
 

 1986 ـــ( مستحضرات)نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة 

 يسّوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط 

 إيميتركس حقن 
 ملل 0.5ملغ/ 6محلول للحقن  

 ملل تحتوي:  0.5ذات  محقنة جاهزة سلفا  كل 

 ملغ   6سوماتريپتان )كـ سوكسينات( 

Sumatriptan (as succinate) 6 mg 

 2والفقرة  "معلومات إضافية" 6الفقرة  أنظرفي المستحضر غير الفعالة ومولدات الحساسية قائمة المواد ل

 ."معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

 تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.  .إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

 ، راجع الطبيب أو الصيدلي. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية

وصف هذا الدواء من أجلك. ال تعطيه لآلخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة  

 لحالتك.

 الدواء؟  مخصص غرض ألي( 1

، مع أو بدون هالة، وللعالج الحاد بالصداع  حقنة تحت الجلد يستعمل للتخفيف الحاد من نوبات الشقيقة إيميتركس

حقن فقط عندما يكون هنالك تشخيص واضح لشقيقة   إيميتركسيجب إستعمال  (.cluster headacheالعنقودي )

 أو لصداع عنقودي. 

قد تحدث أعراض الشقيقة والصداع العنقودي نتيجة لتوسع مؤقت لألوعية الدموية في الرأس. إيميتركس حقن 

يعتبر كخافض لتوسع تلك األوعية الدموية. هذا األمر بحد ذاته يساعد على تسكين الصداع والتخفيف من 

 األعراض األخرى مثل الغثيان أو التقيؤ والحساسية للضوء والصوت. 

 الفصيلة العالجية

 . 1HT-5 مستقبللل اإلنتقائية المقلدات من - ناتيپتاترمسكنات لآلالم: 

 الدواء  إستعمال قبل( 2

 ال يجوز إستعمال الدواء: 

أو لكل واحد من المركبات اإلضافية التي يحتويها الدواء   لـ سوماتريپتان (أليرجي) إذا كنت حساسا   •

 .(6)المفصلة في الفقرة 

)ذبحة  أو آالم في الصدر  )مرض قلبي إقفاري(مثل تضيق الشرايين   إذا وجدت لديك مشكلة في القلب •

 .، أو إذا حدثت لديك نوبة قلبيةصدرية(

مرض ك آالم شبيهة بالتقلص أثناء المشي ) التي تسبب ل إذا وجدت لديك مشاكل في جريان الدم في رجليك •

 .(األوعية الدموية المحيطية

 .(TIAأيضا  نوبة إقفارية عابرة أو  )يسمىأو حادث دماغي عابر  إذا حدث لديك حادث دماغي •

ضغط  من الجائز أن يكون بوسعك إستعمال إيميتركس حقن إذا كان إرتفاع .إذا وجد لديك ضغط دم مرتفع •

 .الدم لديك معتدال  وقيد المعالجة

 . إذا وجد لديك مرض كبدي حاد •



 
بما في ذلك تلك التي تحوي إرغوتامين، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسيرجيد  مع أدوية أخرى للشقيقة، •

 . زولميتريپتان()مثل ناراتريپتان أو  1HT-5(؛ أو أي تريپتان أو مقلد لــ methysergide maleateماليات )

 التالية:مع كل واحد من األدوية المضادة لإلكتئاب  •

 مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs)  أو إذا تناولتMAOI في األسبوعين األخيرين. 

 إذا كان واحد مما ذكر يخصك:  

 بلغ طبيبك، وال تستعمل إيميتركس حقن . 

 الدواء بإستعمال  تتعلق خاصة تحذيرات

 : للطبيب إحك   حقن إيميتركس بـ العالج قبل

 إذا وجدت لديك أية عوامل خطورة إضافية  

 وخاصة عالجا  ببدائل النيكوتين،   أو تستعمل إذا كنت من المدخنين بكثرة •

 سنة، أو  40 إذا كنت رجال  تجاوز عمر •

 إذا كنت إمرأة بعد سن اليأس •

، على الرغم من أنه لم  حقن في حاالت نادرة جدا ، تطور لدى أشخاص مشاكل قلبية شديدة بعد إستعمال إيميتركس

تكن لديهم عالمات لمرض قلبي قبل ذلك. إذا كانت إحدى النقاط السابقة تخصك فمن الجائز أن تكون معرضا  

 لذلك:  -لخطورة أكبر لتطوير مرض قلبي 

 وظيفة قلبك قبل أن يصف لك إيميتركس حقن.ليتمكن من فحص  بلغ طبيبك 

 )إختالجات(  إذا وجدت لديك سابقة لحدوث نوبات

مثال ، إصابة في الرأس أو اإلدمان على   -أو إذا كانت لديك حاالت أخرى قد تزيد من إحتمال حدوث نوبة لديك 

 الكحول: 

 بلغ طبيبك لكي تكون تحت مراقبة حثيثة أكثر  . 

