الس كّري الخاص بك
حقن دواء ُ

اتبع هذه التوصيات لحقن مريح وفعال.
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الخطوة  :1اخلط دوائَك ( ُم ستعلق األنسولني امل ُتجانس ومزيج األنسولني)^
10 + 10

ح ّرك القلم بني راحتي يديك واقلبه بلطف  20م ّرة عىل األقل.

تحقق بنظرك إذا كان هناك أي بلورات
متبقية يف الجزء السفيل من الخرطوشة.

الخطوة  .2ركّب إبرة جديدة لقلمك*

دامئا ث بّ ت اإلبرة عىل التوايل.

قم بإزالة الغطاء الخارجي وإزالة الغطاء املل ّون الداخيل.

الخطوة  .3امأل القلم وحدّد مقداراً لجرعتك*

قبل كل حقن ،ح دِّد مقدارا ً ال يقل عن وحدتني وامأل القلم مع الحفاظ عىل وضع اإلبرة ألعىل .ك ِّرر هذه الخطوة حتى تظهر قطرة
من الدواء عىل طرف اإلبرة لضامن أن القلم يعمل بشكل صحيح وخا ٍل من فقاعات الهواء .ثم ح دِّد مقدار جرعتك املطلوبة.

^ اتبع دامئ اً إرشادات االستخدام التي توفرها الرشكة املصنعة لدواء السكري الخاص بك.
* هذه توصيات عا ّم ة.

الس كّري الخاص بك
حقن دواء ُ
الخطوة  :4أد ِخ ل اإلبرة واحقن الجرعة وانتظر

الخطوة  :5تخلص من إبرة القلم الخاصة بك
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ِ
أدخ ل اإلبرة يف منطقة الحقن وادفع
املكبس حتى الصفر إلعطاء الجرعة.

لضامن إعطاء الجرعة كاملة ،من
املهم االحتفاظ باإلبرة تحت الجلد
ملدة  10ثوان عىل األقل.

بعد كل حقن ،يجب إزالة اإلبرة والتخلص منها يف حاوية األدوات الحادة.
 1حقن =  1إبرة قلم جديدة

^اتبع دامئا إرشادات االستخدام التي توفرها الرشكة املصنعة لدواء السكري الخاص بك .هذه توصيات عامة.

تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول طول اإلبرة ال ُم ناسب لك:

طول اإلبرة املوىص به
إبرة القلم ™BD Ultra-Fine
 4مم 32 xغ ( 0.23مم)

رمز املنتج يف املخطط الوطني لخدمات السكري101 :

 + ™BD Micro-Fineإبرة قلم
 5مم  31xغ ( 0.25مم)

رمز املنتج يف املخطط الوطني لخدمات السكري97 :

إبر قلم ال  ™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 قوة اليد
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•  إبرة قلم  BDاألصغر واألرفع مناسبة ملعظم األشخاص الذين يعانون من مرض السكري
#2
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§ بالمقارنة مع إبر قلم الجدار الرقيق BDالقياس يّ ة.
 #بالمقارنة مع إبر قلم -BDذات ال  3جلفات القياسية.
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