استعمال حقنة مسبقة الملء لعالج الجلطات من إنتاج Sanofi

إرشادات الحقن للمرضى

وصف لك طبيبك الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي.
•ستقوم بمنع حدوث جلطات أو انسداد رئوي أو تحل جلطة قد حدثت.
•يمكنك أن تعطي الحقنة لنفسك أو تطلب ذلك من شخص تثق به.

سهولة الحقن

سهولة التحضير
-1

اغسل يديك .اختر موضعًا بالجانب
األيمن أو األيسر من بطنك .يجب أن يكون
موضع الوخز على بعد  5سم على األقل من
جانب السرةّ .
نظف موضع الوخز المقصود
بمسحة كحول أو بالماء والصابون .اجلس
أو اِستلق في وضع مرتاح ومسترخ .يجب
أن تظل قادرً ا على رؤية موضع الوخز.

-2

خذ الحقنة وأزل الغطاء الواقي.

قد تظل قطرة ملتصقة بطرف اإلبرة .فإذا حدث
ذلك يجب إزالتها قبل الحقن وذلك عن طريق
النقر على الحقنة مسبقة الملء باإلبرة التي تشير
إلى أسفل .يمكن اآلن إجراء الحقن.

-4

أدخل اإلبرة عموديًا بطولها الكامل
بزاوية  °90واضغط مكبس الحقنة إلى أسفل
بحذر ،وأحقن كامل محتويات الحقنة (يرجى
مالحظة أن طبيبك/طبيبتك قد يعطي تعليمات
جرعات مختلفة) .يجب أال يتم ترك ثنية الجلد.

من المهم أن يتم الضغط على مكبس الحقنة
بشكل كامل لكي يتم تنشيط آلية الحماية.

-5

اسحب الحقنة للخارج بعد أن يتم حقنها
بالكامل .ينزلق الغطاء الواقي أوتوماتيكيًا فوق
اإلبرة ويغلقها.
ويمكنك بعد ذلك ترك ثنية الجلد.

يجب عدم إزالة فقاعة الهواء الموجودة في
الحقنة مسبقة الملء!
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اصنع ثنية من الجلد بين اإلبهام
والسبابة في المنطقة التي تم تطهيرها
وامسكها حتى تسحب إبرة الحقن للخارج.
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اِرم الحقنة المستخدمة في حاوية نفايات
محمية من الثقب .أغلق غطاء الحاوية بعناية
واحفظ حاوية النفايات بعي ًدا عن متناول األطفال.

امسح رمز االستجابة السريعة ويمكنك الحصول على
مزيد من المعلومات في التطبيق Inject-App
لجهازك الذكي (.)iOS ،Android

يمكن تنزيل التعليمات بـ  10لغات أخرى!
www.thromboseportal.eu/
injektionsanleitung

يعد شعار  Appleو  App Storeعالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة  .Apple Incكما يعد شعار  Androidو  Google Playعالمتين تجاريتين لشركة .Google LLC
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