 لك  مناسب غيرحقن  إيميتركسإذا كان لديك ضغط دم مرتفع، فمن الجائز أن 

 حقن.  إيميتركس إستعمال قبل بك  الخاص الصيدلي أو الطبيب بلغ 

 إذا كان لديك مرض في الكبد أو في الكلية

 إذا كان واحد مما ذكر يخصك: 

  حقن إيميتركسبلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال . 

 إذا كنت حساسا  لمضادات حيوية تسمی سولفوناميدات 

. إذا كنت تعلم بأنك حساسا  لمضاد حيوي حقن إذا كنت حساسا ، فمن الجائز أن تكون حساسا  أيضا  لـ إيميتركس

 ولكنك غير واثق من أنه سولفوناميد:

   قبل إستعمال إيميتركس حقن بك،بلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص. 

   SSRIs إذا كنت تتناول أدوية مضادة لإلكتئاب المسماة

)مثبطات إعادة إمتصاص سيروتونين  SNRIs أو )مثبطات إنتقائية إلعادة إمتصاص السيروتونين(

 ( مضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقة) TCAsونورأدرينالين( أو 

 التداخالت/التفاعالت بين  "أنظر أيضا   .حقن قبل إستعمال إيميتركس ،بلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك

 في السياق.   "األدوية

 حقن على لثي )التكس(  إيميتركسقد تحتوي محقنة 

 واقي اإلبرة الذي على المحقنة قد يحتوي على التكس. 

 إذا كنت حساسا  لالتكس. كإحك لطبيب 

 متقاربة أوقات في حقن إيميتركس تستعمل كنت إذا

 إن تكرار إستعمال إيميتركس حقن الزائد عن الحد قد يفاقم الصداع لديك.



 من شأن طبيبك أن يوصيك بالتوقف عن إستعمال إيميتركس حقن.. بلغ طبيبك إذا كان هذا األمر يخصك 

 حقن  إيميتركس لـ  إستعمالك بعد صدرك  في بضغط أو بألم تشعر كنت إذا

 تلك األعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة. إذا لم تزول بسرعة، أو إذا تفاقمت: 

 على معلومات إضافية عن تلك األعراض   (تظهر الحقا  )  4تحتوي الفقرة  .توجه حاال  لتلقي مساعدة طبية

 الجانبية المحتملة.

 التداخالت/التفاعالت بين األدوية:

وأخرى قد تسبب أعراضا  جانبية إذا تم تناولها مع إيميتركس   ،حقن هناك أدوية ممنوع تناولها مع إيميتركس

 حقن. 

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرا ، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك 

 باألخص إذا كنت تتناول:  .للطبيب أو الصيدلي عن ذلك

اليجوز  "  2، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسيرجيد )أنظر الفقرة الشقيقةالذي يستعمل أيضا  لعالج  إرغوتامين •

بنفس الوقت مع هذه األدوية. توقف عن تناول هذه األدوية قبل حقن (. ال تستعمل إيميتركس "لدواءإستعمال ا

ساعة على األقل من إستعمال إيميتركس حقن. ال تتناول ثانية أي دواء يحوي إرغوتامين أو مركبات   24

 ساعات على األقل من إستعمال إيميتركس حقن. 6مشابهة إلرغوتامين بعد 

)مثل ناراتريپتان، ريزاتريپتان، زولميتريپتان(،  األخرى 1HT-5مقلدات المستقبل  /نيپتامستحضرات تر •

(. ال تستعمل إيميتركس حقن في  "اليجوز إستعمال الدواء" 2)أنظر الفقرة  الشقيقةالمستعملة أيضا  لعالج 

األقل من إستعمال إيميتركس   ساعة على 24نفس الوقت مع هذه األدوية. توقف عن تناول هذه األدوية قبل 

ساعة على األقل من إستعمال  24إضافي بعد  1HT-5حقن. ال تتناول مستحضر تريپتان/مقلد للمستقبل 

 إيميتركس حقن. 

