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مقدمھ

 این دفترچھ راھنما حاوی دستورالعمل ھای نحوه استفاده، نگھداری و تمیز کردن قلم EVER Pharma D-mine® Pen می باشد. محتویات جعبھ: 
1 عدد قلم EVER Pharma D-mine® Pen،  1 عدد کیف قلم، 1 عدد راھنمای استفاده. تذکر: جعبھ حاوی سوزن قلم یا کارتریج ھای 3 میلی لیتری نیست. حتی اگر قبًال از قلم 
D-mine® Pen یا سایر سیستم ھای قلم تزریق استفاده کرده اید باید حتمًا دستورالعمل ھای موجود در این دفترچھ راھنما را با دقت تمام مطالعھ کنید. این قلم یک ابزار تزریق 

 (EU) با مقررات دستورالعمل اتحادیھ اروپا D-mine® Pen چند بار مصرف و بدون نیاز بھ نگھداری است کھ از یک سیستم فنر خودکار برای تزریق دارو بھره می گیرد. قلم
درباره محصوالت پزشکی ھماھنگی دارد و انطباق آن با  EEC/93/42  و استانداردھای ھمگون بھ تأیید رسیده و عالمت CE روی آن درج شده است (صفحھ 30 را مالحظھ 

کنید).

موارد استفاده: قلم تزریق برای محلول تزریقی کارتریج ھای 3 میلی لیتری  ®Dacepton (آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر) ساخت EVER Neuro Pharma GmbH. قلم 
D-mine® Pen برای استفاده توسط بیماران بزرگسال کھ دارویشان را شخصًا تزریق می کنند، کارشناسان مراقبت ھای بھداشتی و درمانی و نیز افراد دیگر مانند بستگان و 

 D-mine® Pen مراقبت کنندگان بزرگسال طراحی شده است. لطفًا بھ بروشور موجود در بستھ بندی محصول دارویی رجوع کنید. دست ھای خود را قبل از استفاده از قلم
بشویید. شما بھ تعدادی پد الکلی و یک سوزن با درپوش محافظ نیاز دارید. موضعی از پوست کھ قرار است دارو را در آنجا تزریق کنید و ناحیھ اطراف آن را با یک پد الکلی 
تمیز کنید. ھمان طور کھ پزشک یا پرستار بھ شما نشان داده اند، تزریق را بھ صورت زیرجلدی (زیر پوست) در یک موضع تزریق واقع در جلوی شکم یا قسمت ھای بیرونی 

ران انجام دھید. در ھر بار استفاده از قلم D-mine® Pen موضع تزریق را عوض کنید. از تزریق در نقاطی از پوست کھ دردناک، قرمز، عفونی یا صدمھ دیده است 
خودداری کنید. ھرگز نباید مستقیمًا در یک رگ (وریدی) یا عضلھ (عضالنی) تزریق کنید.

کارتریج ھا و سوزن قلم ھای سازگار

 	ISO EN 11608- دارای گواھی EVER Neuro Pharma GmbH (آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر) ساخت Dacepton®  کارتریج ھای 3 میلی لیتری 
1
سوزن ھای  ™BD Micro-Fine Ultra گیج 29 تا 31 (قطر 0.25 تا 0.33 میلی متر) و طول 5 تا 12.7 میلی لیتر.	 
کارتریج ھا و سوزن قلم ھای سایر سازندگان بر طبق مشخصات سازگاری اعالم شده آنھا قابل استفاده می باشند.	 

 D-mine® می تواند دوزھای 0.5 تا 6.0 میلی گرم را  با افزایش ھای 0.5 میلی گرمی (متناظر با 50 میکرولیتر در ھر پلھ) تزریق کند.اگر درباره قلم D-mine® Pen قلم
Pen سؤالی دارید، تلفن راھنمای خدمات محلی ما ھمیشھ آماده پاسخگویی خواھد بود (صفحھ 23 را مالحظھ کنید).
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D-mine® PEN معرفی اجزای قلم
تذکر: جعبھ حاوی سوزن قلم یا کارتریج ھای 3 میلی لیتری نیست.

