
ப்ளிஸ்டர் பாக்கேஜிலிருந்து சிரிஞ்சக ்கேகே்ால் எடுககே முயறசி சசயயாதரீ்கேள்.
கீழே 1 முதல் 3 வரை தைப்பட்டுள்ள வேிமுரைகர்ளப ்பின்பறைி இதரைச் சரியாகக் ரகயாளுஙகள. 
இல்்ாவிட்்ால், ஊசியின ்பாதுகாபபு வசதி சசயல்்பட்டுவி்க்கூடும். அதன்பிைகு சிரிஞ்ச் ்பயன்ப்ாது. 

சதா்டர்கேிறது… 

வழிமு்ற 1
ப்ளளிஸ்ர் ழ்பக்ழகஜின 
்பின ்பகுதிக் காகிததரத 
முழுவதுமாக உரிதது 
எடுஙகள.

வழிமு்ற 3
சிரிஞ்ரச சவ்ளளிழய 
சகாண்டுவை, ப்ளளிஸ்ர் 
ழ்பக்ழகஜிஙகின இரு 
்பகுதிகர்ளயும் ்பிடிதது 
இழுஙகள, அதனமூ்ம் 
ப்ளளிஸ்ர் ்பள்ளம் ச்பரிதாகும், 
சிரிஞ்ச் ப்ளளிஸ்ரி்ிருந்து 
சவ்ளளிழய வந்து விழும்.

வழிமு்ற 4
்கேகே்்க கேழுவுஙகேள்.

ஊசி ழ்பாடும் முரை

வழிமு்ற 2
ழ்பக்ழகரஜத திருப்பி, 
திைந்துள்ள ்பக்கம் கீழே 
்பார்க்கும்்படி சசய்யுஙகள. 
அது ழமரஜ ழ்பானை சமத்ளப
்பைப்பி்ிருந்து மூனறு 
முதல் ஐந்து சசண்டிமீட்்ர் 
உயைததில் இருக்கழவண்டும்.

வழிமு்ற 6
ஊசி ்பா்டப்பாகும் 
இ்டத்தத 
தூய்மைபபடுததுஙகேள்.

ஆல்கஹால் ழதாய்தத
்பஞ்ரசக் சகாண்டு ஊசி 
ழ்பா்பழ்பாகும் இ்தரதத
தூய்ரமப்படுததுஙகள. 
அதரைக் காயவிடுஙகள. 

வழிமு்ற 7
சிரிஞசின் நடுப பகுதி்யப 
பிடிதது எடுஙகேள், ஃப்ாஃகமைின் 
்்டா்ை உடசசலுததத 
தயா்ாகுஙகேள்.

ஊசி்யப பயன்படுததும்்பாது 
எப்பாதும் Needle Guard Activation 

Clip-கே்்த சதா்டாதரீ்கேள். 
இது ஊசியின் பாதுகோபபு 
ஏறபாட்்டத தூண்டிவிடடு, ஊசி ்பாடுமுன் அத்ைப 
பின்்ை சகோண்டுவந்துவி்டககூடும். அதன்பிறகு சிரிஞச் 
பயன்ப்டாது.

வழிமு்ற 5
ஊசி ்பா்டப்பாகும் இ்டத்தத
்தர்வு சசயயுஙகேள்.

ஊசி ழ்பா்ச் சரியாை இ்ம், 
வயிறைின கீழ்ப ்பகுதியாகும். 
ஃபைாஃக்மிரை சதார்யின 
்பக்கவாட்டுப ்பகுதிக்ளளிலும் 
ழ்பா்்ாம். ஆைால் அபழ்பாது 
தரசப ்பகுதியில் ஊசி 
ழ்பா்ப்பட்டுவி்ாமல் கவைமாகப 
்பார்ததுக்சகாள்ள ழவண்டும். ஒவசவாருமுரை ஊசி ழ்பாடும்ழ்பாதும், 
வயிறு அல்்து சதார்யில் சசனைமுரை ஊசி ழ்பாட்் இ்தரத 
விட்டுவிட்டு ழவறு இ்தரதத ழதர்வு சசய்யுஙகள. ப்டததில் 
கோட்டபபடடுள்்படி.

வழிமு்ற 8
ஊசிக கோபபு மூடி்ய 
நீககுஙகேள். 

ஊசிக் காபபு மூடிரய 
நீக்குவதறகு வலுவாக 
இழுக்கழவண்டும். 
முழு ழ்ாஸும் 
சசலுததப்படுவதறகு, 
ஊசி ்பாடுவதறகுமுன் 
முன்நி்பபபபட்ட சிரிஞசில் 
உள்் எந்த சிறிய கோறறுக குமைிழி்யயும் நீககோதரீ்கேள்.