 ال تستعمل إيميتركس حقن.فإذا تناولتها في األسبوعين األخيرين . اإلكتئابالمستعملة لعالج  MAOIs  أدوية •

. إن  اإلكتئابالمستعملة لعالج  (مضادات اإلكتئاب ثالثية الحلقة) TCAs -و SSRIs ، SNRIsأدوية •

مع هذه األدوية يمكن أن يسبب متالزمة السيروتونين )مجموعة أعراض التي يمكن  حقن إستعمال إيميتركس 

تقلصات عضلية، قشعريرة، زيادة النبض  أن تشمل قلة راحة، إرتباك، تعرق، هذيان، زيادة المنعكسات،  

 ورجفة(. بلغ طبيبك حاال  إذا تأثرت على هذا النحو. 

أثناء إستعمالك   هيپيريكوم(. إن تناول أدوية نباتية الحاوية على St. John’s Wort)  فوراتومپير ريكوميپهي •

 قد يزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية.حقن لـ إيميتركس 

 والخصوبة  اإلرضاع، الحمل

إستشيري الطبيب قبل  إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، •

لنساء الحوامل، على الرغم  حقن لدى االدواء. هناك معلومات محدودة فقط حول سالمة إيميتركس  إستعمال

من أنه ال يوجد حتى اآلن أي دليل على حصول أية زيادة في الخطورة لحدوث عيوب خلقية. يناقشك طبيبك  

 فيما إذا كنت بحاجة أو لست بحاجة إلستعمال إيميتركس حقن عندما تكونين حامال . 

إذا كنت تسحبين الحليب خالل هذه الفترة،  .ساعة بعد إستعمال إيميتركس حقن 12 ترضعي طفلك لمدة ال •

 إرمي الحليب وال تعطيه لرضيعك.

 الماكنات  وإستعمال السياقة

 . في حال تأثرك، فال تقم بقيادة مركبة أو تشغيل الماكنات ك أو أعراض الشقيقة الميل إلى النوم.ءقد يسبب لك دوا

 معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

ملغ( في المحقنة، لذا يعتبر   23ميليمول صوديوم ) 1يحتوي هذا الدواء على أقل من الصوديوم:   •

 . "خال من الصوديوم"بجوهره 

 

  



 الدواء؟  إستعمال كيفية( 3

 حسب تعليمات الطبيب. المستحضر إستعمال دائما  يجب 

بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العالج  عليك اإلستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقا  

 .بالمستحضر

 إيميتركس حقن عادة  ما يحقن في الفخذ. 

 د. إيميتركس حقن مخصص للحقن تحت الجلد. ال يجوز بأي حال من األحوال حقن إيميتركس حقن داخل الوري

 (. 7في نهاية هذه النشرة )أنظر الفقرة    إيميتركس حقنإلستعمال  هناك دليل مرحلة ـــ تلو ـــ األخرى 

 متى يجب إستعمال إيميتركس حقن

  في اللحظة التي تشعر فيها ببدء حدوث الشقيقة أو الصداع العنقودي يفضل إستعمال إيميتركس حقن •

(cluster headache)، رغم أنه يمكن إستعماله في أي وقت خالل النوبة. 

 يجب إستعماله فقط بعد بدء أعراض الشقيقة لديك.  -لمحاولة منع النوبة  ال يجوز إستعمال إيميتركس حقن •

 المقدار الدوائي اإلعتيادي هو عادة: المقدار الدوائي وطريقة العالج يحددان من قبل الطبيب فقط.

   65 حتى 18الكبار بأعمار 

يعانون من شقيقة أو صداع عنقودي هو حقنة واحدة  65 حتى 18 المقدار الدوائي اإلعتيادي لكبار بأعمار •

 ملغ. 6ذات 

 18األطفال دون عمر 

 سنة. 18غير مخصص لإلستعمال لدى أطفال دون عمر   إيميتركس حقن •

 ( 65بالغين )فوق عمر 

 .65فوق عمر   بالغينغير مخصص لإلستعمال لدى  إيميتركس حقن •

 .به الموصى الدوائي المقدار تجاوز يجوز ال

 في حال تجدد األعراض لديك 

ال يمكنك إستعمال حقنة أخرى من إيميتركس حقن إذا مّرت ساعة واحدة على األقل من الحقنة األولى، ولكن   •

 .ساعة 24 تستعمل أكثر من حقنتين خالل

 إذا لم تؤثر الحقنة األولى 

 أو أي مستحضر آخر من إيميتركس لنفس النوبة.  جديدةال تستعمل حقنة  •

 :أبدا   لديك الشقيقة من حقن إيميتركس يخفف لم إذا

 راجع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك لإلستشارة . 

