
ال تحاول نزع المحقنة من عبوة المادة السائلة بأصابعك.
اتبع التعليمات لكي تتعرف على طريقة التعامل الصحيح كما هو مبين في الخطوات من 1 إلى 3، وإال من المحتمل أن تنفلت آلية سالمة المحقنة 

وتصبح المحقنة غير قابلة لالستخدام.  

يتبع

خطوة 2
لُف العبوة بحيث يكون الجانب المفتوح 

مواجًها لألسفل من ثالثة إلى خمسة 
سنتيمترات فوق سطح مستٍو كالطاولة 

مثاًل. 

خطوة 4
أغسل يديك.

خطوة 3
إلخراج المحقنة، اسحب الجوانب 

من وسط عبوة المادة السائلة لتوسيع 
فجوة عبوة المادة السائلة. وهذا يؤدي 

إلى خروج المحقنة من العبوة.

طريقة الحقن

خطوة 1
اقشر العبوة الورقية كلًيا عن عبوة 

المادة السائلة.

خطوة 5
د موضع الحقن.  حدِّ

الموضع المفضل للحقن هو الجزء 
األسفل من البطن. يمكن أيضاً 

حقن FRAGMIN في جانب الفخد، 
مع مراعاة عدم الحقن في األلياف 

د موضع مختلف على  العضلية. حدِّ
البطن أو الفخد لكل حقنة الحقة كما 

هو مبين في الشكل.

خطوة 8
انزع غالف اإلبرة.

يرجى منك أن تالحظ بأنك تحتاج إلى 
سحب غالف اإلبرة بقوة لكي تتمكن 
من انتزاعه. لضمان الحقن التام، ال 

تسحب أي فقاعات هوائية صغيرة من 
المحقنة المعبأة مسبًقا قبل الحقن.

خطوة 6
عقِّم موضع الحقن.

امسح المنطقة المحددة للحقن بقطنة 
مبللة بالكحول وانتظر حتى تجف.

خطوة 7
امسك المحقنة من وسطها واستعد 

.FRAGMIN لحقن جرعة

ال تلمس مشابك تفعيل وقاية 
اإلبرة في أي وقت أثناء 

االستخدام، فقد يؤدي ذلك إلى 
إنفالت آلية سالمة اإلبرة ويسبب 
ارتداد اإلبرة قبل إعطاء الحقنة. 

وهذا سيجعل المحقنة غير قابلة لالستخدام.

كيف تعطي نفسك حقنة FRAGMIN باستخدام محقنة سليمة معبأة مسبًقا   



تفضل بزيارة Fragmin.ca للعثور على مصادر مفيدة أخرى متاحة عن FRAGMIN باللغتين اإلنجليزية والفرنسية

استخدم هذا الرقم للدخول إلى الموقع اإللكتروني: 02430789

خطوة 11
انزع اإلبرة وقم بتنشيط واقي اإلبرة. 
عندما تحقن جميع محتويات المحقنة، 

انزع اإلبرة مع تثبيت الجلد المقبوض 
موضع الحقن ودفع السدادة لألسفل، 

ثم اترك الجلد. 
اترك السدادة ودع المحقنة تتحرك 

لألعلى داخل الجهاز  حتى يتم تأمين 
اإلبرة كلًيا. لن يتم تنشيط واقي اإلبرة حتى يتم إعطاء الجرعة بأكملها.

يستخدم FRAGMIN لمنع تجلط الدم )التخثر( عند إجراء عملية جراحية، لعالج تكون تخثرات دموية حادّةً في األوردة العميقة، ولعالج التخثرات الدموية العرضية للحد 
من تكرار التخثرات عند مرضى السرطان، ولعالج مرض الشريان التاجي غير المستقر، ولمنع التخثر في الشرايين التي تتعرض للخطر عندما تكون الحركة مقيدة أثناء 

اإلصابة بمرض مزمن، وللحد من تخثر الدم في أجهزة غسيل الكلى والتصفية المتعلقة بالفشل الكلوي الحاّد أو مرض الكلى الُمزمن.

من الضروري أن تتبع تعليمات الطبيب أو الممرض بعناية. أعِط الُحَقن الموصوفة للمدة الزمنية بأكملها كما يحددها الطبيب.

قد يحتوي واقي اإلبرة المطاطي على التكس. تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك في الماضي أو حالًيا حساسية مفرطة ضد الالتكس )المطاط الطبيعي(.

ال تتناول أي أدوية إال بوصفة طبية أثناء تناول FRAGMIN. بما أن بعض األدوية قد تزيد من تأثير FRAGMIN المضاد للتخثر )تأثير أدوية تخفيف الدم مثاًل(، فمن 
الضروري أن تخبر طبيبك عن أي أدوية تتناولها. 

ُيعطى FRAGMIN بالحقن تحت سطح الجلد، ويجب أال يتم حقنه في العضل. 

توقف عن تناول FRAGMIN واتصل بالطبيب إذا كنت تعاني من: تغير شديد في اللون أو ألم أو تكدم حول موضع الحقن، أو تكدم دون سبب واضح، أو نزيف في األنف 
أو الفم أو اللثة أو البطن أو فتحة الشرج أو المهبل، أو نزيف في موضع الحقن أو موضع الجراحة، أو فرط الحساسية أو خروج دم مع البول، أو إذا كنت تعاني من سكتة 

.FRAGMIN دماغية )نزيف في الدماغ(. اتصل بالطبيب أو الصيدلي على الفور في حال ظهور أي تأثيرات غير متوقعة أثناء تناول

احفظ المحاقن المعبأة مسبًقا في درجة حرارة الغرفة )15 إلى 30 درجة مئوية(.

يرجى مراجعة نشرة معلومات المستهلك في عبوة المنتج لإلطالع على المعلومات الكاملة حول إعطاء الدواء والسالمة.

خطوة 9
امسك الجلد موضع الحقن.

يجب إدخال اإلبرة في الجلد موضع 
الحقن المقبوض باالبهام وأصبع 

السبابة. يجب تثبيت الجلد المقبوض 
موضع الحقن خالل عملية الحقن.

خطوة 10
 .FRAGMIN احقن دواء

باستخدام اليد المسيطرة، ثبِّت المحقنة 
كالقلم بين اإلبهام وأصبع الوسطى. 

ادخل اإلبرة عمودًيا في الجلد المقبوض 
موضع الحقن إلى أقصى حد تصل 

إليه. ال تحرك اإلبرة بعدما يتم إدخالها. 

إذا كنت تحقن نفسك ذاتًيا، اضغط 
على السدادة بأصبع السبابة، وإذا كنت تحقن شخًصا آخر، استخدم اإلبهام للضغط 

على السدادة.

خطوة 12
 .FRAGMIN بعد إعطاء

اضغط على موضع الحقن بقطعة قطن 
لمدة 5 إلى 10 ثواٍن أو أكثر. لتجنب 

إحمرار الجلد، ال تفرك موضع الحقن. 

تخلص من المحقنة المستعملة بإلقائها 
في حاوية مخصصة. تأكد من حفظها 

في مكان بعيد عن متناول األطفال.
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