முன்நி்பபபபட்ட பாதுகோபபாை சிரிஞ்சக சகோண்டு உஙகேளுககு நீஙகே்் ஃப்ாஃகமைின் ஊசி ்பாடடுகசகோள்வது 
எபபடி?



வழிமு்ற 10
ஃப்ாஃகமைி்ைச் 
உடசசலுததுஙகேள். 

உஙகளுர்ய முதனரமக் 
கைததின கட்ர் விைல் 
மறறும் நடு விைல் 
இர்ழய சிரிஞ்ரச 
ஒரு ச்பனசில் ழ்பா்ப 
்பிடிததுக்சகாளளுஙகள. 
ஊசிரய சநட்டுக்குததாகத 
ழதாலுக்குள எந்த அ்ளவு சசல்கிைழதா அந்த அ்ளவுக்கு 
உட்சசலுததுஙகள. அப்படி உட்சசலுததிய்பிைகு, ஊசிரய
நகர்ததக்கூ்ாது. 

உஙகேளுககு நீஙகே்் ஊசி ்பாடடுகசகோள்ளும்்பாது, 
ஆளகாட்டிவிைல் சகாண்டு ப்ளஞ்சரை அழுததுஙகள; 
நீஙகேள் மைறறவர்கேளுககு ஊசி ்பாடும்்பாது, 
கட்ர்விைல் சகாண்டு ப்ளஞ்சரை அழுததுஙகள.

வழிமு்ற 11
ஊசி்ய நீககேி ஊசிக கோபபு 
மூடி்யக சகோண்டு மூடுஙகேள். 

சிரிஞ்சில் உள்ள 
அரைதரதயும் ஊசி ழ்பாட்டு 
முடிதத்பிைகு, ஊசிரய 
சவ்ளளியில் எடுஙகள. 
அப்பாது, ்தால் மைடிப்ப 
வி்டககூ்டாது, ப்ஞச்்க 
கீே்ழ அழுததியபடி ்தா்ல
விடுவிககேவும். 

ப்ளஞ்சரை விடுஙகள. ஊசி முழுரமயாகக் காக்கப்படும்வரை 
சிரிஞ்ச் கருவிக்குள முழுக்கச் சசல்் விடுஙகள. முழு ்்டாைும் 
சசலுததபபடும்வ்் ஊசிக கோபபு ஏறபாடு சசயல்ப்டாது.

வழிமு்ற 9
்தா்லக கேிள்்ளி ஒரு மைடிபபு 
உருவாககுஙகேள். 

கட்ர்விைல் மறறும் 
ஆளகாட்டிவிைர்க் 
சகாண்டு உருவாக்கிய ஒரு 
ழதால் மடிப்பில்தான ஊசி 
ழ்பா்ப்ப்ழவண்டும். ஊசி 
்பாடடு முடிககும்வ்் இந்த 
மைடிப்ப அபபடி்ய பிடிததிருககே ்வண்டும்.

வழிமு்ற 12
ஃப்ாஃகமைின் ஊசி 
்பாட்டபிறகு. 

ஊசி ழ்பாட்் இ்ததில் 
ஒரு ்பஞ்ரச ரவதது 5 
முதல் 10 விநாடிகளுக்ழகா 
அதறகுழமழ்ா
அழுததுஙகள. காயம் 
ஏற்ப்ாதிருக்க, ஊசி ழ்பாட்்
இ்தரதத ழதய்க்காதீர்கள.

்பயன்படுததிய சிரிஞ்ரச உரிய இ்ததில் தூக்கி 
எைியுஙகள. அது குேந்ரதகளுக்குக் கிர்க்காத்படி 
்பார்ததுக்சகாளளுஙகள.

ஃபைாஃக்மின என்பது அறுரவச் சிகிச்ரசயினழ்பாது ைததம் உரைதர்த தடுக்க, ஆேமாை ைததக் குோய்க்ளளில் ஏற்படும் தீவிை ைதத உரைதர்க் 
குணப்படுதத, ழநாய்க்குைி ைததக் கட்டிகர்ளக் குணப்படுதத, புறறுழநாய் உள்ளவர்க்ளளி்ம் மீண்டும் ைததக் கட்டிகள ழதானைாமல் தடுக்க, நிர்யறை 
கழைாைரி ஆர்ச்ரி (இதயத தமைளி) ழநாரயக் குணப்படுதத, தீவிை ழநாய் காைணமாக அதிக ந்மா் இய்ாமல் இருப்பவர்க்ளளிர்ழய ைததம் 
உரைதர்த தடுக்க மறறும் தீவிை சிறுநீைகச் சசய்ினரம அல்்து நாட்்பட்் சிறுநீைக ழநாயா்ளளிகள ்பயன்படுததும் ைதத ்யா்ிசிஸ மறறும் 
வடிகட்டும் கருவிக்ளளில் உரைதர்த தடுக்கப ்பயன்படுததப்படுகிைது.

