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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ: H επιλογή του κατάλληλου σημείου εισαγωγής είναι πολύ σημαντική, όπως
επίσης και η εναλλαγή του σημείου κάθε φορά που αλλάζετε το σετ έγχυσης. Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζετε πως η απορρόφηση ινσουλίνης παραμένει η προβλεπόμενη, ενώ παράλληλα
αποφεύγετε ανεπιθύμητες αλλαγές στο δέρμα, όπως σκληρύνσεις ή εξογκώματα.1

Αποφύγετε την εισαγωγή του σετ έγχυσης ή του αισθητήρα:
 Σε έκταση 5,0 cm (2 ίντσες) περιμετρικά της περιοχής του ομφαλού
 Σε σημεία όπου το σώμα σας παρουσιάζει σημαντική φυσική πτυχή
 Σε περιοχές όπου μπορεί να προκύψει ερεθισμός εξαιτίας των ρούχων (π.χ. στο ύψος της ζώνης)
 Σε σημεία όπου υπάρχει ουλώδης ιστός, σκλήρυνση ιστού ή ραγάδες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσπαθήστε να αποφύγετε την αλλαγή του σετ έγχυσης πριν από τον ύπνο,
εκτός αν είστε σε θέση να ελέγξετε την γλυκόζη αίματός σας (BG) έπειτα από 2–3 ώρες, για να
βεβαιωθείτε ότι το σετ λειτουργεί σωστά.
Για τις συνιστώμενες περιοχές εισαγωγής και τα βήματα για την εισαγωγή του σετ έγχυσης ή του
αισθητήρα γλυκόζης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του προϊόντος.

*

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 Εναλλάσσετε τα σημεία εισαγωγής του σετ έγχυσης και του αισθητήρα για να κρατήσετε υγιή τον
ιστό σας
 Με την πάροδο του χρόνου, η επανειλημμένη έγχυση ινσουλίνης στο ίδιο σημείο προκαλεί την
εμφάνιση εξογκωμάτων ή περιοχών με σκλήρυνση – αν έχετε περιοχές με εξογκώματα ή σκλήρυνση,
επιλέξτε ένα πιο μαλακό σημείο και αποφύγετε το προηγούμενο σημείο για περίπου έναν μήνα,
καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξει ανεπαρκής απορρόφηση ινσουλίνης1 –
συζητήστε με τη θεραπευτική σας ομάδα και εξετάστε εναλλακτικά σημεία εισαγωγής.
 Η τοποθέτηση του σετ έγχυσης σε εναλλακτικά σημεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες
αλλαγές στη ρύθμιση της γλυκόζης εξαιτίας αλλαγών στην ταχύτητα απορρόφησης της ινσουλίνης,
επομένως πιθανόν να χρειαστεί να ελέγχετε τη γλυκόζη αίματος (BG) πιο συχνά1

Επιλογή σημείων εισαγωγής και υπενθύμιση εναλλαγής
Φανταστείτε ένα ρολόι
ζωγραφισμένο γύρω
από τον ομφαλό σας.
Περιστρέψτε τα σημεία
εισαγωγής αρχίζοντας
από τη θέση 12 και
συνεχίστε δεξιόστροφα
στη θέση 3, 6 και ούτω
καθεξής.

