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تساعد في تعميق ما تم تعلمه في التدريب في المنزل
l  بوابة تدريب إلكترونية سهلة االستعمال مزودة برسوم متحركة توضيحية إلجراء "الحقن".

 يعرض األثار اإليجابية لالستخدام الصحيح على عالج السكري.12  l
BD Ultra-Fine™ اإللكترونية تجدونه في عبوة إبرة القلم BD and Me™  كود الدخول إلى بوابة  l 

 فقط التي تحتوي كل منها على 105 قطعة.

BD, das BD Logo, BD and Me, EasyFlow, Micro-Fine Ultra, PentaPoint und Ultra-Fine sind Marken der Becton, 
Dickinson and Company oder der BD-Tochtergesellschaften. © 2009–2019 BD. Alle Rechte vorbehalten.
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Down Force verses Depth Study”. June 11, 2008. Attachment 1 page 11 & 15. Quantifi cation of Injection Technique Varia-bility 2017. Results from a BD 
conducted, non-blinded, randomized, study measuring the depth of 1200, 90° injections comparing to several brands of 4 mm posted-hub pen needles across 
several pre-specified target injection force ranges; test performed on swine. Target injection depth reliability defined as injection percentage within 4.0 mm to 
4.5 mm inclusive. 11. Berube, J. BD Nucleus Pen Needle vs. Commercially Available Pen Needle (DBC-17NUCLS07 Statistical Report). 2018 June 2018. Results 
from a BD-sponsored, non-blinded, randomized, home-use, 2-period crossover, patient preference study with patients currently using 32G pen needles. For the 
ease of use from start to finish: total of 226 paid participants; superiority was established with each subgroup. For the ease of attachment: total of 225 paid 
participants; 39.6% had no preference; superiority was established with each subgroup. For the ease of inner shield removal: total of 225 paid participants; 
42.2% had no preference. 12 Grassi et al. Journal of Clinical & Translational Endocrinology 1 (2014): 145-150. 
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 حقن سريع 
ومريح 1,2بإبرة 4 مم

جديد!

ال تقوم بالحقن عبر المالبس
األسباب التي ضد ذلك:

l  النظافة الصحية العامة.
 l  ال يمكن فحص موضع الحقن في حالة النزيف أو األنسولين 

 المتسرب. التنظيف أيضاً يكون أمراً غير ممكناً.
 l  قد يزيل القماش طبقة اإلنزالق المتواجدة على إبرة قلم الحقن 

 و/أو يؤدي إلى إنحناء )ذروة( اإلبرة عند االختراق.
  يصبح الحقن مؤلماً!

 l  يصعب طي الجلد بشكل صحيح وقد ال تصل اإلبرة إلى 
األنسجة الدهنية أسفل الجلد.

عند الحقن الجديد - ركب إبرة جديدة!

التعامل مع اإلنسولين

l  تكرار استخدام إبرة قلم الحقن له تأثير سلبي على الجودة واألمان.

باستخدام إبرة جديدة عند كل حقن تتجنب:
حقن مؤلم.9 ألن بتكرار االستخدام يتم استهالك طبقة اإلنزالق التي على اإلبرة.  Å

تبلور اإلنسولين في إبرة قلم الحقن، األمر الذي يؤدي إلى إنسداد اإلبرة.  Å
تكون فقاعات كبيرة في الخرطوشة والتأثير بشكل سلبي على دقة تحديد الجرعة.  Å

تسرب اإلنسولين. خاصة في حالة اإلنسولين المخلوط قد يتغير التركيب وبذلك يكون له تأثير على ضبط سكر الدم.  Å
بعد الحقن قم بفك اإلبرة المستخدمة وتخلص منها بشكل آمن!  