درپوش محافظ بیرونی سوزن سوزن قلم

درپوش محافظ داخلی 
سوزن

فویل جداشونده کارتریج فلنج

میلھ رزوه دار

پنجره نمایش

دکمھ فشاری

درپوش قلم غالف کارتریج بدنھ گردونھ تنظیم دوز

آماده سازی قلم / تعویض کارتریج

با گرداندن غالف کارتریج در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت، آن را بردارید.2
یک صدای کلیک خواھید شنید. در صورت نیاز، کارتریج خالی را بردارید.

درپوش قلم را باز کنید.1

درجھ بندی بھ میلی گرم
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میلھ رزوه دار را کامل بھ عقب فشار دھید. بھترین روش انجام این کار استفاده 4
ھم  کارتریج  غالف  و  جدید  کارتریج  از  توانید  می  (یا  است  انگشت  نوک  از 

استفاده کنید).

غالف کارتریج را در داخل بدنھ بگذارید و در جھت خالف حرکت عقربھ 5یک کارتریج جدید در داخل غالف کارتریج بگذارید.3
ھای ساعت بچرخانید تا قفل شود. یک صدای کلیک خواھید شنید.
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 سوزن قلم را با کلیک کردن / چرخاندن روی غالف کارتریج قرار دھید. 2
مطمئن شوید کھ سوزن قلم درست وصل شده باشد.

فویل جداشونده را بردارید.1

وصل کردن سوزن قلم 
دستورالعمل ھای استفاده از سوزن قلم را دنبال کنید.

درپوش محافظ داخلی سوزن را بردارید و دور بیندازید.4 درپوش محافظ بیرونی سوزن را بردارید.3
درپوش محافظ بیرونی سوزن را نگھ دارید تا پس از استفاده، برای برداشتن 

و دور انداختن بی خطر سوزن قلم از آن استفاده کنید.
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“tap-
tap”

برای کنترل عملکرد، قلم 2
D-mine® Pen را بھ سمت 

باال بگیرید و با مالیمت بھ غالف 
کارتریج ضربھ بزنید تا ھوا بتواند 

باال بیاید.

ھواگیری / کنترل عملکرد 
با کنترل عملکرد، اطمینان حاصل می شود کھ ھیچ ھوایی در کارتریج باقی نماند و سوزن دچار گرفتگی نباشد. توصیھ می شود قبل از ھر بار استفاده و تعویض کارتریج و وصل کردن سوزن 

قلم، ھواگیری کنید.

با چرخاندن گردونھ تنظیم دوز، میزان دوز آزمایشی را تنظیم کنید. برای کنترل 1
دوز تنظیم شده از باال بھ صورت عمودی و بدون زاویھ بھ نمایشگر نگاه کنید تا 

عالمت "" بھ وضوح دیده شود.

چند قطره دارو از نوک سوزن قلم بیرون 4دکمھ فشاری را فشار دھید.3
خواھد آمد.

اگر ھیچ قطره ای مشاھده نشد باید مراحل 
1 تا 4 را تکرار کنید. اگر بعد از چند بار 
کنترل عملکرد ھیچ قطره ای مشاھده نشد، 
سوزن قلم را عوض کرده کنترل عملکرد 

را تکرار کنید (مراحل 1 تا 4).
اگر ھنوز ھیچ قطره ای مشاھده نمی شود 

یا در صورت وقوع ھر مسئلھ ای با شماره 
تلفن راھنمای خدمات کھ در صفحھ 23 ذکر 

شده تماس بگیرید.
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گردونھ را روی دوز مورد نیاز بچرخانید
با چرخاندن گردونھ تنظیم دوز در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت، میزان دوز مورد نیاز را 

تنظیم کنید. برای تصحیح دوز، گردونھ را در جھت خالف حرکت عقربھ ھای ساعت بچرخانید. 
برای کنترل دوز تنظیم شده از باال بھ صورت عمودی و بدون زاویھ بھ نمایشگر نگاه کنید تا 

عددھا بھ وضوح دیده شوند.
تذکر: ھر عالمت "-" روی گردونھ دوز معرف 0.1 میلی گرم دارو است برای ھر پلھ ای کھ 

می چرخانید، یک صدای کلیک خواھید شنید. برای اندازه گیری دوز صحیح بھ شمارش این 
کلیک ھا اکتفا نکنید.

توقف ایمنی
دوز داروی قابل تنظیم روی قلم D-mine® Pen بھ مقدار باقیمانده در کارتریج محدود می 

باشد. اگر مقدار داروی باقیمانده در کارتریج دیگر برای دوز دلخواه کافی نباشد، گردونھ تنظیم 
دوز را نمی توان بیشتر از آن در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت چرخاند.

