.
Kas atsitiks, jei atliksiu injekciją, nepraėjus 24 valandoms nuo paskutinės injekcijos?
RebiSmart™ prietaise pasirodys priminimas, kuriame bus rodoma paskutinės injekcijos data ir
laikas bei bus prašoma patvirtinti šios injekcijos atlikimą. Paprastai Rebif® švirkščiamas 3 kartus
per savaitę, todėl nedažnai pasitaiko, kai per 24 valandas atliekamos 2 injekcijos.
Ar RebiSmart™ reikia laikyti šaldytuve?
Laikymo sąlygos įvairiose šalyse yra skirtingos. Apie vietines instrukcijas klauskite savo sveikatos
priežiūros specialisto. Jei prietaisą RebiSmart™ (su Rebif® užtaisu) reikia laikyti šaldytuve,
prietaisas normaliai veikia 2 °C arba aukštesnėje temperatūroje.
Keliauju į šilto klimato šalį, ką turiu daryti?
Rebif® negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, netgi ir prietaiso RebiSmart™ viduje.
Jei planuojate keliauti į šilto klimato šalį (temperatūra - virš 25 °C), prietaisą su vaistais laikykite
keliautojo krepšyje. Prieš išvykimą keliautojo krepšį reikia palaikyti šaldytuve ne mažiau kaip 12
valandų. Atvykę į vietą, prietaisą RebiSmart™ ir Rebif® atsargas laikykite šaldytuve.
Ar galiu turėti RebiSmart™ eidamas pro oro ouosto apsaugą?
Prietaisą RebiSmart™ (su Rebif® užtaisu) galima skenuoti fotojuostai nekenkiančia rentgeno įranga.
Tačiau oro uosto saugos instrukcijose gali būti uždrausta neštis į lėktuvą skysčius ar aštrius daiktus.
Vežantis Rebif® ir kertant tarptautinę sieną, gali prireikti gydytojo išduotos pažymos.
Nelaikykite prietaiso orlaivio šaldytuve, nes jis gali atsitiktinai užšalti.
Man reikia daugiau adatų, kur jas gauti?
Kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, kuris jums išrašys tinkamas Merck Serono S.A.
adatas Serofine™.
Kokias baterijas reikia naudoti?
Prietaise RebiSmart™ naudojamos 4 AAA tipo ličio baterijos. Patariama naudoti tik ličio baterijas,
nes jų galingumas yra didelis ir jos neišsikraus netikėtai.
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Kiek laiko tarnauja baterijos?
Ličio baterijos paprastai tarnauja apie 10 mėnesių, tačiau tai priklauso nuo to, kaip dažnai
įjungiamas prietaisas RebiSmart™ ir kiek naudojamas meniu.
Kur galiu papildomai užsisakyti baterijų?
Keičiamosios baterijos turi būti užsakomos iš Merck Serono S.A.; paklauskite jus prižiūrinčio
sveikatos priežiūros atstovo arba paskambinkite vietine Rebif® pagalbos linija.
Kokio tipo adata man geriausiai tinka?
Su 29G adata galima pasirinkti keturias injekcijos gylio nuostatas, rekomenduojama ją naudoti.
Taip pat galima pasirinkti 30G adatą. Kurio tipo adata jums tinka labiau, paklauskite savo sveikatos
priežiūros specialisto.
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