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 1986  -)  مستحَضرات (نشرة للمستھلك بموجب أنظمة الصیادلة  

 یُسّوق الدواء بموجب وصفة طبیة فقط 
 

  زایكتو ڤ
 محلول للحقن ضمن قلم جاھز لالستعمال 

 ملل  /ملغ 6تاید چلولیرا : المادة الفعالة
                 Liraglutide 6 mg/ml 

 
  6والفصل " معلومات مھّمة عن قسٍم من مرّكبات الدواء"انظر البند : المواّد غیر الفعّالة وُمسببات الحساسیة في المستحَضر

 ". معلومات إضافیّة"
 

إذا كانت لدیك أسئلة  . معلومات موجزة عن الّدواء  تحتوي ھذه النشرة على  . اقرأ النشرة بتمعّن حتى نھایتھا وذلك قبل البدء باستعمال الدواء
 . إضافیة، توّجھ إلى الطبیب أو الصیدليّ 

 .ألّنھ قد یضّرھم، حتى لو بدا لك تشابھ بین حالتك الطبیة وحالتھم ال تعِطھ لآلخرین؛ . ُوِصف ھذا الدواء لعالجك
 

 لَم أعّد ھذا الّدواء؟  .1
 

متوازن إلى حد كاف،  غیر ، ال2سنوات وما فوق، لعالج السكري من النوع   10زا لعالج البالغین، المراھقین واألوالد بدءا من سن ڤیكتویُستعمل 
 :  باإلضافة إلى التغذیة المتوازنة والنشاط الجسماني

 )  دواء آخر لعالج السكري(كعالج وحید إذا كنت غیر قادر على استعمال میتفورمین  .1
 أدویة أخرى لعالج السكري   باإلضافة إلى .2

 . GLP-1أدویة لمعالجة داء السكري، قرائن : الفصیلة العالجیة 
 ان المستوى السكر في الدم مرتفعادمك، فقط إذا كوھو یساعد جسمك على خفض مستوى السكر في .  تایدچلوزا على المادة الفعّالة لیراڤیكتویحتوي  

 .  كذلك، یبطئ انتقال الطعام عبر معدتك وقد یمنع مرض القلب. جدا
 

 قبل استعمال الدواء.2
 

   :یُمنع استعمال الدواء إذا 
معلومات  " -  6انظر البند (تاید أو لكل واحد من المكّونات اإلضافّیة التي یحتوي علیھا الدواء چلوللیرا) لدیك حساسّیة (كنت حساسا   •

 ").  إضافّیة 
 

 تحذیرات خاّصة متعلّقة باستعمال الدواء  
 : قبل بدء العالج بڤیكتوزا أخبر الطبیب إذا

 .  كنت تعاني أو عانیت من مرض في البنكریاس •
ل جرعة اإلنسولین، ویوصي لك بقیاس مستوى السكر في دمك  ی تقل یةیرشدك طبیبك حول كیفكنت تستعمل اإلنسولین، فسوف  •

، والحماض الكیتوني السكري  )hyperglycemia(أكثر، وذلك بھدف منع حدوث ارتفاع السكر في الدم  متقاربةفي أحیان 
الدم، وارتفاع الجھد عند التنفس، الذي یحدث عندما ال یكون جسمك   في  مضاعف لمرض السكري مع مستوى مرتفع من سكر(

 ). قادرا على تفكیك الچلوكوز بسبب نقص اإلنسولین
 

زا  . ڤیكتومن الحماض الكیتوني السكري  ، أو )اإلنسولین إطالقا ال یُنتج جسمك(  1یُمنع استعمال ھذا الدواء إذا كنت تعاني من السكري من النوع 
 .  یُمنع استعمالھ كبدیل لإلنسولین لھذا  ھو لیس إنسولین،

 
 . زا ٕاذا كنت تتلقى عالجا بغسیل الكلى ڤیكتوال یوصى باستعمال  
 . زا ٕاذا كنت تعاني من مرض خطیر في الكبد ڤیكتوال یوصى باستعمال  
 .  زا ٕاذا كنت تعاني من قصور خطیر في عمل القلب ڤیكتوال یوصى باستعمال  

