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کاربرد سرنگهای آماده-برای-استفاده ترومبوس ساخت شرکت سانوفی

راهنمای تزریق برای بیماران

پزشک برای شما یک هپارین با وزن مولکولی پایین تجویز کرده است.
•بدین ترتیب باید یا از ترومبوس یا آمبولی ریه جلوگیری شود یا لخته موجود برطرف شود.
•تزریق میتواند به وسیله خود شما یا یکی از افراد مورد اعتمادتان انجام شود.

تزریق آسان

آمادهسازی آسان
-۱

دستانتان را بشویید .یک نقطه را
در سمت راست یا چپ شکم خود انتخاب
کنید .محل تزریق باید از هر طرف حداقل
 5سانتی متر از ناف شما فاصله داشته
باشد .محل انتخابشده برای تزریق را با
پنبه الکلی یا با آب و صابون تمیز کنید.
آرام و راحت بنشینید یا دراز بکشید.
هنوز باید بتوانید محل تزریق را ببینید.

-۲

سرنگ را برداشته و درپوش محافظ آن
را جدا کنید.

ممکن است قطرهای به نوک سوزن بچسبد.
در این صورت ،باید قطره را قبل از تزریق
با ضربه زدن روی سرنگِ از قبل پر شده،
از بین برد .اکنون میتوان تزریق را انجام داد.

-۴

سوزن را به صورت عمودی با زاویه
 90درجه وارد کنید ،به آرامی روی پیستون
سرنگ فشار دهید و کل محتویات سرنگ را
تزریق کنید (لطفا توجه داشته باشید که پزشک
شما ممکن است دوزهای مختلفی به شما بدهد).
پوست تاشده نباید رها شود.
این مهم است که شما پیستون سرنگ را به
طور کامل فشار دهید تا مکانیسم محافظت فعال
شود.

-۵

پس از انجام تزریق به صورت کامل،
سوزن را مستقیم به بیرون بکشید .پوشش
محافظ روی سوزن میآید و آن را میبندد.
در این حالت ،میتوانید پوست تاشده را رها
کنید.

حباب هوای موجود در سرنگ آماده-برای-
استفاده نباید از بین برود!

-۳
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با استفاده از انگشت شست و انگشت
اشاره ،قسمتی از پوست در ناحیه تمیزشده را
بر گردانید و تا بزنید و آن را تا زمان بیرون
کشیدن سوزن تزریق به همین شکل نگه دارید.

-۶

سرنگ مورد استفاده را درون ظرف
زباله مقاوم در برابر سوراخشدگی بیندازید.
درب ظرف را با دقت ببندید و ظرف زباله
را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

کد  QRرا اسکن کنید و اطالعات بیشتر
را در برنامه  Inject-Appبرای گوشی
هوشمند خود ( iOSیا اندروید) مشاهده کنید!

این راهنما را می توانید به  10زبان دیگر
در نشانی زیر بارگیری کنید:
www.thromboseportal.eu/
injektionsanleitung

لوگوی اپل و اپ استور نامهای تجاری ثبتشده برای شرکت اپل هستند .لوگوی اندروید و گوگل پلی نامهای تجاری شرکت گوگل هستند.
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