تنظیم دوز

1   لطفًا بھ بروشور محصول دارویی رجوع کنید و تزریق را طبق شیوه توصیھ شده 
پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و درمانی انجام دھید. برای تزریق دکمھ 

فشاری را کامل فشار دھید. در حین خروج دارو دکمھ فشاری را در حالت فشرده نگھ 
دارید.

2  بعد از اینکھ دارو بھ طور کامل خارج شد، 6 ثانیھ صبر کنید و سپس سوزن قلم را بھ 
آھستگی بیرون بکشید. در طول آن 6 ثانیھ می توانید بھ فشار دادن دکمھ فشاری ادامھ 

دھید یا آن را رھا کنید.

3  برای مطمئن شدن از تحویل دوز کامل، نمایشگر را مالحظھ کنید تا در موقعیت "0.0" 
باشد.

تزریق

تذکر: با رھا کردن دکمھ فشاری می توانید تزریق را متوقف کنید. مقدار باقیمانده داروی تحویل نشده در 
نمایشگر دیده می شود و با فشار دادن دوباره دکمھ فشاری قابل تزریق خواھد بود.
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حمل  کیف  راست  سمت  در  واقع  بزرگتر  فرورفتگی  تذکر: 
برای سوزن ھای استفاده شده توسط کارشناسان مراقبت ھای 

بھداشتی و درمانی مناسب است.

اقدام اختیاری:
غالف محافظ بیرونی سوزن قلم را در فرورفتگی مربوطھ در 

سمت چپ کیف حمل قرار دھید.
دھانھ غالف محافظ سوزن باید بھ سمت باال قرار گیرد. سوزن 
(متصل بھ قلم) را با دقت در دھانھ غالف محافظ قرار دھید. 
محافظ  خارجی  غالف  ھای  لبھ  روی  بر  دادن  قرار  بدون 
حرکت  خالف  جھت  در  و  دھید  فشار  پایین  بھ  محکم  سوزن، 

عقربھ ھای ساعت بچرخانید تا سوزن قلم باز شود.

برداشتن سوزن قلم بعد از ھر تزریق

را 2 قلم  سوزن  ساعت،  ھای  عقربھ  حرکت  جھت  در  بیرونی  محافظ  غالف  چرخاندن  با 
باز کنید و بھ شیوه ای صحیح و مطابق با توصیھ پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای 
بھداشتی و درمانی خود، آن را دور بیندازید. کارشناسان مراقبت ھای بھداشتی و درمانی 
باید دستورالعمل ھای خاص ارائھ شده برای کارشناسان مراقبت ھای بھداشتی و درمانی 
اعم از دستورالعمل نحوه بستن مجدد درپوش و شیوه دور انداختن و تمام موارد مطرح 
شده دیگر را رعایت نمایند. لطفًا برای آگاھی از دستورالعمل ھای خاص، با یک پزشک 

مشورت کنید.

درپوش محافظ بیرونی سوزن را با دقت بھ سوزن قلم وصل کنید. 1
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درپوش قلم را بعد از ھر بار استفاده محکم وصل کنید.

اطالعات تکمیلیوصل کردن درپوش قلم

نشانگرھای صوتی و لمسی
قلم D-mine® Pen دارای نشانگرھای صوتی و یا لمسی زیر می باشد:

برداشتن/قفل کردن غالف کارتریج
ھنگام برداشتن یا قفل کردن غالف کارتریج، یک سیگنال صوتی شنیده می شود و مقداری مقاومت محسوس نیز حس می شود.

تنظیم دوز
قلم D-mine® Pen در حین تنظیم دوز و تصحیح دوز، برای ھر پلھ تنظیم یک سیگنال صوتی پخش می کند و مقداری مقاومت محسوس نیز ارائھ می دھد.

تزریق
خروج دارو از قلم D-mine® Pen محسوس خواھد بود. در حین خروج دارو یک سیگنال صوتی پخش می شود و بعد از خروج کامل دارو بر اساس دوز تنظیم شده 

متوقف خواھد شد.
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توقف ایمن

دوز قابل تنظیم روی قلم D-mine® Pen بھ مقدار باقیمانده در کارتریج محدود می باشد. اگر مقدار داروی باقیمانده در کارتریج برای دوز دلخواه کافی نباشد، گردونھ تنظیم 
دوز را نمی توان بیشتر از آن در جھت حرکت عقربھ ھای ساعت چرخاند.