 
،  )تدعى شلل المعدة(تؤدي إلى تأخیر في إفراغ المعدة   والتي زا إذا كنت تعاني من مشكلة خطیرة في المعدة أو المعي،ڤیكتوال یوصى باستعمال  

 .أو من مرض أمعاء التھابي
 

 إذا كنت تعاني من أعراض التھاب حاد في البنكریاس، مثل ألم في البطن خطیر ومتواصل، علیك استشارة طبیبك فورا  
 ).  4انظر البند (
 

 .  إذا كنت تعاني من مرض في الغدة الدرقیة بما في ذلك عقیدات في الغدة الدرقیة وتضخم الغدة الدرقیة، علیك استشارة طبیبك
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من المھم تجنب حدوث  . تجفاف، مثال، في حالة التقیؤ، الغثیان واإلسھال/ العالج بڤیكتوزا، فقد تعاني في حاالت معینة من فقدان السوائلعند بدء 

 .  اتصل بطبیبك إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو مخاوف . الجفاف وذلك بشرب الكثیر من السوائل
 

 األطفال والمراھقون 
لیست ھناك معلومات حول االستعمال لدى األطفال دون  . سنوات وما فوق 10د بدءا من سن الالمراھقین واألوزا لدى ڤیكتویمكن استعمال 

 . سنوات10  سن 
 

   التفاعالت بین األدویة 
   .ك إذا كنَت تتناول، أو تناولَت مؤخًرا، أدویة أخرى، بما فیھا أدویة دون وصفة طبیة ومكّمالت غذائیّة، أخبِر الطبیب أو الصیدلي بذل

 : ال سیما إذا كنت تتناول 
عند  ) hypoglycemia(قد یتطور لدیك انخفاض مستوى السكر في الدم    .أو إنسولین) میدچلیبنكالید أو چلیمپیرمثل  (سلفونیل یوریا   •

حدوث انخفاض  زا سویة مع السلفونیل یوریا أو اإلنسولین، وذلك ألّن السلفونیل یوریا واإلنسولین یزیدان من خطورة  ڤیكتواستعمال 
عندما تبدأ باستعمال ھذین الدواءین سویة للمرة األولى، فقد یطلب منك طبیبك خفض جرعة سلفونیل یوریا أو   .مستوى السكر في الدم 

إذا كنت تتناول أیضا سلفونیل یوریا  . 4مستوى السكر في الدم في البند  یرجى أن تراجع العالمات التحذیریة الخاصة بانخفاض  .إنسولین
على  یساعد ھذا الفحص طبیبك . أو إنسولین، فقد یطلب منك طبیبك إجراء فحص لنسب السكر في دمك) میدچلیبنكال أو یدچلیمپیرثل  م(

 .أن یقرر فیما إذا كانت ھناك حاجة إلى تغییر جرعة سلفونیل یوریا أو اإلنسولین
وذلك لتحدید ما ھي   حاجة إلى إجراء فحوصات دم بوتیرة أعلى،قد تكون ھناك  . وارفارین أو أدویة أخرى فمویة مضادة لتخثر الدم •

 .   قابلیة التخثر في دمك 
 

 الحمل واإلرضاع 
 .  أو تخططین للحمل علیِك إبالغ الطبیب إذا كنِت حامًال، تظنین أنِك حامل، 

 .  بجنینكِ زا خالل فترة الحمل، ألنھ لیس معروفا فیما إذا كان قد یلحق ضررا ڤیكتویُمنع استعمال 
 

 .  زا ینتقل إلى حلیب األم، لذلك، ال تستعملي ھذا الدواء إذا كنِت مرضعة ڤیكتومن غیر المعروف فیما إذا كان  
 

 السیاقة واستعمال الماكینات 
ات إذا  ین الماكعلیك االمتناع عن السیاقة أو استعمال  .من قدرتك على التركیز) hypoglycemia(قد یقلل انخفاض مستوى السكر في الدم 
یرجى أن . 4مستوى السكر في الدم في البند  یرجى أن تراجع العالمات التحذیریة الخاصة بانخفاض. اختبرت عالمات انخفاض السكر في الدم

