
 

innohep® پرشده  ازپیش سرنگ از استفاده نحوه  
 

راحیت در حالت ا�ستادە، �ا درصورت تما�ل روی  توان بهدر وضعییت بنشین�د، با�ست�د �ا دراز بکش�د که بتوان�د پوست ناح�ه محل تزر�قتان را ببین�د. تزر�ق را � 
شود. مادە تزر��ت به ال�ه چریب انباشته روی شکم، �ا در قسمت  ده�د با عنوان تزر�ق ز�رجلدی شناخته � تزر��ت که انجام �صند�/مبل �ا روی تخت انجام ده�د. ن�ع 

�ن  های تزر�ق اخ�ی اجتناب کن�د. به عضله «تزر�ق نکشود. از ناح�ه ناف، نوا� دارای جای زخم، نوا� کبودشدە �ا محلخار�ب ران، کمر �ا �شت بازو وارد �  ن�د». به�ت
ن کن�د. حالت این است که هر روز در ساعت مشخ� تزر�ق کن�د. دست   های خود را �ش���د و خشک کن�د و محل تزر�ق را تم�ی

 

 
 

    
   

محل تزر�ق را انتخاب کن�د. بافت  
م�ت سانیت  ۵چریب ز�ر شکم که حداقل 

از ناف فاصله دارد، محل معمول برای 
تزر�ق است. ا�ر این ناح�ه کبودی دارد  

�ا روی آن عمل جرا� انجام شدە 
های تزر�ق جا�گ��ین که در  است، محل

 ز�ر آمدە است را ببین�د. 
 
 

ن خم کن�د.   ی سوزن به سمت پاینی دستگاە ا�مین نارن�ب را از در�وش خا�س�ت
ون کش�دن مستق�م و بدون خم کردن  در�وش محافظ سوزن ر  ا با چرخاندن و ب�ی

�ل را لمس نکن�د. الزم ن�ست از �نگ از پ�ش پرشدە   سوزن بردار�د. سوزن اس�ت
ی کن�د.   هوا��ی

 

محل تزر�ق را انتخاب کن�د. بافت  
م�ت سانیت  ۵چریب ز�ر شکم که حداقل 

از ناف فاصله دارد، محل معمول برای 
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از انگشت برای فشار دادن سوزن به  
نکن�د». داخل دستگاە ا�مین «استفادە   

 
 روی  

گ
با خم کردن کامل در�وش رن�

لوله، �نگ را از لوله خارج کن�د.  
(�نگ را از نظر خرایب و نقص برر� 

 کن�د). 

رنگ را خم کن�د تا در راستا و  بااستفادە از �ک سطح سخت، دستگاە ا�مین نارن�ب 
د (به موقع�ت اص� خود برگردد). سپس   که دستگاە  درحا� موازی سوزن قرار گ�ی

ن قرار دادەا�مین را به ن طور صاف روی سطح سخیت مثل م�ی ا�د، به آرا� به پاینی
 فشار ده�د تا سوزن وارد دستگاە شود و جا ب�فتد. 

�د، �نگ را طور که قلم را � همان گ�ی
ن��س�د نگه دار�د. در دسیت که با آن �

با دست د�گر، روی پوست جایی که  
ق کن�د، با ن�شگوین آرام خواه�د تزر��

ن ا�جاد کن�د. به آرا� تزر�ق  �ک چنی
ون  کن�د و سپس سوزن را نصفه ب�ی

ون   بکش�د و قبل از اینکه آن را کامً� ب�ی
�شمار�د.  ۱۰بکش�د، تا   

 
 

   
   

ن کمر �ا �شت بازو.  سایر محل  های تزر�ق عبارتند از: قسمت خار�ب ران، پاینی
ها هم شب�ه تزر�ق شک� است.  روش تزر�ق به این محل  

 
�د. پ�ش از تماس  ا�ر پرسش �ا مشک� دار�د، با پزشک �ا پرستارتان تماس بگ�ی

 با پزشک، دارو�تان را قطع نکن�د. 

هر بار محل تزر�ق را تغی�ی ده�د و 
م�ت از آخ��ن محل سانیت  ۳حداقل 

 فاصله بگذار�د. از  innohepتزر�ق ®
های های جای زخم �ا پوستبافت 

ها  خوردە و کبودیشدە و ترککش�دە 
 اجتناب کن�د. 

 

شدە را دو�ارە داخل ظرف  �نگ استفادە 
پالست�� بگذار�د. در�وش لوله را به سمت  

ن فشار ده�د تا زماین که صدای جا   پاینی
دن آن را �شن��د. �نگ را با احت�اط و افتا

طبق دستورالعمل متخصصان مراقبت  
 سالمت دور بینداز�د. 
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