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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STRZYKAWEK I IGIEŁ 

TELINJECT VARIO 

Ostrzeżenie: 

Firma TELINJECT GMBH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

niewłaściwego użytkowania. Wymagania przepisów 

prawnych dotyczące broni, ochrony zwierząt oraz przepisy dotyczące lekarstw muszą zostać 

spełnione, a ponadto należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 

przewidzianych przez firmy farmaceutyczne. 

 

Kontrola działania powinna zostać wykonana przed praktycznym zastosowaniem, a napełnianie 
strzykawki powinno być ćwiczone w regularnych odstępach czasu, aby zagwarantować w 

ten sposób szybkie, bezpieczne i precyzyjne stosowanie w praktyce. 

Akcesoria do napełniania strzykawki TELINJECT VARIO 

 
TELINJECT - szpila odpowietrzająca (EST) 

 
TELINJECT - złącze strzykawkowe (EKUP) 

 
TELINJECT - strzykawka powietrza (LSP20) 

     
TELINJECT - strzykawka napełniana lekarstwem (MSP3)

 

 
   TELINJECT - igła medyczna (MK) 
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TELINJECT - nasadka zabezpieczająca (SCH30V) 

 
TELINJECT - olej silikonowy (SO) 

 

Konstrukcja strzykawek TELINJECT VARIO 
 

  

  

Napełnianie strzykawki TELINJECT VARIO: 

 

  

Zdemontować stabilizator lotu. Jeżeli jest to konieczne, 

odpowietrzyć strzykawkę, a tłok zaworu (niebieski tłok) komory powietrznej musi być ruchomy. 

 

 

 

 

 

tłok zaworu 

komora powietrzna 

komora leku 

tłok leku 

obsada igły 

tłok zaworu 

komora powietrzna 
tłok leku 

komora leku 

obsada igły 

osłona aluminiowa 
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Podłączyć strzykawkę powietrza do cylindra 
strzykawki za pomocą elementu 
łączącego. 

Aluminiową nasadkę należy usunąć ze 

wszystkich 

strzykawek VARIO o wysokiej pojemności (od 

5 ml do 

20 ml objętości). 

Przesunąć tłok leków poprzez wtłoczenie 
powietrza. 
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Przygotowanie igły: 

Przesunąć element zamykający / blokujący nad otwór boczny igły specjalnej. Otwór musi być 

całkowicie 

zamknięty. 

Element zamykający może być użyty tylko raz z powodu utraty gęstości i należy sprawdzać, czy 

 _____________________________ nie został uszkodzony przed rozpoczęciem użytkowania. _____  

Należy wykorzystać strzykawkę jednorazowego 

użytku do napełnienia komory leków 

strzykawki TELINJECT VARIO. W celu 

zachowania 

właściwości balistycznych strzykawki należy 

całkowicie napełnić strzykawkę. Jeżeli to 

konieczne, dodać 

roztwór chlorku sodu lub wodę destylowaną. 

Pozostające pęcherzyki powietrza nie stanowią 

zagrożenia dla zwierzęcia 

i nie wpływają na działanie strzykawki. 

Stożek (konus) strzykawki musi być suchy i 

wolny 

od zanieczyszczenia smarem/tłuszczem. 

 

 

Jak napełnić substancją czynną (lekiem): 
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W jaki sposób należy nakładać igłę: 

Nałożyć jednym pewnym ruchem obrotowym 
zamkniętą specjalną igłę na stożek strzykawki 

(możliwie z użyciem zacisku/szczypiec). 

W przypadku strzykawek o dużej objętości 

należy dokręcić aluminiową nasadkę z powrotem 
na miejsce zajmowane wcześniej przez igłę. 

Założyć nasadkę zabezpieczającą na igłę 
i docisnąć ją mocno na stożek strzykawki. 

Nasadka zabezpieczająca strzykawki ma na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi 
i zapobiega wypłynięciu leku, jeżeli wystąpi 

defekt szczelności. 

Przed zastosowaniem wprowadzić około 20 ml 
(w S500VN-S2000VN 30ml) do napełnionej 

strzykawki TELINJECT VARIO przy pomocy 
strzykawki powietrza, aby wytworzyć ciśnienie. 

Działa to tylko wtedy, jeżeli strzykawka jest 

trzymana z komorą leku skierowaną do góry. 

Podłączyć strzykawkę powietrza do komory 
powietrznej (ruchomy tłok) za pomocą elementu 
łączącego i zdecydowanie wtłoczyć powietrze 

(20ml) (w S500VN- S2000VN 30ml) do komory 

powietrznej, wyjąć strzykawkę powietrza podczas 
naciskania. 
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Przegląd stanu: 

Lekko postukać w strzykawkę. Tłok zaworu 

musi mocno przylegać do komory 

powietrznej i musi być nieruchomy. 
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Wykonując ruch obrotowy solidnie osadzić stabilizator lotu na tłoku zaworu. 