 .  تستشیر طبیبك لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع 
 

 الدواء  معلومات مھّمة عن قسم من مرّكبات
 ". خالیا من الصودیوم "في كل وحدة جرعة، أي إنھ یعتبر )  ملغ 23(ملیمول من الصودیوم  1یحتوي ھذا الدواء على أقل من 

 
 كیف تستعمل الدواء؟. 3
 
بالجرعة وطریقة العالج  علیك أن تفحص مع الطبیب أو الصیدلّي إذا لم تكن متأّكًدا فیما یتعلق  .یجب استعمال الدواء دائًما حَسب تعلیمات الطبیب  

 .  بالدواء
 

 : الجرعة الموصى بھا عادة ھي .الجرعة وطریقة العالج یُحّددھما الطبیب فقط 
 .  ملغ مرة واحدة في الیوم، لمدة أسبوع واحد على األقل 0.6الجرعة االبتدائیة ھي  •
 .  ملغ مرة واحدة في الیوم 1.2سیخبرك طبیبك متى علیك رفع الجرعة إلى  •
ملغ، فقد یطلب منك طبیبك مواصلة رفع الجرعة إلى   1.2كوز في دمك كما ینبغي عند تناول جرعة مقدارھا لچلوتوازن ا في حال عدم •

 .   ملغ مرة واحدة في الیوم 1.8
 .  إال إذا أخبرك الطبیب القیام بذلك  ،ال تغیّر الجرعة الخاصة بك

 
 . یُمنع تجاوز الجرعة الموصى بھا 

 
األماكن المفضلة للحقن الذاتي ھي في الجزء األمامي . ال تحقنھ داخل الورید أو العضل ). subcutaneous( بالحقن تحت الجلد   زاڤیكتویعطى 

 .  أو الجزء العلوي من ذراعك) البطن (من الفخذین، الجزء األمامي من خاصرتك 
 

بعد أن تجد الساعة األكثر راحة لك من الیوم، یفضل أن تحقن  . الطعامیمكنك حقن نفسك في أیة ساعة من ساعات الیوم، دون أیة عالقة بوجبات 
 .  زا بنفس الساعة من الیوم تقریباڤیكتو
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 .  قبل أن تستعمل قلم الحقن للمرة األولى، سوف یریك الطبیب أو الممرضة الخاصین بك كیفیة استعمالھ
 .  تعلیمات استعمال مفّصلة في الجانب الثاني من ھذه النشرة  تظھر

 
   إذا تناولت جرعة أعلى عن طریق الخطأ 

یُحتَمل أن تحتاج  . زا، تحدث فوًرا مع طبیبك أو توجھ إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معكڤیكتوإذا حقنت جرعة أعلى من 
 . یُحتَمل أن تشعر بغثیان، تقیؤات أو إسھال. إلى عالج طبيّ 

 . الدواء عن طریق الخطأ، توّجْھ فورا إلى الطبیب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطِحبًا معك عبّوة الدواءإذا ابتلع أو تناول طفل من 
 

 إذا نسیت تناُول الدواء 
ساعة على الموعد الذي كان من   12مع ذلك، إذا مضى أكثر من . زا فور تذكركڤیكتوإذا نسیت تناول ھذا الدواء في الوقت المحدد، احقن 

 .   بعد ذلك، احقن الجرعة التالیة كالمعتاد في الیوم التالي . زا، تخّط الجرعة المنسیةڤیكتولمفترض أن تحقن فیھ  ا
 .  رفع الجرعة في الیوم التالي، وذلك تعویضا عن الجرعة المنسیة ت حقن جرعة دوائیة إضافیة وال ت ال 
 

 .  یجب المداومة على العالج حَسب توصیة الطبیب 
 

 توقفت عن تناُول الدواء إذا 
في حال توقفت عن استعمالھ، فقد  . من دون التحدث مع طبیبك زاڤیكتوحتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحیة، ال یجوز لك التوقف عن استعمال 