سعی نکنید با زور گردونھ تنظیم دوز را بیش از حد بچرخانید.	 
بھ دوز باقیمانده قابل خروج و تزریق توجھ داشتھ باشید.	 
کارتریج و سوزن قلم را عوض کنید و کنترل عملکرد را انجام دھید (فصل "ھواگیری / کنترل عملکرد" مراحل 1 تا 4).	 
دوز باقیمانده را تنظیم و تزریق کنید.	 

نکات کلی

اگر قلم D-mine® Pen آسیب دیده و یا در مورد عملکرد صحیح آن تردیدی دارید از قلم استفاده نکنید.

بعد از اینکھ کارتریج را در قلم D-mine® Pen قرار دادید می توانید آن را داخل قلم باقی بگذارید. لطفًا دستورالعمل ھای نگھداری ارائھ شده توسط سازنده داروی خود، 
EVER Neuro Pharma را رعایت کنید.

ھنگام تعویض کارتریج باید اطمینان حاصل کنید کھ یک کارتریج جدید در داخل غالف کارتریج قرار می دھید. نباید کارتریج ھای استفاده شده را داخل غالف کارتریج 
بگذارید.

در ھر نوبت تزریق باید از یک سوزن جدید استفاده کنید چون سوزن ھا
استریل ھستند و برای جلوگیری از عفونت، فقط باید یک بار از آنھا استفاده شود	 
بعد از استفاده تغییر شکل می یابند و استفاده از آنھا دردناک تر می شود	 

در خصوص کار با موادی کھ احتماًال عفونت زا ھستند، باید قوانین و مقررات محلی کشور خود را رعایت نمایید.
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نگھداری و مراقبت

لطفًا برای کار با سوزن ھا و کارتریج ھا و نگھداری از آنھا، طبق دستورالعمل ھای مربوطھ عمل کنید.

بعد از ھر بار استفاده، درپوش قلم را محکم ببندید. ھمیشھ باید قلم D-mine® Pen را بدون اینکھ سوزن قلم بھ آن وصل باشد در کیف حمل نگھداری کنید.

قلم D-mine® Pen خود را در دمای بین 5 تا 35 درجھ سانتی گراد استفاده و نگھداری کنید. عدم رعایت این نکتھ موجب کاھش عمر مفید قلم D-mine® Pen خواھد شد.

اگرچھ قلم D-mine® Pen شما از ساختار محکمی برخوردار است، امکان آسیب دیدن آن وجود دارد. لطفًا ھنگام کار با قلم D-mine® Pen خود، جانب احتیاط و دقت را 
رعایت نمایید و از آن در برابر آب، گرد و خاک و رطوبت محافظت کنید.

یک دستمال مرطوب برای تمیز کردن قلم D-mine® Pen کفایت می کند. لطفًا از الکل، سایر حالل ھا یا مواد شوینده استفاده نکنید.
ھرگز قلم D-mine® Pen خود را در آب فرو نبرید چون این کار می تواند بھ آن آسیب برساند.

لطفًا کارت ثبت نام خود را بھ محض دریافت تکمیل کرده و بھ  آموزشگر حامی خود تحویل دھید.
 اگر در خصوص قلم D-mine® Pen خود سؤال یا مسئلھ ای دارید، بخش خدمات مشتریان ھمواره از طریق شماره تلفن رایگان در دسترس شما خواھد بود. 

لطفًا قلم D-mine® Pen معیوب را را بھ آموزشگر حامی خود تحویل دھید و یا بھ این نشانی ارسال کنید:
شماره تماس 24 ساعتھ ی حامی: 09913535145

آدرس: تھران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 39، شرکت آلماژن دارو، کد پستی: 1516673115
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ھشدارھا و اطالعات مھم درباره مخاطرات

در صورت عدم رعایت دستورالعمل ھا، احتمال اشتباه بودن داروی مورد استفاده، اشتباه بودن دوز، انتقال بیماری یا عفونت وجود خواھد داشت. اگر درباره سالمتی خود 
دغدغھ و نگرانی ای دارید فورًا بھ پزشک مراجعھ کنید.

