
 
 كیفیة استخدام المحقنة المعبأة مسبقًا من إنوھیب®

 
یمكن القیام بذلك بشكل مریح سواء أكنت واقفًا، أم على كرسي/ أریكة أم على  اجلس أو قف أو استلِق في وضعیة بحیث یمكنك رؤیة موضع الجلد الذي ستحقن نفسك فیھ. 

جي یتم الحقن إلى طبقة دھنیة مضغوطة بین إصبعیك على بطنك أو على الجزء الخار نوع الحقن الذي ستقوم بإعطائھ باسم "الحقن تحت الجلد".یُعرف  السریر، وفقًا لتفضیلك. 

حقن الحدیثة. ال تحقن في ذراع. ابتعد عن منطقة السرة أو المواضع التي بھا ندوب أو مواضع الكدمات أو مواضع ال من فخذیك أو أسفل الظھر أو الجزء الخلفي من أعلى ال

ع الحقن. العضل. عادةً، من الُمفترض أن تحقن في نفس الوقت كل یوم. اغسل یدیك وجففھما مع تنظیف موض   
 
 

    
   

اختر موضع الحقن. تعد األنسجة  
  5الدھنیة أسفل البطن الواقعة على بعد 

سم على األقل من السرة ھي الموضع  
للحقن. إذا كانت ھذه المنطقة  الشائع 

مصابة بكدمات أو خضعت لعملیة  
جراحیة، فراجع مواضع الحقن البدیلة  

 أدناه.

قم بثني جھاز األمان البرتقالي ألسفل بعیًدا عن الغطاء الرمادي لإلبرة. قم بإزالة  
وسحبھا بشكل مستقیم، بدون ثني   غطاء اإلبرة الواقي عن طریق تدویر اإلبرة 

اإلبرة. تجنب لمس اإلبرة المعقمة. لیست ھناك حاجة إلزالة فقاعة الھواء من  
 المحقنة المعبأة مسبقًا. 

 

أزل المحقنة من األنبوب عن طریق  
ثني الغطاء الملون على األنبوب  

بالكامل. (افحص المحقنة للتأكد من عدم 
  وجود أي تضرر أو عیوب).

 
 

    
   

للضغط على اإلبرة  ال تستخدم إصبعك 
 في جھاز األمان. 

باستخدام سطح صلب، قم بثني جھاز األمان البرتقالي بحیث یشیر اآلن في نفس  
اتجاه اإلبرة (إرجاعھ إلى موضعھ األصلي). ثم مع وضع جھاز األمان بشكل  

مسطح مقابل سطح صلب كطاولة مثالً، ادفع برفق ألسفل حتى تسمع صوت نقرة  
الجھاز. اإلبرة في   

 

امسك المحقنة في یدك التي تستخدمھا  
في الكتابة كما لو كنت تمسك بالقلم.  

باستخدام یدك األخرى، قم بعمل طیة 
من جلدك عن طریق الضغط برفق  

على الموضع الذي ستحقن نفسك فیھ.  
احقن ببطء ثم اسحب اإلبرة إلى  

قبل إزالة   10النصف، وقم بالعد حتى 
 اإلبرة تماًما. 

 
 

   
   
تتمثل مواضع الحقن البدیلة في األجزاء الخارجیة من الفخذین، وأسفل الظھر  

ع ھذا األسلوب نفسھ عند الحقن في  أو الجزء الخلفي من أعلى الذراع. یُتب
 البطن.  

 
إذا كانت لدیك أي أسئلة أو تواجھ مشكالت، فاتصل بطبیبك أو ممرضتك. ال  

 تتوقف عن تناول الدواء قبل االتصال بالطبیب. 
 
 

قم بتغییر موضع الحقن في كل مرة،  
سم على األقل من آخر   3وابق على بعد 

. تجنب  موضع حقن لعقار إنوھیب® 
األنسجة الموجود بھا ندوب أو عالمات  

 تمدد والمناطق المصابة بكدمات. 
 

ضع المحقنة المستعملة مرة أخرى في  
الحاویة البالستیكیة. اضغط على غطاء  

تسمع صوت طقطقة  األنبوب ألسفل حتى 
في مكانھ. تخلص من المحقنة بحذر، حسب  
 تعلیمات اختصاصي الرعایة الصحیة لدیك.
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