 .  یرتفع مستوى السكر في دمك
 

ضع النّظارات الطبّیة  . تتناول فیھا دواءفي كّل مّرة تحقّق من الملصق على عبّوة الدواء ومن الجرعة الدوائیّة   !یُمنع تناُول األدویة في الظالم 
   . إذا كنت بحاجة إلیھا 

 . إذا كانت لدیَك أسئلة أخرى تتعلّق باستعمال الدواء، استِشر الطبیب أو الصیدلي
 
  األعراض الجانبیة. 4
 

فمن   . ال تفزع عند قراءة قائمة األعراض الجانبّیة.  أعراًضا جانبیة لدى بعض المستخِدمین زا ڤیكتوكجمیع األدویة، یمكن أن یسّبب استعمال 
 .  المحتمل أّال تعاني من أّيٍ منھا

 
 أعراض جانبیة خطیرة 

 مستعملین 10من بین   1قد تؤثر في حتى :  شائعة
بشكل مفاجئ، ویمكن   قد تظھر العالمات التحذیریة النخفاض مستوى السكر في الدم). hypoglycemia(مستوى سكر منخفض في الدم  •

الزائد، تغیرات في الرؤیة، شعور   شعور بالجوع تعرق بارد، جلد بارد وشاحب، صداع، تسرع نظم القلب، غثیان،: أن تشتمل على
یخبرك طبیبك عن كیفیة معالجة انخفاض مستوى السكر  . رجفة  لق، ارتباك، صعوبات في التركیز،بالنعاس، شعور بالضعف، عصبیة، ق

  ھناك احتمال أكبر أن یحدث ھذا العارض إذا كنت تتناول أیضا .اختبرت تلك العالمات التحذیریة  في الدم، وكیفیة التصرف في حال
 . زاڤیكتوھذه األدویة قبل أن تبدأ باستعمال  قد یخفض طبیبك جرعتك الخاصة ب  . أوریا أو إنسولین سولفونیل

 
 مستعمل 1,000من بین  1قد تؤثر في حتى :  نادرة

والوجھ، تسرع نظم القلب، وما    مع أعراض إضافیة مثل صعوبات في التنفس، تورم الحنجرة) رد الفعل التأقي(رد فعل تحسسي خطیر   •
 .  طبیة وإبالغ طبیبك بأسرع ما یمكن  لتلقي مساعدة إذا اختبرت ھذه األعراض، علیك التوجھ فورا . شابھ

 .  إمساك شدید مع أعراض إضافیة مثل ألم في البطن، نفخة، تقیؤات، وما شابھ . انسداد األمعاء •
 

 مستعمل  10,000من بین  1قد تؤثر في حتى :  نادرة جدا 
   .البنكریاس مرضا خطیرا مع قابلیة أن یشكل خطرا على الحیاةیمكن أن یكون التھاب ). pancreatitis(حاالت من التھاب البنكریاس  •

 :  زا واتصل بالطبیب فورا، في حال اختبرت أحد األعراض الجانبیة الخطیرة التالیة ڤیكتوتوقف عن استعمال 
ھذه األعراض یمكن أن تدل على التھاب   شدید ومتواصل، قد یمتد إلى الظھر، وكذلك غثیان وتقیؤ، ألن) في منطقة المعدة (ألم في البطن  

 ). pancreatitis(البنكریاس 
 

 أعراض جانبیة إضافیّة 
 مستعملین 10من بین  1قد تؤثر في أكثر مستعمل واحد : شائعة جدا 

 .  یزول ھذا العارض غالبا مع مرور الوقت  .غثیان •
 . یزول ھذا العارض غالبا مع مرور الوقت  . إسھال •
 

 : شائعة
 .تقیؤ •
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من المھم تجنب حدوث  . تجفاف، مثال، في حالة التقیؤ، الغثیان واإلسھال/بدء العالج بڤیكتوزا، قد تعاني في حاالت معینة من فقدان السوائل عند 
 .  الجفاف وذلك بشرب الكثیر من السوائل

