توصيات تقنية الحقن

1

اتبع هذه التوصيات لعملية حقن مريحة وفعالة.

# §،1

يمكن أن تساعدك تقنية الحقن الصحيحة على عالج مرض السكري الذي تعاني منه بسهولة أكب ر.

§،1

استخدم إبرة قصرية

• استخدم إبرة قلم  4مم أو  5مم لضامن إدخال دوائك يف الطبقة الدهنية تحت سطح الجلد،
1
ُم تج ِّن ب اً العضلة.
•ميكن أن يؤدي حقن دوائك يف عضلة إىل جعل الدواء يعمل برسعة كبرية مام يؤدي إىل انخفاض
1
مستويات الجلوكوز يف الدم.
• ينصح باستخدام أطوال إبر قصرية (إبر قلم  4مم و 5مم) للبالغني واألطفال ول لّذين يعانون من
1
زيادة الوزن.

استخدم إبرة جديدة لكل عملية حقن
• استخدم إبر القلم واملحاقن مل ّرة واحدة ثم تخلص منها بعد االستخدام.
•ال ترتك إبر القلم ُم تّ صلة بقلم دوائك .فالهواء وامللوثات ميكن أن تؤثر عىل دقة
1
الجرعة وعىل مستويات الجلوكوز يف دمك.
•إعادة استخدام اإلبر ميكن أن يزيد من خط ر:
3،2
مم قد يؤث ّر عىل إعطاء دوائك.
 انطواء وانكسار األب رّ ،4،3
األمل وعدم ال راحة ،والذان قد يؤدّيان إىل كدمات ونزيف.1

 8مم

 5مم

األبرة املعاد استخدامها
مكبة  x2000م ّرة*
ّ

 4مم

إرشادات تقنية الحقن
بدّل بني مواضع الحقن بشكل مالئم
• مواضع الحقن الترشيب املوىص بها هي البطن والفخذ واألرداف.
1
2
1
• احرص دامئا عىل حقن منطقة واحدة بعيدة بعرض إصبع عىل األقل عن موضع الحقن السابق.
4
3
•إذا قمت بالحقن يف نفس املوضع ،قد تصاب بكتل دهنية وكدمات يف موضع الحقن وذلك قد
1
يوقف عمل دوائك بشكل صحيح.
1
• تحدث مع أخصايئ الرعاية الصحية الخاص بك حول خطة تبديل ملواضع الحقن.
1
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تحقق من تقنية الحقن الخاصة بك^

• استخدم إبرة جديدة لكل حقن.

 4مم
إبرة

•ال تدفع مركز اإلبرة بعمق شديد بحيث تشق الجلد .فقد يؤدي هذا إىل حقن دوائك يف العضلة.

1

• استخدم موضع حقن جديد عند كل عملية حقن.

1

ليس هنا

هنا

• اضغط عىل املكبس ببطء وبشكل كامل لضامن حقن دوائك بأكمله.

1

• قم بالعد حتى  10بعد الضغط عىل املكبس متاما قبل إزالة اإلبرة.

~1

ليس هنا

الجلد :بسامكة  2.4 - 1.9مم

2

األنسجة تحت الجلد

عضلة

إبر قلم  ™BD Ultra-Fineذات ال  4مم
بتكنولوجيا ™EasyFlow
•سن اإلبرة ذات ال -5جلفات تضمن عملية حقن أكرث لطفا وراحة.
• جهد ووقت أقل للحقن لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف
4
قوة اليد.
•إبرة قلم  BDاألصغر واألرفع مناسبة ملعظم األشخاص الذين يعانون
من مرض السكري11.
5

رمز املنتج يف املخطط الوطني لخدمات السكري101 :

^ دائما قم باستشارة أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بشأن عالج مرض السكري الذي تعاني منه.
* صور من دايتر لوك و كينيث شتراوس":استخدام اإلبر عدة مرات؟" محضر الس كّري .31-34 .S:1998،10
§ بالمقارنة مع إبر قلم الجدار الرقيق القياس ّي ة .BD
 #بالمقارنة مع إبر قلم  BDذات -3جلفات القياس ّي ة.
~ اتبع دائما تعليمات مصنع القلم.
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