 إذا كنت تستعمل إيميتركس حقن أكثر مما تحتاج

 . ساعة 24 ال تستعمل أكثر من حقنتين من إيميتركس خالل •

أكثر من الالزم من إيميتركس حقن يمكن أن يسبب لك المرض. إذا إستعملت أكثر من حقنتين خالل  إن إستعمال

 ساعة:  24

 لإلستشارة راجع طبيبك . 

بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حاال  إلى الطبيب أو إلى غرفة  إذا أو  ت مقدارا  دوائيا  مفرطا  إذا إستعمل

 الدواء معك.الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة 

في الوقت المخصص، فال تستعمل مقدارا  دوائيا  مضاعفا . إستعمل المقدار الدوائي   إذا نسيت إستعمال هذا الدواء

 . التالي في الموعد اإلعتيادي وإستشر الطبيب

 يجب المواظبة على العالج حسب توصية الطبيب. 

تتناول   في كل مرةال يجوز تناول األدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي 

 فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم األمر ذلك.



 الطبيب أو الصيدلي.  تشرإذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، اس

 الجانبية  األعراض( 4

كما بكل دواء، إن إستعمال إيميتركس حقن قد يسبب أعراضا  جانبية عند بعض المستعملين. ال تندهش من قائمة 

 األعراض الجانبية. من الجائز أال تعاني أيا  منها. بعض األعراض قد تحدث نتيجة الشقيقة ذاتها. 

 مساعدة  لتلقي الطبيب  إلى حاال   توجه: تحسسي فعل رد

 األعراض الجانبية التالية ولكن شيوعها الدقيق غير معروف.لقد حدثت 

  تام ؛ صفير؛ إنتفاخ الجفنين، الوجه أو الشفتين؛ إنهيار(طفح حاك ) عالمات الحساسية تشمل طفح، شرى •

 .لألجهزة

 :حقن إيميتركس إستعمال من قصير وقت بعد األعراض تلك من واحد لديك حدث إذا

  .توجه حاال  إلى الطبيب. ال تستعمل الدواء ثانية 

 ( 10 من بين واحد مستعمل من أكثر لدى تظهر) أعراض جانبية شائعة جدا  

 ألم مؤقت في مكان الحقن  •

 ونزف في مكان الحقن. كدمةشعور بحرقة أو حرق، إحمرار، إنتفاخ،  •

 (مستعملين  10 من بين 1 حتى لدى تظهر)أعراض جانبية شائعة 

ثقل، ضغط أو توتر في الصدر، في الحنجرة أو في أجزاء أخرى من الجسم، أو شعور غير عادي، الذي   ،ألم •

 تلك األعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة. يشمل خدر، وخز وسخونة أو برودة.

 (: الصدر  في األلم خاصة) إذا إستمرت أو تفاقمت تلك األعراض

   جدا  من األشخاص نتيجة  يمكن أن تحدث تلك األعراض لدى عدد قليل   .طبية عاجلةيجب أن تتلقى مساعدة

 نوبة قلبية.

 :تشمل  أخرى شائعة جانبية أعراض

 غثيان أو تقيؤ، رغم أن هذا األمر قد يحدث جراء الشقيقة نفسها  •

 إرهاق أو نعاس  •

 دوار، الشعور بضعف، أو هبات من الحر  •

 إرتفاع مؤقت بضغط الدم •

 فسضيق في التن •

 آالم عضلية.  •

 ( مستعمل 10,000 من بين 1 حتى لدى تظهر )أعراض جانبية نادرة جدا  

تغيرات في األداء الوظيفي للكبد. إذا كان لديك فحص دم لفحص وظيفة كبدك، بلغ طبيبك بأنك تستعمل  •

 إيميتركس حقن. 