 صداع  •
 عسر الھضم  •
 غثیان وتقیؤ  تشتمل العالمات على ألم في البطن،). gastritis(التھاب في المعدة   •
 . تشتمل العالمات على الحرقة  . مرض ارتداد معدي مریئي •
 ألم أو انتفاخ في البطن   •
 انزعاج في البطن  •
 إمساك •
 غازات في الجھاز الھضمي •
 انخفاض الشھّیة  •
 ) bronchitis(التھاب القصبات  •
 زكام •
 دوخة  •
 تسرع النبض •
 تعب •
 ألم في األسنان  •
 ). تھیج، حكة وطفح ،ألم إصابة،: مثال(  ردود فعل في موقع الحقن •
 ). ز وأمیالزلیپامثل (ارتفاع إنزیمات البنكریاس  •
 

 مستعمل  100من بین  1قد تؤثر في حتى : لیست شائعة
 ) urticaria(ردود فعل تحسسیة مثل التھیج والشرى   •
 أحیانا بانخفاض أداء الكلى  ◌ً جفاف، یكون مصحوبا •
 شعور باإلعیاء   •
 حصى في المرارة  •
 كیس المرارة التھاب  •
 . إبطاء إفراغ محتویات المعدة  •
 

 . إذا ظھر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من األعراض الجانبیة، أو إذا عانیت من عاِرض جانبّي لم یُذَكر في النشرة، علیك استشارة الطبیب
 

 اإلبالغ عن األعراض الجانبیة 
 

، الموجود في  "اإلبالغ عن األعراض الجانبیة بسبب العالج الدوائي"یمكن إبالغ وزارة الصّحة باألعراض الجانبیة عبر الضغط على رابط 
اإلنترنت لإلبالغ عن األعراض الجانبیة أو  الذي یوجھك إلى استمارة على  )www.health.gov.il(  الصفحة الرئیسیة لموقع وزارة الصّحة 

  https://sideeffects.health.gov.il  :عبر الدخول إلى الرابط 
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أو األطفال، وھكذا  /متناول أیدي ومجال رؤیة األوالد ویجب حفظ ھذا الدواء، وكّل دواء آخر، في مكان مغلق، بعیًدا عن ! تجّنب التسّمم •

 .  ال تسبب التقیؤ دون تعلیمات صریحة من الطبیب  .تتجّنب التسّمم
   . الظاھر على ُملصق قلم الحقن والكرتون(exp. date) یُمنع استعمال الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة   •

 . األخیر من نفس الشھرتاریخ انتھاء الصالحّیة یُنسب إلى الیوم 
 .  یجب االحتفاظ بھ بعیدا عن آلیة التجمید. یُمنع التجمید). C°8حتى     C°2بدرجة حرارة  (یجب تخزینھ في الثالجة  : قبل الفتح •
   C°30یمكن أن تحافظ على قلم الحقن لمدة شھر واحد بدرجة حرارة أقل من  :أثناء االستعمال •

 .  یُمنع التجمید. بعیدا عن آلیة التجمید، )C°8حتى     C°2بدرجة حرارة  (أو في الثالجة  
 .  في حال عدم استعمالك للقلم، احرص على تركیب غطاء القلم، وذلك لحمایتھ من الضوء •
 .  الدواء، إذا لم یكن المحلول شفافا وعدیم اللون، أو عدیم اللون تقریباال تستعمل ھذا  •
كیف علیك التخلص من األدویة التي   الخاص بك اسأل الصیدلي  .یُمنع إلقاء األدویة في میاه الصرف الصّحّي أو في سلّة المھمالت المنزلیة •

 . تساعد ھذه التدابیر في حمایة البیئة. لم تعد قید االستعمال
 

 معلومات إضافیة  .6
 

 : إضافة إلى المادة الفعّالة، یحتوي الدواء أیًضا على

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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Propylene glycol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid and 
water for injections. 