Φανταστείτε
ζωγραφισμένο
στο σώμα σας ένα
κεφαλαίο Μ ή W.
Χρησιμοποιήστε
κάθε σημείο του
γράμματος ως
πιθανό σημείο
εισαγωγής.
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Πριν την εισαγωγή του σετ έγχυσης και του αισθητήρα, πλύνετε τα χέρια σας και προετοιμάστε το
σημείο με οινόπνευμα. Με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσετε το δέρμα σας ώστε να αποφύγετε τις
μολύνσεις και να ενισχύσετε την επικόλληση του αυτοκόλλητου.
 Αφαιρέστε τα νεκρά κύτταρα της επιφάνειας του δέρματος τρίβοντας με βούρτσα καθαρισμού
προσώπου, με απολεπιστικό σφουγγάρι ή με πανί καθαρισμού με σαπούνι και νερό
 Αν το επιθυμείτε, ψαλιδίστε τυχόν τρίχες
 Αποφύγετε τη χρήση λοσιόν στο σημείο όπου σκοπεύετε να εφαρμόσετε την ταινία, καθώς είναι
πιθανό να μην κολλήσει καλά πάνω από τη λοσιόν
 Για επιπλέον προστασία, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν προετοιμασίας ή ένα πρόσθετο αυτοκόλλητο
κάτω από το σημείο εισαγωγής ή γύρω από αυτό
 Μετά την εφαρμογή της ταινίας, περάστε εκ νέου το δάχτυλό σας επάνω από τις άκρες, για να τη
σφραγίσετε στο δέρμα σας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εισάγετε τον αισθητήρα εάν έχετε χρησιμοποιήσει μαντηλάκι προετοιμασίας (όπως τα μαντηλάκια IV Prep™ Wipes) ή μαντηλάκι προστασίας δέρματος (όπως τα μαντηλάκια
SKIN‑PREP™ Wipes). Η εισαγωγή του αισθητήρα αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτά τα μαντηλάκια,
μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα λειτουργίας του. Χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο Κέντρου Στόχου
για να αποφύγετε την εισαγωγή του αισθητήρα μέσω του προετοιμασμένου δέρματος.

Μέθοδος Κέντρου Στόχου:
Σκουπίστε με κυκλική κίνηση, αλλά αφήστε έναν μικρό κύκλο δέρματος γυμνό στο κέντρο του κύκλου
ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε με ασφάλεια τον αισθητήρα μέσω του γυμνού δέρματος που έχει
καθαριστεί με οινόπνευμα.

Μέθοδος με αντιιδρωτικό, μη αποσμητικό προϊόν:
 Χρησιμοποιήστε ένα στερεό ή αέριο αντιιδρωτικό, μη αποσμητικό προϊόν για δέρμα με τάση
εφίδρωσης (όχι σε μορφή γέλης ή κρέμας)
 Εφαρμόστε στην περιοχή του σημείου εισαγωγής και περιμένετε για 10–15 λεπτά
 Καθαρίστε το σημείο εισαγωγής αφαιρώντας το αντιιδρωτικό προϊόν που τυχόν περισσεύει από το
δέρμα και αφήστε το να στεγνώσει πριν από την εισαγωγή
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Μέθοδος ταινίας σετ έγχυσης:
 Καθαρίστε το δέρμα και αφήστε το να στεγνώσει
 Εισαγάγετε το σετ έγχυσης
 Εφαρμόστε ένα τεμάχιο ταινίας Infusion Set IV3000™
απευθείας επάνω από το σετ έγχυσης

Μέθοδος σάντουιτς:
 Καθαρίστε το δέρμα και αφήστε το να στεγνώσει
 Εφαρμόστε ένα διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα απευθείας επάνω στο δέρμα
 Εισαγάγετε το σετ έγχυσης μέσω του αυτοκόλλητου - έτσι το αυτοκόλλητο του σετ έγχυσης κολλά
στο αυτοκόλλητο επίθεμα αντί για το δέρμα σας
 Εφαρμόστε ένα δεύτερο διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα επάνω από το σετ έγχυσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις
μεθόδους σάντουιτς ή επικάλυψης, η αποσύνδεση
ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Μέθοδος επικάλυψης:
 Καθαρίστε το δέρμα και αφήστε το να στεγνώσει
 Εισαγάγετε τον αισθητήρα και συνδέστε τον πομπό
 Επιλέξτε ένα τεμάχιο κατάλληλης ταινίας που θα καλύψει το
σύνολο του αισθητήρα – για παράδειγμα ένα αυτοκόλλητο
επίθεμα χωρίς οπές StayPut™ Adhesive No Hole Patch
(StayPut™ Medical), ή ένα κομμάτι ταινίας τριγωνικού
σχήματος κομμένου από ταινία Hypafix™ Tape (Smith &
Nephew, Inc.)
 Εφαρμόστε το απευθείας επάνω στον αισθητήρα
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ακολουθούν μερικές προτάσεις προϊόντων που θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση των σημείων εισαγωγής.
Αν και δεν πρόκειται για πλήρη λίστα όλων των διαθέσιμων προϊόντων, αυτές οι προτάσεις μπορούν να σας
βοηθήσουν στη διαχείριση των σημείων εισαγωγής. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτά τα είδη καλώντας στο
τηλέφωνο 210 67 79 099 & 210 01 01 200 ή στο email: analosima@medtronic.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή και τον
Επαγγελματία Υγείας που σας παρακολουθεί.