این دستورالعمل ھای استفاده را پیش از استفاده از قلم D-mine® Pen مطالعھ نمایید. تنھا پس از مشورت با پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و 
درمانی خود، دستورالعمل ھای مربوط بھ استفاده از قلم D-mine® Pen، سوزن قلم و کارتریج را اجرا نموده از قلم D-mine® Pen استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید کھ استفاده کننده اصلی بھ روش صحیح با این محصول کار می کند
 قلم D-mine® Pen نباید توسط بیماران نابینا یا دارای ضعف بینایی بدون کمک افراد آموزش دیده استفاده شود. در صورت وجود ضعف شنوایی و 	 

المسھ، با پزشک خود مشورت کنید.
 قلم D-mine® Pen، سوزن ھای قلم و نیز کارتریج ھا را دور از دسترس کودکان و افرادی نگھداری کنید کھ با شیوه صحیح استفاده از آنھا آشنایی 	 

ندارند.

اطمینان حاصل کنید کھ از محصول بھ شکل صحیح استفاده می شود
قلم D-mine® Pen را تنھا بھ عنوان بخشی از درمان تجویز شده توسط پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و درمانی استفاده نمایید.	 
 از کارتریج ھا، مقادیر دوز و سوزن ھای قلم توصیھ و تجویز شده توسط پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و درمانی استفاده کنید. ھر گونھ تغییر 	 

باید با نظارت یک پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و درمانی انجام پذیرد.
 پیش از ھر تزریق، کنترل کنید کھ داروی صحیح در قلم D-mine® Pen باشد. کنترل کنید کھ کارتریج آسیب ندیده و دارو با مشخصات ذکر شده در 	 

بروشور محصول مطابقت داشتھ باشد.
برای جلوگیری از خطر انتقال بیماری، سوزن ھای قلم و کارتریج باید فقط توسط یک نفر استفاده شود.	 
قلم D-mine® Pen را بھ واسطھ قرار دادن در معرض نور مستقیم خورشید یا سرما (مانند داخل فریزر) در معرض دماھای شدید قرار ندھید.	 
قلم D-mine® Pen را در دمای بین 5 تا 35 درجھ سانتی گراد استفاده و نگھداری کنید.	 
 قلم D-mine® Pen را روی زمین نیندازید و از برخورد آن با سطوح سخت خودداری کنید. از فرو بردن قلم D-mine® Pen در آب خودداری کنید. 	 

بھ طور کلی با احتیاط با آن کار کنید. اگر در مورد عملکرد قلم D-mine® Pen تردیدی دارید، ھرگز از آن استفاده نکنید.
 ھرگز سعی نکنید یک قلم D-mine® Pen آسیب دیده را شخصًا تعمیر کنید. در صورت صدمھ دیدن یا معیوب بودن قلم D-mine® Pen با بخش 	 

خدمات مشتریان تماس بگیرید (صفحھ 23 را مالحظھ کنید).
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اطمینان حاصل کنید کھ دارو بھ طور صحیح تزریق شود
 پیش از ھر تزریق باید یک کنترل عملکرد انجام دھید (بخش "ھواگیری / کنترل عملکرد" مرحلھ 1 تا 4) تا از اشتباه شدن دوز بر اثر وجود ھوا در 	 

داخل کارتریج یا گرفتگی سوزن قلم جلوگیری بھ عمل آید. اگر ھواگیری قابل انجام نبود، از یک سوزن قلم نو استفاده کنید.
 بعد از ھر تزریق باید طبق دستورالعمل ھای پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و درمانی خود کنترل کنید کھ قطرات دارو از سوزن قلم یا 	 

قلم D-mine® Pen یا از موضع تزریق بیرون می آید یا خیر. اگر دارو از سوزن قلم یا قلم D-mine® Pen یا موضع تزریق بیرون می آید، باید 
دستورالعمل ھای پزشک و یا کارشناس مراقبت ھای بھداشتی و درمانی خود را در خصوص اقدام صحیح در صورت احتمال کم بودن دوز دنبال کنید. 

اگر درباره سالمتی خود دغدغھ و نگرانی ای دارید بھ پزشک مراجعھ کنید.
 در صورت وقفھ در تزریق بھ دلیل رھا کردن دکمھ فشاری، مقدار داروی تزریق نشده را در نمایشگر کنترل کنید. مقدار باقیمانده دارو با فشار دادن مجدد 	 

دکمھ فشاری قابل تزریق خواھد بود.
در صورت تزریق اتفاقی دارو، فورًا بھ پزشک مراجعھ کنید.	 