 تحدث   وتيرة  بأي   يعرف ال  لكن  التالية   الجانبية   األعراض   من   عالجين تالم   بعض   يقاسي  قد

 إختالجات/نوبات، رجفان، تقلص عضلي، تصلب مؤخرة الرقبة  •

في الرؤية مثل وميض، تدني الرؤية، إزدواجية الرؤية، فقدان الرؤية، ال بل قد يحدث في حاالت   إضطرابات  •

 معينة خلل غير عكوس في الرؤية )رغم أن هذه قد تحدث بسبب نوبة الشقيقة نفسها( 

 لبيةأو نوبة ق )ذبحة صدرية(مشاكل قلبية، قد يصبح فيها نبضك أسرع، أبطأ أو يتغير النظم، آالم في الصدر  •

الفك في األنف أو في األذنين، في أصابع القدم، في زرق و/أو ألم في األصابع، مائل لألجلد شاحب، بلون  •

 )ظاهرة رينو( لديك كرد فعل للبرودة أو التوتر 

 الشعور بإغماء )قد ينخفض ضغط الدم(  •

 ألم في الجانب األيسر السفلي من البطن وإسهال دموي )إلتهاب القولون اإلقفاري(  •

 هالإس •



إذا حدثت لديك مؤخرا  إصابة أو إذا وجد لديك إلتهاب )مثل الروماتيزم أو إلتهاب في األمعاء الغليظة( فقد  •

 في مكان اإلصابة أو اإللتهاب. تقاسي من ألم أو تفاقم لأللم

 ألم في المفاصل  •

 الشعور بقلق  •

 صعوبة في البلع  •

 تعرق مفرط.  •

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى األعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه  

 . النشرة، عليك إستشارة الطبيب

تبليغ عن أعراض جانبية عقب  "باإلمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط 

( الذي يوجهك إلى www.health.gov.ilيسية لموقع وزارة الصحة )الموجود على الصفحة الرئ "عالج دوائي

 النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: 

https://sideeffects.health.gov.il/ 

 ( كيفية تخزين الدواء؟ 5

مجال رؤية متناول أيدي وفي مكان مغلق بعيدا  عن آخر تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء  •

 األطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. ال تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. 

على ظهر العلبة. يشير  ( الذي يظهر exp. dateال يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصالحية ) •

 تاريخ الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر. 

 يوصى بأن تحمل إيميتركس حقن معك تحسبا  لحدوث نوبة شقيقة.  •

درجة   30يجب التخزين دون  الحقن التابعة لك في العلبة التي ُزودت بها، لحمايتها من الضوء. إحفظ دائما   •

   مئوية.

الصيدلي عن كيفية التخلص الطبيب أو ال يجوز رمي األدوية إلى المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر  •

 بشكل آمن من عبوة الخرطوشة الفارغة.  

 إضافية  معلومات( 6

 -يحتوي الدواء باإلضافة للمادة الفعالة أيضا  

• Sodium Chloride 

• Water for Injection 

 وما هو محتوى العلبة  الدواءكيف يبدو  •

كل علبة عالج لـ إيميتركس حقن تتوفر بكاملها مع أداة للحقن )قلم( وعبوة خرطوشة تحوي محقنتين 

 كل محقنة جاهزة سلفا  هي لإلستعمال لمرة واحدة.  جاهزتين سلفا .

 ، پيتح تكڤا. 25صاحب اإلمتياز والمستورد: چالكسوسميثكالين )إسرائيل( م.ض.، شارع بازل  •

 ، برنارد كاسل، إنكلترا..وپيرايشنس )إنكلترا( م.ضأالمنتج: چالكسو  •

 .بموجب تعليمات وزارة الصحة 2020 كانون األولتم إعدادها في  •

 . 055-92-26920 رقم سجل الدواء في سجل األدوية الحكومي في وزارة الصحة: •

المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء  من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة  •

  مخصص لكال الجنسين.

 . GSKمجموعة شركات العالمات التجارية هي بملكية أو بإمتياز 

 أو صاحب اإلمتياز الخاص بها. GSKمجموعة شركات  2021©

 



 األخرى إلستعمال ُعّدة إيميتركس حقن الخاصة بك  - تلو -دليل مرحلة ( 7

 تبين لك هذه النشرة كيفية شحن قلم الحقن وكيفية إستعماله بغية إعطاء مقدار دوائي من دواء إيميتركس حقن.

 . الرجاء قراءة هذه النشرة قبل إستعمال عدة الحقن

 .إيميتركس حقنمخصصة لإلستعمال مع الدواء  چالكسوسميثكالينالخاصة بشركة  ُعدّة إيميتركس حقن

 كملها مع إيميتركس علبة خرطوشة.كل عدة الحقن تتوفر بأ

 تحوي علبة الخرطوشة محقنتين جاهزتين سلفا .

