
Guia Rápido
NovoPen® 6 e 
NovoPen Echo® Plus

Registo automático 
e fiável de injeções 
de insulina a 
acontecer aqui



Este é um guia rápido. Para mais informações, consulte as instruções de utilização no Manual do Utilizador que vem com a NovoPen® 6 e a NovoPen Echo® Plus.

As canetas inteligentes são 
compatíveis com os cartuchos 
de insulina da Novo Nordisk.
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NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus são dispositivos 
médicos. Canetas inteligentes que registam 
automaticamente a informação de cada injeção de 
insulina. Precauções de utilização: não deixe cair a sua 
caneta nem bata com a mesma em superfícies duras. 
Mantenha a sua caneta ao abrigo da luz direta do sol e a 
não a exponha a pó, sujidade, líquidos ou temperaturas 
extremas. Não tente reparar a sua caneta nem 
desmontá-la. A sua caneta tem uma pilha de lítio no 
interior. Para sua segurança, a pilha não é substituível. 
A caneta deve ser mantida seca. Quando a caneta tiver 
um cartucho de insulina colocado, veja as instruções 
de conservação no folheto informativo do cartucho. 
Quando a caneta não tiver um cartucho de insulina 
colocado, conserve a sua caneta à temperatura ambiente 
Não guarde a sua caneta com uma agulha colocada. Não 
congele a sua caneta nem a guarde no frigorífico ou 
perto de geradores de frio. Para mais informações, ler 
cuidadosamente a rotulagem e instruções de utilização 
contidas na embalagem. NovoPen® 6 e NovoPen Echo® 
Plus são marcas registas da Novo Nordisk A/S.

A NovoPen® 6 oferece uma dose máxima de 60 unidades 
em aumentos de 1 unidade. 
A NovoPen Echo® Plus oferece uma dose máxima de 30 
unidades em aumentos de 0,5 unidades.

Mantenha um registo de 
doses pessoal
Se tem um smartphone, tablet, computador, 
medidor de glicemia ou outro dispositivo que 
também suporte a tecnologia NFC (Near Field 
Communication), pode transferir o histórico 
de injeções da sua caneta para um destes 
dispostiviso. Certifique-se apenas de que o seu 
dispositivos tem uma aplicação compatível ou 
outro programa que consiga ler e mostrar a 
informação das suas injeções.

Como verificar a sua última dose

Puxe o botão injetor
Certifique-se de que o marcador de doses mostra “0” antes 
de começar.

Pressione o botão injetor para dentro
A memória de dose mostra-lhe agora a informação da sua 
última dose.

Leia a sua memória de dose
O exemplo acima mostra-nos que foram injetadas 12 unidades 
há 1 hora, 52 minutos e 3 segundos.

Introduza um cartucho de insulina
Retire a tampa da caneta. Desenrosque o invólucro do cartucho. 
O êmbolo pode ficar saído para fora da caneta. Se isso 
acontecer, pressione-o completamente para dentro até parar.

Coloque uma agulha nova
Retire o selo de proteção. Coloque a agulha a direito na caneta. 
Enrosque-a até ficar bem firme. Retire as proteções exterior e 
interior da agulha. 
Guarde a proteção exterior da agulha.

Segure no invólucro do cartucho e deixe o cartucho deslizar 
para dentro do mesmo com a extremidade com rosca em 
primeiro lugar. Volte a enroscar o invólucro do cartucho até 
sentir ou ouvir um estalido.

Prepare a sua NovoPen® 6 ou NovoPen Echo® Plus

 Teste SEMPRE o fluxo de insulina  
Selecione 2 unidades e pressione o botão injetor até o marcador 
de doses marcar “0”. O teste de fluxo de insulina estará 
completo quando vir um esguicho de insulina a sair pela ponta 
da agulha e não existir qualquer espaço vazio entre a cabeça 
preta do êmbolo e o êmbolo do cartucho.

Selecione a sua dose 
Puxe o botão injetor. Certifique-se de que o marcador de 
doses marca “0” antes de começar. Rode o botão injetor para 
selecionar a dose de que necessita.

Injete a sua dose
Insira a agulha. Pressione o botão injetor até o marcador de 
doses marcar “0”. Conte lentamente até 6 antes de retirar a 
agulha da sua pele. Retire a agulha em segurança e deite-a 
fora. Coloque de novo a tampa da caneta.

Faça a sua administração
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