Σκευάσματα προετοιμασίας και μαντηλάκια
Τα σκευάσματα προετοιμασίας και τα μαντηλάκια χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την προετοιμασία
του δέρματος πριν από την εισαγωγή. Τα μαντηλάκια προστασίας χρησιμοποιούνται μετά τον καθαρισμό
και κάτω από τις ταινίες και τα αυτοκόλλητα, βοηθώντας στην προστασία του ευαίσθητου δέρματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία ενός σημείου εισαγωγής
αισθητήρα, εκτός αν χρησιμοποιείτε τη Μέθοδο Κέντρου Στόχου.
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μαντηλάκια IV Prep™ Wipes
από την Smith & Nephew, Inc.

Προετοιμάζουν το δέρμα και βοηθούν στην καλύτερη επικόλληση
της ταινίας. Εξαιρετικά για υγρά κλίματα ή για άτομα που ιδρώνουν.

Μαντηλάκια NO STING
SKIN PREP™ Wipes
από την Smith & Nephew, Inc.

Προστατεύουν από ερεθισμούς μεταξύ ταινίας και δέρματος.

Μαντηλάκια SKIN-PREP™ Wipes
από την Smith & Nephew, Inc.

Προστατεύουν από ερεθισμούς που προκαλούνται από τις ταινίες
και τα αυτοκόλλητα.

Μαντηλάκια Skin-Tac™ Wipes
από την Torbot Group/
Mason Labs

Βοηθούν στην επικόλληση μεταξύ δέρματος και ταινίας.
Χωρίς λάτεξ, ενώ είναι επίσης υποαλλεργικά. Σκεφτείτε να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν αφαίρεσης κόλλας Tac Away®
Adhesive Remover σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.

Προϊόντα αφαίρεσης κόλλας
Εάν χρησιμοποιείτε πρόσθετα αυτοκόλλητα και δυσκολεύεστε να τα αφαιρέσετε ή εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα,
μιλήστε με τον Επαγγελματία Υγείας που σας παρακολουθεί σχετικά με τη χρήση προϊόντων αφαίρεσης κόλλας.
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϊόν αφαίρεσης κόλλας
Detachol® Adhesive Remover
από την Ferndale Laboratories, Inc.

Ήπιο, υγρό προϊόν αφαίρεσης κόλλας που δεν προκαλεί
ερεθισμούς.

Προϊόν αφαίρεσης κόλλας
TacAway® Adhesive Remover
από την Torbot Group/Mason Labs

Για πλήρη, αποτελεσματική αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας.
Χωρίς ακετόνη.

Μαντηλάκια UNI-SOLVE™ Wipes
από την Smith & Nephew, Inc.

Σχεδιασμένα για την εύκολη αφαίρεση ταινιών και
αυτοκόλλητων επιθεμάτων.

Baby Oil (γενικού τύπου) από
διάφορους κατασκευαστές

Κοινό προϊόν οικογενειακής χρήσης για τη φροντίδα
του δέρματος που βοηθά στην αφαίρεση υπολειμμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται προς πώληση μέσω της Medtronic
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή και τον
Επαγγελματία Υγείας που σας παρακολουθεί.

Ταινίες
Οι ταινίες και τα αυτοκόλλητα χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν ένα σετ έγχυσης ή έναν πομπό στη
θέση του και μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσετε διαφορετικά προϊόντα για να βρείτε το κατάλληλο για
εσάς.
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία Hypafix™ Tape από
την BSN Medical

Μη υφασμένο ύφασμα από υλικό λευκού πολυεστέρα,
επενδυμένο με υποαλλεργικό αυτοκόλλητο σε χάρτινο επίθεμα
ταχείας αποκόλλησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται προς πώληση
μέσω της Medtronic.

Ταινία IV3000™ Tape
από την Smith & Nephew, Inc.

Διαφανές επίθεμα μεμβράνης ανθεκτικό στην υγρασία.