 : زا وما ھي محتویات العبوةڤیكتوكیفیة یبدو 
  18على  حقن  یحتوي كل قلم. ضمن قلم للحقن معبأ مسبقا ،شكل محلول شفاف للحقن، عدیم اللون أو عدیم اللون تقریبازا على ڤیكتویسّوق  •

  10ملغ، أو  1.2جرعة بمقدار  15ملغ،  0.6جرعة بمقدار   30ملل محلول ویُتیح إعطاء  3یحتوي كل قلم حقن على . تایدچلوملغ من لیرا
 .  ملغ 1.8جرعات بمقدار 

 
 . أقالم حقن  3أو  2، 1زا في عبوات تحتوي على ڤیكتویسّوق 

 .  قد ال تُسّوق كل أحجام العبّوات 
 تتوفر عبوة قلم حقن واحد مع أو من دون إبر. 

 . سائر العبواتاإلبر لیست مشمولة في  
 

 اسم صاحب التسجیل وعنوانھ 
 . ض.نوردیسك م ڤو نو

 كفار سابا، 4464301،  1شارع عتیر یدع  
 

   الُمنتج وعنوانھاسم 
 ،  .إس.نوردیسك آيڤو نو
 د، دنماركچسڤیر، با2880-كیي . ألي، دي ڤو نو
 

 . 2020تم تحریر ھذه النشرة في تشرین األول  
 00-32987-07-143:  رقم تسجیل الدواء في سجل األدویة الرسمي في وزارة الصحة 

 
 .على الرغم من ذلك، الدواء معد ألبناء كال الجنسین . المذّكر لتبسیط قراءة ھذه النشرة وتسھیلھا ورد النّص بصیغة 

 
 
 
 

 

 زا ڤيكتو تعليمات إستعمال قلم    
قراءة هذه التعليمات بحرص، قبل إستعمال قلم الحقن   الرجاء 

 .الخاص بك 
 .تايدچلوملغ ليرا 18الحقن الخاص بك يحتوي على  قلم

 .ملغ 1.8ملغ و  1.2ملغ،  0.6إختيار مقادير دوائية ذات  يمكنك
أو  فاينڤوالحقن مخصص لإلستعمال مع إبر الحقن نو قلم

   قدرها ملم وبسماكة  8أحادية اإلستعمال بطول حتى  تويستڤونو
32G )0.25/0.23 (ملم 

 

زا ڤيكٺو قلم    
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 تحضير قلم الحقن الخاص بك 
الخاص بك وذلك للتأكد من إحتوائه إفحص إسم ولون ملصقة القلم 

  .تايدچلوعلى ليرا
   .استعمال الدواء غير الصحيح قد يسبب ضررًا خطيرًا إن

 
 غطاء قلم الحقن. إنزع

 

  .إبرة جديدة أحادية اإلستعمالعن  ورقالسدادة إنزع 
 إلى قلم الحقن الخاص بك. ةلولب اإلبرة بشكل محكم مباشر

 

 إنزع غطاء اإلبرة الخارجي الكبير وإحفظه لإلستعمال الحقًا.

 

 إنزع غطاء اإلبرة الداخلي وإرميه.
 
 
 
 
 

، تسرب بتلوث، ىاإلصابة بعدوإبرة جديدة في كل عملية حقن. هذا األمر يقلل من خطورة  استعمل دائما  
 .إنسداد اإلبر وعدم دقة المقدار الدوائي تايد،چلوليرا

 .إلبرة قبل اإلستعماللعطب تسبب الثني أو بأال ت إحذر 
 من اإلبرة. توخزنك قد يجوز أبدًا محاولة إعادة غطاء اإلبرة الداخلي إلى اإلبرة. أل ال 

 

 قلم الحقن الخاص بك   التعامل مع
 .الخاص بك الحقن قلمال تحاول تصليح أو تفكيك  •
 .الخاص بك بعيدًا عن الغبار، األوساخ وكافة أنواع السوائل الحقن إحفظ قلم •
  ة.لطيف مادة تنظيفبواسطة قماش مرطب ب الحقن قم بتنظيف قلم •
 .قلم الحقنألن هذه العمليات قد تلحق الضرر ب -أو تزييت القلم ال تحاول غسل، نقع  •