عمر مفید تأییدشده

استمرار و حفظ دقت دوز و الزامات منطبق با استاندارد EN ISO 11608-1 برای تعداد دفعات تزریق و تعویض کارتریج برابر تعریف ارائھ شده درجدول زیر از تاریخ 
نخستین استفاده تأیید می گردند:

 دوز روزانھ 
[میلی گرم]

دفعات تزریق در 
روز [تعداد]

دوز در ھر تزریق 
[میلی گرم]

 عمر مفید 
[ماه]

 دوز روزانھ 
[میلی گرم]

دفعات تزریق در روز 
[تعداد]

دوز در ھر تزریق 
[میلی گرم]

 عمر مفید 
[ماه]

33136306518
63236366618
93336357512
123436427612
153536408512
164430488612
204530459512
244630549612
2555245010512
3056246010612



2829

ضمانت

EVER Neuro Pharma عملکرد صحیح قلم را در صورت استفاده بر طبق دستورالعمل ھای مصرف، برای مدت دو سال تضمین می نماید. ضمانت محدود بھ تعویض 
قلم می باشد.

قلم D-mine® Pen برای استفاده با کارتریج ھای 3 میلی لیتری ®Dacepton (آپومورفین 10 میلی گرم/میلی لیتر) EVER Neuro Pharma GmbH بر طبق 
EN SO 11608-1 طراحی و ساختھ شده و فقط با این کارتریج ھا قابل استفاده می باشد. EVER Neuro Pharma GmbH ھیچ مسوئلیتی در قبال آسیب ھا و صدمات 
ناشی از استفاده از کارتریج ھای ناسازگار نمی پذیرد. این ضمانت شامل آسیب ھا و صدمات ناشی از استفاده، کار یا تمیز کردن نادرست یا سھل انگارانھ نیست و در مواردی 

 کھ خالف دستورالعمل از محصول استفاده گردیده و در صورتی کھ قلم ھمراه با تجھیزات پزشکی یا متعلقات و مواد مصرفی غیر از آنچھ توسط 
EVER Neuro Pharma GmbH توصیھ شده است استفاده گردد، فاقد اعتبار خواھد بود.

دفع

قلم D-mine® Pen شما بر طبق دستورالعمل ھای مراجع محلی یا ھمراه با پسماند خانگی قابل دفع است قلم D-mine® Pen حاوی مواد مضر برای محیط زیست نمی 
باشد.

برچسب ھا و نمادھا

قلم D-mine® Pen با مقررات دستورالعمل اتحادیھ اروپا (EU) درباره محصوالت پزشکی ( EEC/93/42 ) ھماھنگی دارد.

مشخصات فنی
0.5 میلی گرمدرجھ بندی:170 میلی مترطول:
0.5 میلی گرمحجم تزریق با ھر کلیک:17 میلی مترقطر:
6 میلی گرمحداکثر دوز در ھر تزریق:40 گرموزن:

5 تا 35 درجھ سانتی گرادشرایط نگھداری:3 میلی لیترحجم پرشونده:
5 تا 35 درجھ سانتی گرادشرایط کارکرد:میلی گرمنمایشگر:
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سازنده / توزیع کننده

سازنده:  
EVER Neuro Pharma GmbH  

 Oberburgau 3  
Unterach 4866 , اتریش  

توزیع کننده:
نمایندگی در ایران :
شرکت آلماژن دارو

تھران- میدان آرژانتین - خیابان الوند- پالک 39

لوگوی Dacepton  ،EVER Pharma و D-mine از عالئم تجاری متعلق بھ EVER Neuro Pharma GmbH می باشد.
بازنگری: 01/2019

D-mine_IFUPen_64355_IR_V01

0044

نام و آدرس سازنده

تاریخ ساخت

سری ساخت

دستورالعمل ھای استفاده را مطالعھ کنید

در معرض رطوبت قرار ندھید

در معرض حرارت و نور خورشید 
قرار ندھید

شماره کاال

عالمت مربوط بھ تطابق با دستورالعمل اتحادیھ اروپا 
درباره تجھیزات پزشکی با ذکر شماره سازمان مورد 

ابالغ

0044

ھشدار: اطالعات مھم ایمنی در 
دستورالعمل ھای استفاده عنوان شده است