Strzykawka jest gotowa do użycia i można ją teraz przenosić w 

bezpieczny sposób. 

Przed użyciem należy zdjąć nasadkę zabezpieczającą. Teraz 

należy umieścić strzykawkę TELINJECT VARIO w karabinku/pistolecie i wykonać 

strzał. 

 

W przypadku, jeżeli napełniona strzykawka TELINJECT VARIO nie zostanie użyta, możliwe 

jest rozładowanie strzykawki w następujący sposób: 
 

Zdemontować stabilizator lotu. Usunąć powietrze ze 

strzykawki za pomocą szpili odpowietrzającej (tłok zaworu musi być ruchomy). 

Odpowietrzoną strzykawkę należy 

przechowywać z igłą skierowaną do góry, po 

zdjęciu nasadki zabezpieczającej i blokującego 

elementu. 

Zapewnić pojemnik na lek. 
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Podłączyć strzykawkę powietrza za pomocą 
elementu łączącego do komory powietrznej 

strzykawki podającej lek. 
Można teraz usunąć lek ze strzykawki 

TELINJECT VARIO, poprzez naciskanie 

strzykawki powietrza i napełnienie w ten sposób 
pojemnika na lek. 

Uwaga: 

W przypadku konieczności dodania roztworu 
chlorku sodu do leku, stężenie leku ulega zmianie. 
Dlatego użytkownik powinien oznaczyć taki lek 

etykietą i przechowywać osobno. 
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Oczyszczanie strzykawek i igieł TELINJECT: 

Po użyciu strzykawki należy wyjąć igłę ze strzykawki za pomocą zacisku/szczypiec. 

Wyjąć i wyrzucić element zamykający. 
Pozostawić igłę pod działaniem bieżącej wody, aby pozbyć się w ten sposób pozostałości leku i krwi. 
Naciągnąć pewną ilość wody za pomocą strzykawki jednorazowego użytku, podłączyć do niej igłę i 
nacisnąć tłok strzykawki, aby woda wypłynęła przez igłę. 
Następnie, należy użyć strzykawki powietrza przedmuchując igłę, aby uniemożliwić pozostałościom 
wody zaklejenie igły i umożliwić zachowanie przelotu w igle. 

Na koniec, igłę można umieścić w miejscu przechowywania. 

Wtłoczyć powietrze do komory powietrznej strzykawki TELINJECT za pomocą strzykawki powietrza, 

aby wytworzyć ciśnienie w strzykawce podającej lek. 

Podłączyć element łączący do strzykawki jednorazowego użytku, napełnić ją wodą i wprowadzić do 

komory leku. 

Wtłoczyć wodę do komory leku i ponownie ją usunąć. 

Powtarzać tę czynność, aż wszystkie pozostałości leku zostaną usunięte. 

Usunąć powietrze ze strzykawki TELINJECT za pomocą szpili odpowietrzającej tak, aby tłok zaworu 

komory powietrznej stał się ruchomy. Założyć stabilizator i umieścić strzykawkę w miejscu 

przechowywania. 

Uwaga! 

W komorze powietrznej nie może znajdować się jakikolwiek płyn. 

Komora powietrzna musi być zawsze sucha. 

Utrzymanie strzykawek TELINJECT: 

Dzięki stosowaniu prawidłowej konserwacji i oczyszczenia, strzykawek TELINJECT można 
używać wielokrotnie. Aby polepszyć lub utrzymać zdolność ślizgową tłoka tłoczącego lek, zaleca się 

stosowanie oleju silikonowego podczas czyszczenia. 
Wycofać tłok strzykawki leku za pomocą strzykawki powietrza i dołączonego elementu łączącego do 
środkowego położenia. 
Ostrożnie zakroplić 1-2 krople oleju silikonowego (nie należy używać jakiegokolwiek innego oleju!) 
do komory leku i stale rozprowadzać olej poprzez obracanie strzykawką TELINJECT. 
Najlepsze wyniki można osiągnąć, jeżeli umożliwi się olejowi silikonowemu oddziaływanie przez całą 

noc. 

Uwaga: Obsada igły musi pozostawać 

wolna od zanieczyszczenia tłuszczem! 

Zawsze należy przechowywać strzykawki TELINJECT w stanie niewypełnionym, przy 

zerowym ciśnieniu i z założonym stabilizatorem lotu, w normalnej temperaturze pokojowej. 

Strzykawki TELINJECT wykonane są z trwałego tworzywa sztucznego i mogą być używane 

przez okres 3 lat. 
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