 معلومات هامة  
 .ال يجوز مشاركة قلم الحقن أو اإلبر الخاصة بك مع أي شخص آخر •
 يجب حفظ قلم الحقن بعيدًا عن متناول أيدي اآلخرين، خاصة األطفال. • 
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 جديد، إفحص التدفق حقن  مع كل قلم  
 

جديد.  حقن  مع كل قلم    ى الخاصة بكاألول   ة إفحص التدفق قبل الحقن 
إذا كان قلم الحقن الخاص بك هو قيد اإلستعمال، فإنتقل إلى "إختيار  

 .مقدارك الدوائي" المرحلة ح 
 

فحص التدفق  شعارقم بتدوير منتقي المقدار الدوائي حتى يصبح 
 مؤشر.بخط واحد مع ال

 

  .إمسك قلم الحقن الخاص بك بحيث تتجه اإلبرة نحو األعلى
عدة مرات على الخرطوشة، الطرق  إصبعكإطرق بلطف بواسطة 

 القسم العلوي للخرطوشة.في يؤدي إلى تجمع فقاعات الهواء 
 

 

لألعلى، إضغط على زر الحقن حتى في حين أن اإلبرة ال تزال تتجه 
 ملغ. 0  يصبح المؤشر بخط واحد مع

في طرف اإلبرة، إذا لم   تايدچلومن المفترض أن تظهر قطرة من ليرا
 .مرات أربعحتى  زحتى  هتظهر قطرة، يجب معاودة المراحل 

قم بإستبدال اإلبرة وعاود   تايد،چلولم تظهر حتى اآلن قطرة من ليرا  إذا
 .مرة واحدة إضافية زحتى  هالمراحل 

. تايدچلوتستعمل قلم الحقن إذا لم تظهر حتى اآلن قطرة من ليرا ال
هذا األمر يعني أن قلم الحقن معطوب وعليك إستعمال قلم حقن 

 جديد.
 

 يةما معطوب فيه، فقم دائمًا بوصل إبرة أحاد يءلى مسطح صلب، أو كنت تعتقد بأن شعالحقن إذا أسقطت قلم  
 اإلستعمال جديدة وإفحص التدفق قبل الحقن.

 

 إختيار المقدار الدوائي 
 

 .ملغ (صفر)    0يجب دائمًا التأكد من أن المؤشر موجود بخط واحد مع  
 

 بخط واحد معقم بتدوير منتقي المقدار الدوائي حتى يصبح المقدار الدوائي المطلوب 
 ).ملغ1.8ملغ أو  1.2ملغ،  0.6( مؤشرال
 

إذا إخترت بالخطأ مقدار دوائي غير صحيح، قم ببساطة بتغيير المقدار الدوائي وذلك 
 المقدار الدوائي بتدوير منتقي المقدار الدوائي الى الوراء أو الى األمام، حتى يصبح 

 .الصحيح بخط واحد مع المؤشر
 

الضغط على زر الحقن أثناء تدوير منتقي المقدار الدوائي الى الوراء، عدم  ويجب الحذر  
 .قد تخرج تايدچلوليرا مادةألن 

 
 بخط واحد معإذا توقف منتقي المقدار الدوائي قبل أن يصبح المقدار الدوائي المطلوب  

. كاملمن أجل مقدار دوائي    تايدچلوالمؤشر، فهذا يعني أنه لم تتبقى كمية كافية من ليرا

 ھـ
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 :في هذه الحالة يمكنك
 

 :مقدارك الدوائي إلى حقنتين   تقسيم 
ملغ  1.2ملغ أو  0.6بتدوير منتقي المقدار الدوائي الى إحدى الجهتين، حتى يصبح  قم

بخط واحد مع المؤشر. إحقن المقدار الدوائي. قم بعد ذلك بتحضير قلم جديد للحقن 
 .، من أجل إتمام مقدارك الدوائيالمتبقيةوإحقن عدد المليغرامات 

