
A Timesulin egy helyettesítő kupak az aktuálisan 
használt inzulin beadó tollhoz. Olyan beépített idő-
mérő egységgel (timer) rendelkezik, amely segít a fel-
használónak megbizonyosodni arról, hogy mennyi 
idő telt el az utolsó inzulinbeadása óta.
A Timesulin használata és a következő inzulin
adag beadása előtt el kell végezni el az alábbi 
műveleteket:
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Maintenance: Your  Timesulin cap is designed to work 

accurately and safely. It must be handled with care.

Timesulin can be stored in the same environment as your 

existing insulin pen.

Always remove the used needle after each injection and 

store your insulin pen without a needle attached to ensure 

no insulin enters the Timesulin cap.

You can clean the exterior of the product by wiping it with 

a medicinal swab. Do not soak, wash or lubricate the cap 

as it may be damaged.

Product Manufacturer: Patients Pending Ltd, 145-157

St John Street, London, EC1V 4PY, United Kingdom

Email: support@timesulin.com

 /timesulin    @timesulin

Unless otherwise noted,  Timesulin, the  Timesulin logo, 

Patients Pending and all other trademarks are the proper-

ty of Patients Pending Ltd © 2014 Patients Pending Ltd.

Disclaimer: The  Timesulin cap is only a supplement to 

any system that you may currently use to remind yourself 

of whether or not you have taken your insulin. The user 

maintains full responsibility for administering medication 

at the appropriate times. Patients Pending Ltd assumes 

no responsibility for incidental or consequential damages 

including and without limitation to damages or injuries 

resulting from product malfunction. 

Always follow your doctor’s treatment recommendations. 
One year battery life, display fades when battery life is 

finished. Non user replaceable. Shelf life 3 years prior 
to activation.

For further support please visit our website:

http://support.timesulin.com

© Patients Pending Ltd 2011-2014. 

Document updated January 2014.

Intended Use: Timesulin is a replacement cap for your 

existing insulin pen that has an incorporated timer me-

chanism to help you know how long it has been since 

you last took an insulin injection.

Prior to your next insulin injection:

1. Remove the screen tab to activate timer. Ensure 

that the display is blinking 00:00.

2. Replace the original insulin pen cap with your new 

 Timesulin cap. Ensure it clicks onto the pen for a 

secure fit.
3. During everyday use,  Timesulin shows the time 

elapsed since last injection.

• For the first hour the display indicates how many 
minutes and seconds have passed in this format: 

MM:SS.

• After sixty minutes have passed the timer will au-

tomatically switch to show how many hours and 

minutes have passed in this format: HH:MM.

• Always check the display for at least 2 seconds to 

confirm whether it is in HH:MM mode or MM:SS 
mode. If the last digit is counting in seconds, then 

the time is being displayed in minutes and seconds  

and not in hours and minutes.

• The timer counts up to 99 hours and 59 minutes. 

• The  Timesulin timer will only reset when it has been 

off the insulin pen for more than 8 seconds. This 

allows you to do a quick check on insulin levels 

without resetting the timer.

• After each injection, check the screen to confirm 
that the timer has reset, as indicated by the display 

blinking 00:00.

• When the battery is depleted, the cap must be re-

cycled and replaced.
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Termék tájékoztató

A Timesulin felhasználása Karbantartás

Gyártó, forgalmazó

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Időmérő KupAK előre TölTöTT InzulIn beAdó TollAKhoz (ld. Solostar)

1. Az időmérő aktiválásához eltávolítandó a kijelző-
ről a védőcsík. Meg kell bizonyosodni róla, hogy 
a kijelzőn 00:00 időkijelzés villog.

2. Amint az inzulintoll eredeti kupakját lecserélik az 
új Timesulin kupakra, meg kell bizonyosodni ar-
ról, hogy hallható-e a kattanás, amely a megfelelő 
illeszkedést jelzi.

3. A mindennapi használat során a Timesulin kupak 
kijelzőjén leolvasható az utolsó injekció óta eltelt idő.
•	 Az első órában a kijelző mutatja hány perc és 

hány másodperc telt el. Ilyen formában látható: 
perc:másodperc

•	 60 perc elteltével az időkijelző automatikusan 
váltani fog az óra-perc kijelzésre, azaz óra:perc

•	 Mindig ellenőrizni kell a kijelzőt lega-
lább 2 másodpercig, hogy óra:perc, vagy 
perc:másodperc formában van-e. Ha az utolsó 
számjegy másodpercenként növekszik, akkor 
a kijelző perc:másodperc formában van és 
nem óra:perc a kijelzés jelentése

•	 Az időmérő (timer) 99 óra és 59 percig számol el.
•	 A Timesulin időmérője csak akkor indul újra 

a nulláról, ha a felhasználó a tollat 8 másod-
percnyi időn túl tartotta kihúzva a kupakból. 
Ez lehetőséget ad a felhasználónak arra, hogy 
gyorsan ellenőrizhesse a tollban lévő inzulin-
mennyiséget anélkül, hogy a timer-t lenullázná.