Ταινία σετ έγχυσης Infusion Set
IV3000™ Tape
από την Smith & Nephew, Inc.

Διαφανές επίθεμα ταινίας με προσαρμοσμένη σχεδίαση
ώστε να ταιριάζει γύρω από τα σετ έγχυσης Quick-set™,
Silhouette™, Sure-T™ και Mio™. Κατασκευασμένος με το ίδιο
αυτοκόλλητο και μεμβράνη με την ταινία IV3000™ Tape.

Κόλλα Mastisol® Adhesive
από την Ferndale Laboratories,
Inc.

Διαφανής υγρή κόλλα που δεν προκαλεί ερεθισμούς. Σκεφτείτε
να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αφαίρεσης κόλλας Detachol®
Adhesive Remover σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.

Διαφανές επίθεμα Polyskin™ II
Transparent Dressing
από την Covidien

Διαφανής ταινία διαπερατή από υγρασία και ατμό που διατηρεί
το δέρμα στεγνό και πιο άνετο στο σημείο εισαγωγής.

Επίθεμα StayPut™ Patch από
την StayPut™ Medical, LLC

Αυτά τα επιθέματα κάλυψης είναι αδιάβροχα, αναπνέουν
και είναι ευέλικτα βοηθώντας στη στερέωση των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο σώμα.

Διαφανές επίθεμα μεμβράνης
Tegaderm™ HP Transparent
Film Dressing
από την 3M

Διαφανές επίθεμα ταινίας που επικολλάται καλά εάν εκτεθεί σε
υγρασία.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
Πόνος κατά την εισαγωγή

Αλλαγή σε διαφορετικό σετ έγχυσης

 Μπορείτε να τοποθετήσετε πάγο στο σημείο
για να το μουδιάσετε ελαφρώς πριν από την
εισαγωγή της βελόνας

 Καθώς βιώνετε αλλαγές στο σώμα σας ή στη ζωή
σας, οι ανάγκες σας σχετικά με το σετ έγχυσης
και τη χρήση ταινίας μπορεί να αλλάξουν

 Μιλήστε με τον Επαγγελματία Υγείας που σας
παρακολουθεί σχετικά με κάποια κρέμα για το
μούδιασμα της περιοχής (τοπικό αναισθητικό) –
ορισμένες από αυτές διατίθενται μόνο κατόπιν
συνταγογράφησης

 Ακολουθήστε τις συμβουλές της θεραπευτικής
σας ομάδας όσον αφορά τον καλύτερο τύπο
σετ έγχυσης και σημείου τοποθέτησης για εσάς

Οι κρέμες αυτές απαιτούν συγκεκριμένες
οδηγίες χρήσης, επομένως βεβαιωθείτε ότι
ακολουθείτε τις οδηγίες που σας παρέχονται
από τον Επαγγελματία Υγείας και από τον
κατασκευαστή
Θα χρειαστεί να αφαιρέσετε πλήρως την κρέμα
και να καθαρίσετε την περιοχή, αφήνοντάς τη να
στεγνώσει πριν από την εισαγωγή
 Αν νιώσετε πόνο για κάποιο διάστημα μετά την
τοποθέτηση του σετ έγχυσης ή του αισθητήρα,
αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι βρίσκεστε
εντός μυϊκού ιστού ή πλησίον αυτού και ότι η
θέση εισαγωγής πρέπει να αλλάξει

Αιμορραγία κατά την εισαγωγή
 Αν παρουσιάζετε αιμορραγία κατά την
εισαγωγή, δοκιμάστε να τοποθετήσετε πάγο
στο σημείο πριν από την επόμενη εισαγωγή
σας, ώστε να περιστείλετε τα αιμοφόρα αγγεία

 Η Medtronic παρέχει διαφορετικούς
τύπους σετ έγχυσης, τα οποία μπορούν να
ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες
σας - για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.medtronic-diabetes.gr

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού
 Μπορείτε να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε
επιπλέον ταινία ή αυτοκόλλητα κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού ώστε τα σημεία εισαγωγής
να παραμένουν ασφαλή κατά τις υψηλότερες
θερμοκρασίες και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες
 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πτώσεις και οι
προσκρούσεις που συμβαίνουν με την πάροδο
του χρόνου θα επηρεάσουν το περίβλημα της
αντλίας* και θα το καταστήσουν πιο ευπαθές σε
βλάβη από το νερό
 Βλάβη στο περίβλημα της αντλίας μπορεί
επίσης να προκληθεί από λοσιόν, αντηλιακά
και εντομοαπωθητικά