 
خاص بك الحالي وقلم حقن جديد حقن الالتقسيم مقدارك الدوائي بين قلم  يمكنك

  .وذلك فقط إذا تم إرشادك أو أوصيت بفعل ذلك من قبل أفراد الطاقم الطبي
اآللة الحاسبة من أجل تخطيط المقادير الدوائية. في حال تقسيم المقدار  إستعمل

 .تايدچلوالدوائي بشكل خاطئ، فأنت قد تحقن أكثر من الالزم أو أقل من الالزم من ليرا
 أو
 

 :جديد حقن  المقدار الدوائي الكامل بواسطة قلم   حقن 
ملغ بخط واحد مع المؤشر، قم  0.6قبل أن يصبح  توقف منتقي المقدار الدوائي إذا

 بتحضير قلم حقن جديد وإحقن المقدار الدوائي الكامل بواسطة قلم الحقن الجديد.

  .ملغ1.8ملغ أو  1.2ملغ،  0.6ال تحاول إختيار مقادير دوائية غير  
 .المقدار الدوائي الصحيح  حصولك علىيجب أن تكون األرقام في نافذة العرض بخط واحد بالضبط مع المؤشر لضمان            
 يك" هذه من أجل إختيار مقدارك الدوائي.سمع "كليك". ال تستعمل أصوات "كليُأثناء تدوير منتقي المقدار الدوائي سوف             

 فيه الكفاية. فهو غير دقيق بما –للحقن  تايدچلومقياس الخرطوشة من أجل قياس كمية ليراال تستعمل 
 

 

 حقن جرعتك 
  أمامك تقنية الحقن التي عرضت من خالل استعمال قم بإدخال اإلبرة لداخل جلدك، 

بعد ذلك، يجب متابعة التعليمات الظاهرة   .من قبل الطبيب أو الممرضة الخاصة بك
 : أدناه 

 
. إحترس مع المؤشربخط واحد  ملغ    0من أجل الحقن إضغط على زر الحقن حتى يصبح  

نافذة العرض ولعدم الضغط على منتقي المقدار الدوائي ل أصابعكلعدم مالمسة بقية 
 .الجانب أثناء الحقن، وذلك ألن هذه العمليات قد تعترض عملية الحقن من

ثوان على  6الحقن مضغوطًا حتى النهاية وأبقي اإلبرة تحت الجلد لفترة  زرأبقي على 
 . بذلك تضمن تلقيك كامل المقدار الدوائي.األقل

 

  .إسحب اإلبرة من الجلد
 هذه الحالة سلمية في طرف اإلبرة.  تايدچلوبعد ذلك، من الجائز أن ترى قطرة من ليرا

 على مقدارك الدوائي. تؤثروال 

 

غطاء اإلبرة اإلبرة أو  أدخل طرف اإلبرة لداخل غطاء اإلبرة الخارجي من دون مالمسة  
 الخارجي.
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بعد أن تصبح اإلبرة مغطاة، قم بدفع غطاء اإلبرة الخارجي بحذر وذلك لتغطيتها بشكل 
 .تام، وحينها قم بفصل اإلبرة عن مكانها بلولبتها

 .اإلبرة بحذر وقم بتغطية قلم الحقن الخاص بك بغطاء قلم الحقنإرمي 
 

  .، إرميه بحذر من دون إبرة موصولة بهالحقن قلم فرغيعندما 
 واإلبرة حسب اإلرشادات المحلية.الحقن قلم يجب رمي 

  إنزع اإلبرة دائمًا بعد كل عملية حقن وخزن قلم الحقن الخاص بك من دون إبرة موصولة به.  
 إنسداد اإلبر وعدم دقة المقدار الدوائي. تايد،چلو، تسرب ليراتلوث، ىاإلصابة بعدوهذا األمر يقلل من خطورة  
المستعملة، وذلك لتجنب اإلصابة الذاتية من اإلبر ونقل يجب على المعالجين التصرف بحذر شديد أثناء التعامل مع اإلبر  

 التلوث.

 