உஙகேளு்்டய மைருததுவர் அல்லது சசவிலியர் தரும் குறிபபுகே்்ப பின்பறறுவது அவசியம். உஙகேள் மைருததுவர் சசால்லும் கோல அ்வு 
முழுவதும் குறிபபி்டபபட்ட ஊசிகே்்ச் சரியாகேப ்பாடடுகசகோள்ளுஙகேள்.

இ்பபர் ஊசிக கேவசததில் ்லச்டகஸ (latex) இருககேலாம். ்லச்டகைுககு (இயற்கே ்பபர்) அதிகே உணர்திறன் முன்ைர் எப்பாதாவது 
உஙகேளுககு இருந்திருந்தால் அல்லது தற்பாது இருந்தால் உஙகேள் மைருததுவர் அல்லது மைருந்தா்ரி்டம் சதரிவிககேவும்.

நீஙகேள் ஃப்ாஃகமைின் பயன்படுததும்்பாது, மைருததுவர் சிபாரிசு சசயத மைருந்துகே்்த தவி் ்வறு எ்தயும் எடுததுகசகோள்்ாதரீ்கேள். சி் 
மருந்துகள ஃபைாஃக்மிைளின ைதத உரைதலுக்கு எதிைாை (உதாைணமாக, ைததம் சம்ிதல் விர்ளவு) சசயல்்பாட்ர்த தீவிைப்படுததக்கூடும். ஆகழவ, 
நீஙகள எடுததுக்சகாண்டிருக்கும் மருந்துகள எனசைனை எனறு மருததுவருக்குக் கண்டிப்பாகச் சசால்்ழவண்டும். 

ஃப்ாஃகமைின் ்தாலுககுக கீே்ழ உள்் ப்பபில் (்தாலுககேடியில்) ஊசியாகேப ்பா்டபபடுகேிறது. இத்ைத த்சகேளுககுள் ்பா்டககூ்டாது. 

இந்த ஊசிரயப ழ்பாடும்ழ்பாது, அந்த இ்ததில் தீவிை நிைமாறைம், வ்ி அல்்து காயம், காைணமில்்ாத காயம் ஏற்பட்்ால், மூக்கில் ைததம் 
வடிந்தால், வாய், ஈறுகள, வயிறு, குதம் அல்்து ச்பண்ணுறுப்பில் ைததம் வடிந்தால், ஊசி ழ்பாட்் இ்ததில் அல்்து அறுரவச் சிகிச்ரச சசய்த 
இ்ததில் ைததம் வடிந்தால், ஒவவாரம விர்ளவுகள ஏற்பட்்ால், சிறுநீரில் ைததம் வந்தால், ்பக்கவாதம் வந்தால் (மூர்ளக்குள ைததக் கசிவு), 
உ்ட்ை ஃப்ாஃகமைின் ்பாடுவ்த நிறுததிவிடடு உஙகேள் மைருததுவ்்த சதா்டர்பு சகோள்்வும். ஃபைாஃக்மின எடுததுக்சகாளளும்ழ்பாது எந்த 
எதிர்்பாைாத விர்ளவு ஏற்பட்்ாலும், உஙகளுர்ய மருததுவர் அல்்து மருந்தாளுநரை உ்ழை சதா்ர்புசகாள்ளவும்.

உஙகளுர்ய முனநிைப்பப்பட்் சிரிஞ்சுகர்ள அரை சவப்பநிர்யில் (15-30 டிகிரி சசல்சியஸ) ரவததிருஙகள.

முழுரமயாை ஊசி ழ்பாடும் விவைஙகள மறறும் ்பாதுகாபபு விவைஙகளுக்குத தயாரிப்பின உளழ்ள உள்ள வாடிக்ரகயா்ளர் விவைக் ரகழயட்ர்க் 
காணுஙகள.

ஆஙகேிலம் மைறறும் பிச்ஞசில் கேி்்டககும் பிற பயனுள்் Fragmin வ் ஆதா்ஙகே்்க
கேண்்டறிவதறகு, Fragmin.ca என்ற இ்ணயதத்த்தப பார்்வயிடுஙகேள்

இ்ணயதத்ததிறகுள் நு்ழவதறகு 
இந்த எண்்ண உள்்ளி்டவும்: 02430789
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