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V  některých případech v  rámci speciální léčby Vám 
mohou být tyto nádoby poskytnuty zdarma přímo ve 
zdravotnickém zařízení, kde jsou Vám současně léčivé 
přípravky vydány nebo předepsány. 

Při použití klinik boxů postupujte takto:

• klinik box plňte pouze po rysku MAX (cca 80 % obje-
mu)

• po naplnění klinik box nevratně uzavřete za-
máčknutím víčka a  takto uzavřený klinik box 
uložte na sběrné místo pro infekční odpad 

 (ve FNOL se sběrné místo nachází za 
budou hlavní lékárny „Z“, viz. mapa)
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APLIKACE FRAXIPARINU 
Před aplikací si pečlivě umyjte ruce. Stříkačku vyjměte 
z obalu, uchopte za válcovou část a prsty druhé ruky 
odstraňte ochranný kryt.

Ochranný kryt nikdy nenasazujte zpět na jehlu, mohlo 
by dojít k poranění o jehlu nebo jejímu ohnutí.

Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je nor-
mální (nepokoušejte se ji odstříknout).

Pokud se na hrotu jehly objeví malá kapka, odklepněte 
ji (neotírejte tamponem s alkoholem, může se poškodit 
povrchová úprava jehly).

1. Sedněte nebo lehněte si tak, abyste se cítili pohodl-
ně. Nejvhodnější místo k aplikaci je přední boční 
strana břicha, vyvarujte se pupeční oblasti. Výji-
mečně (těhotenství, zánětlivé změny na kůži) může být 
injekce aplikována do horní části stehna.

2. Zvolené místo vpichu dezinfikujte tampónem 
s dezinfekčním prostředkem.

 

3. Palcem a  ukazováčkem utvořte kožní řasu 
(řasu udržujte po celou dobu aplikace).

4. Během přidržování kožní řasy do ní zaveďte 
jehlu kolmo v celé její délce.

5. Aplikujte pomalu lék – tlakem na píst stříkačky, do-
kud nevyprázdníte obsah stříkačky, vyčkejte asi 2 sekun-
dy a pak jehlu vytáhněte a uvolněte kožní řasu. V přípa-
dě, že se v místě vpichu objeví kapka krve, přitlačte na 
toto místo na několik minut tampón.

Po aplikaci vyhoďte stříkačku do určeného kon-
tejneru.

NAKLÁDÁNÍ S  ODPADEM ZE ZDRAVOTNÍ 
PÉČE
Odpad ze zdravotní péče představuje riziko, a  proto 
je důležité zajistit bezpečné uložení tak, aby nedošlo 
k ohrožení Vašeho zdraví, zdraví členů rodiny, veřejné-
ho zdraví a poškození životního prostředí. Z těchto dů-
vodů prosím dodržujte uvedené postupy.

OSTRÝ KONTAMINOVANÝ ODPAD
Ostrý kontaminovaný odpad, který vzniká ve Vaší do-
mácnosti při podávání injekčních forem léčivých pří-
pravků nepatří do komunálního odpadu.  K  tomuto 
účelu, k ukládání použitých ostrých předmětů, můžete 
zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb nádobu 
na infekční odpad – klinik box. Ve FNOL je možné za-
koupení v hlavní lékárně, na úseku zdravotnické potře-
by, v budově „Z“.

Tyto nádoby jsou dostupné v  různých velikostech. 
Jsou pevné, nepropíchnutelné, nepropustné a po na-
plnění umožňují pevné uzavření. Ostré předměty 
v  žádném případě neukládejte do papírových 
obalů nebo krabic.  
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