i-Port AdvanceTM:
JUNTOS PODEMOS REDUZIR A ANSIEDADE
DAS INJEÇÕES
O dispositivo i-Port Advance é uma porta de injeção subcutânea que permite ao
utilizador administrar múltiplas injeções diárias. Pode ser utilizado durante
72 horas, o que permite reduzir o número de punções cutâneas de uma média
de 4-6 administrações por dia para apenas uma em cada 3 dias.
i-Port Advance destina-se a doentes que procuram reduzir a invasão
das injeções no seu quotidiano.
A PORTA DE
INJEÇÃO
PROPORCIONA
MAIOR
CONFORTO

PODE SER UTILIZADA:

DURANTE
O EXERCÍCIO

A DORMIR

Menos dor do que com
múltiplas injeções diárias1
Menos ansiedade1
Melhoria da qualidade de vida2

NO BANHO
Utilize com uma seringa
ou agulha de caneta entre
5 e 8mm de comprimento
e de calibre inferior a 28.

EXPERIÊNCIAS DOS DOENTES3

Agulha de injeção

Superfície da pele

100% 98% 99%
referiu que a
porta de injeção
ajudou a reduzir
a ansiedade

considerou a
porta de injeção
confortável
de se usar

considerou
que a porta
de injeção
foi benéfica

Medicação administrada

Apenas uma cânula macia e
maleável debaixo da pele

Informações de segurança importantes:
A porta de injeção i-Port Advance® é indicada para doentes que administram ou em quem são administradas múltiplas injeções subcutâneas diárias de
medicamentos com prescrição, incluindo a insulina. O dispositivo pode manter-se aplicado até 72 horas, o que permite a aplicação de várias injeções de
medicamento sem o desconforto de múltiplas punções de agulha. Existe o risco de infeção local e/ou irritação. Os doentes que apresentarem estes
sintomas deverão contactar imediatamente o seu proﬁssional de saúde e/ou interromper a utilização.
Consulte as Instruções de Utilização para obter uma listagem das indicações, contraindicações, precauções, avisos e possíveis efeitos adversos.
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