 بعيدا  عن مجال رؤية ومتناول أيدي األطفال.حفظ إ

 كيفية إعطاء حقنة عن طريق إستعمال قلم إيميتركس حقن 

 إقرأ النشرة بكاملها بتمعن قبل إستعمال قلم حقن إيميتركس حقن.  •

 . حقن حقن تتوفر بكاملها مع علبة خرطوشة تحوي محقنتين جاهزتين سلفا  مع إيميتركس كل عدة الحقن لـ إيميتركس •

 كل محقنة جاهزة سلفا  هي لإلستعمال لمرة واحدة.

 إستعن بالصورة أعاله للتعرف على األجزاء المختلفة لعدة الحقن.  •

 ال تشحن القلم حتى تكون جاهزا  إلعطاء الحقنة.  •

  .غطاء العلبة الحاملة إرفع وإفتح 1

ثقوب زر  

 الخرطوشة 

 ختم

 علبة خرطوشة 

أزرار تحديد  

 المكان

 غطاء

  زر التحرير

 )زر الحقن(

 قلم الحقن 

 علبة حاملة 

 القلم طرف 

قضيب أبيض )داخل 

 طرف القلم( 



 مّزق الختم األحمر إلحدى المحاقن. إفتح الغطاء األزرق تحت الختم. 2

من العلبة الحاملة. إفحص بأن القضيب األبيض ال يبرز خارجا  بما يتجاوز طرف القلم )أنظر  حقن  أخرج قلم الحقن لـ إيميتركس   3

 الدليل(.هذا في  11الصورة في الفقرة 

حو الخارج، ضع القلم ثانية داخل العلبة الحاملة، إدفعه بقوة بحيث يجب أن يدخل القضيب لمكانه وسماع صوت  إذا كان يبرز ن 

 طقة.

  اآلن، القلم جاهز لإلستعمال. 

بقوة داخل علبة الخرطوشة المفتوحة ولولبه بلطف بإتجاه عقارب الساعة )نصف دورة تقريبا (  حقن  إدفع قلم الحقن لـ إيميتركس   4

  حين عدم دورانه ثانية. إلى

خارج علبة الخرطوشة. من الجائز  حقن  األزرق وإسحب قلم الحقن لـ إيميتركس    (زر الحقنزر التحرير )عن    ا  إحفظ إصبعك بعيد 5

  أن تضطر للسحب بقوة كافية من أجل عمل ذلك. هناك ماسكة أمان تمنع حقن خاطئ إلى أن تكون جاهزا .



 اآلن يكون القلم المشحون جاهزا  لإلستعمال الفوري. 6

  لن إال بعد إستعمالك للحقنة فقط، وإال فقد يحصل عطب لإلبرة كما أن القلم    ال تحاول إعادة القلم المشحون لداخل العلبة الحاملة 

 يحقن كما ينبغي. 

بحيث   -في الجانب الخارجي للفخذ غالبا  )كما في الصورة(    -القلم ذو الطرف األزرق المطاول بقوة فى مكان جلد نظيف    إضغط 7

  ينزلق القسم الرمادي نحو األسفل ويغطي قسم من الطرف األزرق. هذا األمر يحرر ماسكة األمان.

من خالل    10. عد ببطء حتى  حقن  لقلم الحقن لـ إيميتركس  إمسك القلم بقوة وإضغط على زر الحقن األزرق في الطرف العلوي 8

 ثابتا  جدا  وزر الحقن مضغوطا .حقن حقن إيميتركس الالمحافظة على قلم  

 ال تخرج القلم من الجلد مبكرا  جدا  لئال يهدر قسم من الحقنة.  

 بعد ذلك أخرج القلم وإحذر عدم لمس طرف اإلبرة.  

 .ن الفارغ في علبة الخرطوشة حاال  أعد المحقنة المستعملة للمكا 9

إدفع القلم نحو األسفل داخل علبة الخرطوشة ما أمكن، لولب القلم نحو الخارج عن طريق التدوير ضد إتجاه عقارب الساعة  10 

  )نصف دورة تقريبا ( إلى أن يخرج.



 من داخل علبة الخرطوشة. حقن أخرج قلم الحقن لـ إيميتركس  11

  لمحقنة المستعملة.على ا إغلق الغطاء األزرق 

ثانية  للعلبة الحاملة وإدفعه نحو األسفل حتى يثبت في مكانه. فهو يُسمع طقة عند عودته لمكانه. حقن  أدخل قلم الحقن لـ إيميتركس  12 

  يكون جاهزا  لإلستعمال حينئذ للمرة القادمة.حقن قلم الحقن لـ إيميتركس 

 أغلق غطاء العلبة الحاملة إلى حين إضطرارك إستعمال المحقنة التالية.13 

Imi Inj PT v5A 