•	 FonToS: Minden egyes inzulinadás után 
ellen őrizni kell, hogy a timer lenullázódott-e, 
vagyis a kijelzőn a 00:00 jelzést villog-e!

•	 Amint az elem lemerül, a kupakot le kell cse-
rélni. Újrahasznosítható, szelektív hulladékként 
kezelendő.

A Timesulin eszközt precíz és biztonságos munkára 
tervezték. Karbantartásához megfelelő gondosság 
szükséges.
A Timesulin a beadó tollal azonos körülmények kö-
zött tárolható.
Az inzulinbeadások után javasolt a felhasznált be-
adótű eltávolítása és a toll tű nélkül való tárolása, 
hogy a Timesulin kupakba biztosan ne kerüljön in-
zulin.
A terméket alkoholos vattával lehet kívülről tisztítani. 
Kerülni kell a kupak áztatását, mosását vagy öblíté-
sét, mert az súlyosan károsodhat.

Gyártó: Patients Pending Ltd, 145-157
St John Street, London, EC1V 4PY, 
Egyesült Királyság

magyarországi forgalmazó: 
PHARMA-Marketing Kft.
Irodacím: 1039 Budapest, Czetz János köz 6.
Tel.: (+36-1) 242-2146, (+36-30) 415-3318
Email: pharma-marketing@pharma-marketing.hu
A Timesulin, a Timesulin logo, Patients Pending és minden egyéb 
védjegy a Patients Pending Ltd. © 2014 tulajdona és csak jóváha-
gyásával használható.

A Timesulin kupak mindössze egy kiegészítő eszkö-
ze a felhasználó által alkalmazott kezelési rendszer-
nek, segít emlékezetébe idézni beadta-e vagy sem 
az aktuális inzulinadagját. A gyógyszer megfelelő 
időben történő beadása teljes mértékben a felhasz-
náló felelőssége. A Patients Pending Ltd. nem vállal 
semminemű felelősséget sem esetleges, sem járu-
lékos károkozásért, beleértve és korlátozás nélkül 
károkért és sérülésekért, a Timesulin hibás működé-
sére való hivatkozással.

Mindig az orvos kezelési javaslatait kell követni.

Az elem élettartama 1 év, a kijelző elhalványul, ha az 
elem élettartama véget ér. Nem cserélhető. 

Az eltarthatósági ideje aktiválás előtt 3 év.

További információért keresse a magyarországi 
Forgalmazót: 
PHARMA-Marketing Kft.
www.diabsolutions.hu



Egyszerűen nagyszerű!

InTellIGenS Időmérő KupAK InzulIn beAdó TollAKhoz

A Timesulin főbb tulajdonságai

Vizsgálati adatok

•	 Egyszerű használat – nem igényel változtatást 
a beadási mód

•	 99 óra 59 percig méri az időt – azonnali visszajelzés
•	 Előre programozás nem szükséges
•	 Kompatibilis a legismertebb 

(előre töltött) inzulintollakkal
•	 12 hónapos elem élettartam
•	 Szabadalommal védett 2022-ig
•	 CE minősítésű: I-es osztályú orvostechnikai eszköz
•	 Németországban gyártott

A betegek 30%  -a havonta 

minimum 3x hagy ki inzulinbeadást.

Az orvosok 77%  -a szerint 

kihagyott dózis akár 6x is 

előfordulhat havonta.

Hivatkozás: Novo Nordisk GAPP Study

•	 egyedi megoldás 
egy jól ismert 
problémára 
inzulin adagoló 
betegeknek 
a diabétesz kontrolljához.

•	 Az első „intelligens kupak”, 
amely segít a betegeknek 
megbizonyosodni arról, hogy 
beadták-e vagy sem aktuális 
inzulinadagjukat.

•	 megfizethető áron, egyszerű 
alkalmazással lehetővé teszi 
a betegnek, hogy a megszokott 
módon, a megszokott tollát 
használja az új Timesulin 
kupakkal!

•	 Csak évente kell lecserélni! 
(12 hónapos elem-élettartam)

•	 nincs több aggodalom sem 
a beteg, sem a családja részéről 
a kifelejtett vagy véletlenül duplán 
beadott inzulinadagok miatt. 

•	 növelhető compliance
•	 egyszerű alkalmazás – nem kell 

semmi újat elsajátítani – mindenki 
tudja, hogyan kell egy kupakot egy másikra 
lecserélni.

A betegek 88%  -a nem éri el 

a kitűzött vércukor-eredményeket.

Főbb üzenetek  
orvosok és szakápolók részére

www.diabsolutions.huwww.timesulin.com

Főbb üzenetek 
Gyógyszertárak részére