 Εάν δείτε αίμα στο σετ έγχυσης, αλλάξτε το
 Εάν εκδηλωθεί αιμορραγία κάτω, γύρω ή
επάνω από τον αισθητήρα, ασκήστε σταθερή
πίεση χρησιμοποιώντας αποστειρωμένη γάζα
ή ένα καθαρό πανί τοποθετημένο πάνω από
τον αισθητήρα για έως και τρία λεπτά – εάν η
αιμορραγία δεν σταματήσει, αφαιρέστε τον
αισθητήρα και ασκήστε σταθερή πίεση μέχρι
να σταματήσει

Ευαισθησίες του δέρματος, αλλεργίες και
δερματικές αντιδράσεις
 Μπορεί να προκύψουν αλλεργίες και
δερματικές αντιδράσεις όπως κνησμός,
εξανθήματα ή εξογκώματα – όταν τα
παρατηρήσετε, καθορίστε την αιτία τους και
χρησιμοποιήστε διαφορετικό προϊόν – αν το
σημείο εισαγωγής παρουσιάσει ερεθισμό ή
φλεγμονή, το σετ ή ο αισθητήρας πρέπει να
αφαιρεθεί και να εισαχθεί σε νέα θέση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, μιλήστε με τον Επαγγελματία Υγείας που σας
παρακολουθεί ή καλέστε την 24ωρη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης στο τηλέφωνο 800 11 638 66.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.medtronic-diabetes.gr.
Επικοινωνήστε με τη Medtronic για τεχνική βοήθεια ή για να αναφέρετε τυχόν προβλήματα κάποιου
προϊόντος. Απευθυνθείτε στον Επαγγελματία Υγείας που σας παρακολουθεί για ιατρικές συμβουλές.
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*	Οι αντλίες MiniMed™ 780G και MiniMed™ 640G είναι αδιάβροχες τη στιγμή της κατασκευής και όταν η δεξαμενή και η σωλήνωση είναι
σωστά τοποθετημένες. Προστατεύονται από τις συνέπειες της παραμονής στο νερό, σε βάθος έως και 3,6 μέτρα (12 πόδια) για έως και
24 ώρες. Το παρόν ταξινομείται με διαβάθμιση IPX8.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΤΙΣ
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ MEDTRONIC.

Medtronic Hellas A.E.E.
Διεύθυνση Έδρας
Λεωφ.Κηφισίας 24 (κτίριο Β)
15125, Mαρούσι
Αθήνα
Τηλ. 210 67 79 099
Φαξ. 210 67 79 399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2650801000

DIABETES.SHOP
Πύργος Αθηνών
Λ. Μεσογείων 2-4
(ισόγειο, κτ;ίριο Β)
115 27, Αμπελόκηποι
Τηλ. 210 01 01 200
www.medtronic-diabetes.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης
9ο χλμ Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης –
Νέων Μουδανιών
57001, Πυλαία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 402100

Smith+Nephew plc, Building 5, Croxley Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8YE, ΗΒ. Τηλέφωνο +44 (0)1923 477 100. Καταχωρισμένος αριθμός: 00324357
Torbot Group Inc., 1367 Elmwood Ave., Warwick RI 02910 ΗΠΑ. Τηλέφωνο: 800-545-4254. Φαξ: 401-780-8740. contactus@torbot.com
Ferndale Pharma Group, Inc. 780 W. Eight Mile Rd. Ferndale, MI 48220. 248.548.0900 ή 888.548.0900. contactus@ferndalelabs.com
BSN medical GmbH, Quickbornstraße 24, D-20253 Hamburg, Γερμανία. Τηλ: +49 (0)40 4909 909. Φαξ: +49 (0)40 4909 6666. info@bsnmedical.de
StayPut™ Medical, LLC. cs@stayputmedical.com. 1-844-478-2978
3M Corporate Headquarters, 3M Center, St. Paul, MN 55144-1000. (1-888-364-3577)
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