دليل الحـَقن

لدواء ® Bravelleأو ®Menopur
طبيبك دواء ® BRAVELLEأو ® MENOPURللحقن تحت الجلد.
لك
ِ
لقد وصف ِ
®
®
قبل الحقن ،يتم استخدام نفس األسلوب في إعداد  BRAVELLEأو MENOPUR
سيساعدك دليل
باستخدام موائم قارورة الحقن ®( Q·CAPالموضح في الصورة).
ِ
دواءك دائمًا ً
طبقا إلرشادات
اإلرشادات هذا في إعداد دوائك وحقنه في البيت .تناولي
ِ
طبيبك تمامًا.

استعدي

1

اااغسلي يديك جي ًدا واجمعي الحاجيات الالزمة على سطح نظيف:

كحول

®BRAVELLE

شاش طبي

	)أو(

®MENOPUR

وعاء للتخلص
من اإلبر

2
قطن طبي مبلل بالكحول

كلوريد صوديوم

إبرة

سرنجة

®Q·CAP

ااانزعي األغطية عن أمبولة حقن واحدة
اامن كلوريد الصوديوم وعن كل أمبولة
من دواء ® BRAVELLEأو
لك الطبيب.
وصفه
® MENOPURالذي
ِ
امسحي األجزاء العلوية من األمبوالت
بقطعة من القطن الطبي المبلل بالكحول.

امألي السرنجة بكلوريد الصوديوم

3

إاإذا كانت هناك إبرة مغطاة فوق
ااالسرنجة ،انزعيها وضعيها جانبًا.
لفي السرنجة داخل ®Q·CAP
الموصل).
(ناحية
ِّ

4

اااجذبي دافع السرنجة للخلف حتى
ااالعالمة السوداء (الخط األسود)
المناظر لكمية كلوريد الصوديوم التي
لك طبيبك ،عادة ما تكون
وصفها ِ
 1مللي لتر (1سم مكعب).

 BRAVELLEو MENOPURو Q·CAPعالمات تجارية مسجلة لشركة  Ferring B.V.الهولندية.

5

ااادفعي الـ ® Q·CAPألسفل فوق
ااأمبولة احقن كلوريد الصوديوم ،لتثقبي
القارورة .ثم اضغطي على دافع السرنجة
ألسفل حتى النهاية لتنقلي الهواء إلى أمبولة
الحقن.
استمري في الضغط على دافع السرنجة
ألسفل حتى تتم الخطوة رقم .6

6

اااقلبي السرنجة (وهي متصلة بأمبولة
ااالحقن) إلى أسفل .اجذبي دافع
السرنجة للخلف إلدخال كمية كلوريد
طبيبك إلى السرنجة.
الصوديوم التي وصفها
ِ
انزعي أمبولة كلوريد الصوديوم وتخلصي
منها .اآلن امسكي بأمبولة الحقن األولى
من ® BRAVELLEأو ®.MENOPUR

انظري الجانب المقابل للخطوة رقم 7

اخلطيه مع ® BRAVELLEأو ®MENOPUR
كل أمبولة من ® BRAVELLEو
® MENOPURتحتوي على كمية
زائدة من الدواء ،لذا فوجود نقطة
صغيرة متبقية من الدواء داخل
األمبولة أم ٌر طبيعي — وستكونين
زلت تحصلين على جرعتك كاملة*
ال ِ

7

إمساكك بأمبولة دواء ااااااااااا
ااأثناء
ِ
 BRAVELLE®jjأو
® MENOPURبإحكام ،اضغطي على
®/Q·CAPالسرنجة فوق األمبولة حتى
تنثقب .اضغطي على دافع السرنجة ألسفل
لنقل كل السائل إلى أمبولة الدواء.

8

ااقلّبي برفق مع الضغط على دافع
ااالسرنجة إلى أسفل ،حتى يصبح
المحلول ً
رائقا .ال ترجـِّي.

9

اااقلبي السرنجة مع األمبولة ألسفل ،مع
ااالضغط على دافع السرنجة ألسفل.
اجذبي دافع السرنجة للخلف لنقل السائل
بأكمله إلى السرنجة .انزعي األمبولة
وتخلصي منها.

10

ااكرري الخطوات الثالث
ِّ
ً
ااطبقا لعدد أمبوالت
اااألخيرة
® BRAVELLEأو ® MENOPURالتي
أوصى بها طبيبك .عند االنتهاء ،قد يكون
لديك في السرنجة كمية من السائل أقل ً
قليال
ِ
أمر طبيعي.
مما كان فيها في البداية .هذا ٌ

أعـِ ِّدي الحقنة

11

لللفـِّي ® Q·CAPلفكـِّه من
ااالسرنجة المملوءة.

12

لللفـي اإلبرة المغطاة ثم انزعي
ااالغطاء.

13

للللتخلص من أية فقاعات هواء،
للوجـِّهي اإلبرة إلى أعلى ثم
اطرقي برفق على السرنجة حتى ترتفع
كل الفقاعات إلى أعلى.

14

اااضغطي على دافع السرنجة اا
ااببطء حتى تتكون قطرة صغيرة
على طرف اإلبرة.

احقني دوائك

15

حقن على مسافة
اااختاري موضع ٍ
السرة
اا 1بوصة على األقل أسفل ّ
على الجانب األيسر أو األيمن( .استخدمي
مختلفا كل يومِّ ).
ً
نظفي الموضع بقطنة
جانبًا
مبللة بالكحول واتركيه ليجف في الهواء.

16

ااامسكي بالجلد بقوة بين اصبعي
ااي ٍد واحدة .امسكي بالجزء
المستدير من السرنجة باليد األخرى
بزاوية  90درجة ،ثم ادخلي اإلبرة بسرعة
في الجلد .اضغطي على دافع السرنجة حتى
يحقن الدواء بأكمله.

*كل أمبولة حقن من ® BRAVELLEأو ® MENOPURمملوءة بزيادة مقدارها  %10لتعطي الجرعة المكتوبة على الالصق وقدرها
 75وحدة دولية من هرمون حث الجريبات (.)FSH
ً
للحصول على تعليمات أكثر
تفصيال ،راجعي تعليمات الوصفة الطبية الكاملة لدواء ® BRAVELLEأو ®.MENOPUR

17

للحرري الجلد واسحبي اإلبرة
ِّ
للللخارج برفق .إذا أدمى
الموضع ،اضغطي برفق باستخدام قطعة
ثلجا
من الشاش الطبي .إذا ّ
تورم ،ضعي ً
لفترة قصيرة.

18

ااتخلصي من السرنجة في وعائك
ااالمخصص للتخلص من اإلبر.
تخلصي من أية أمبوالت مفتوحة ومواد
حقن مستخدمة حيث أنه ال يمكن إعادة
استخدامها.