إبرة جديدة وغير مستعملة
تكبير بحجم 370 مرة

 إبر أقالم الحقن هي منتجات
مخصصة لالستخدام مرة واحدة

إبرة مستخدمة بشكل متكرر
تكبير بحجم 370 مرة

نفس اإلبرة المستخدمة بشكل متكرر
تكبير بحجم 2000 مرة

أضرار اإلبرة التي يمكن أن تظهر عند االستخدام المتعدد. صورة من D. Look و K. Strauss: „هل يجوز تكرار استخدام اإلبرة؟“ جريدة مرض السكر 1998، 10/ س. 31-34

التعرف على الشحوم وتجنبها
 l  التضخم الشحمي تحت الجلد „شحمة“ هي تغير في النسيج الدهني أسفل الجلد )تضخم 

و/أو تصلب( في موضع الحقن.  
 l  األسباب الدقيقة لذلك ال تزال غير معروفة؛ لكن الشحوم يكون لها صلة 

بالعوامل التالية:  
– اإلنسولين نفسه )كعامل تضخم(  

– عدم التغيير / التغيير الضئيل لموضع الحقن )الموضع "المفضل"(.  
– االستخدام المتكرر إلبرة قلم الحقن.  

 l  النتيجة عدم إمكانية التحكم في ضبط مستوى سكر الدم، ألن امتصاص اإلنسولين 
المحقون في الشحمة يتأرجح بشكل كبير8.  

l  االنصراف أمراً ممكناً، إذا لم يتم الحقن فيما بعد في الشحمة لفترة زمنية طويلة، 
في هذه الحالة يجب مراجعة جرعة اإلنسولين الخاصة بك مع الجهة المختصة  

باستشارة السكري.   

إرشاد: يجب دائماً مراعاة تعليمات الشركة المنتجة!
 l  تجنب درجات الحرارة تحت 2 درجة مئوية )خطر التجمد( 

 وفوق 30 درجة مئوية.
 l  تحفظ خرطوشة اإلنسولين الغير مفتوحة في الثالجة عند درجة حرارة 

 ما بين 2 – 8 درجة مئوية.
l  يحظر تعريض اإلنسولين لضوء الشمس المباشر.

 l  أترك اإلنسولين البارد يحصل على درجة حرارة الغرفة قبل الحقن. األنسولين 
 البارد قد يؤدي إلى اإلحساس بحرقان.

 l  الخراطيش المفتوحة يمكن حفظها حتى مدة شهر في درجة حرارة الغرفة 
 )الرجاء مراعاة بيانات الشركة المنتجة لإلنسولين(.

أثنين من الشحوم يميناً ويساراً أسفل 
سرة البطن

تجنب تكوين شحمة:
l  استبدل موضع الحقن عند كل حقن على بعد 1 سم على األقل من الموضع السابق.

l  استخدم إبرة جديدة لكل حقن.
l  إرشاد: أفحص بشكل منتظم مناطق الحقن واستفسر لدى جهة تقديم االستشارات لمرضى السكر في حالة وجود أمور غير 

طبيعية! ألن الشحوم يمكن جسها بشكل أفضل من رؤيتها.

ما الذي ينبغي عليك معرفته

7

BD Ultra-Fine™ PRO 4 mm  
قلم الحقن

ً تصميم جديد من أجل استخدام أسهل وأكثر لطفا
l  عمق حقن أكثر فعالية 4 مم بالمقارنة مع إبر أقالم الحقن 4 مم األخرى10

l  حقن بشكل مريح أكثر من خالل الوضع األفضل لإلبرة على الجلد10
l  تحد من خطر الحقن في العضالت بمعدل 2 إلى 8 أضعاف10

l  غطاء حماية عديم االنزالق: سهل النزع والتخلص منه بعد االستخدام11

 l  بتقنية - ™EasyFlow من أجل سريان أسرع لإلنسولين.
من خالل ذلك تقل الحاجة عند الحقن للضغط بقوة على رأس تحديد الجرعة في القلم1

l  بتقنية - ™PentaPoint من أجل حقن لطيف ومريح2

تصميم مبتكر سهل االستعمال للمستخدم!
 عمق حقن10 أكثر فعالية 4 مم 

من خالل ماسك أفضل لإلبرة
 تركيب سهل11 لإلبرة 

من خالل غطاء الحماية عديم االنزالق

 نزع سهل11 
لغطاء الحماية الداخلي
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™BD Micro-Fine Ultra هو اآلن 
BD Ultra-Fine™

l  جودة ممتازة ثبت جدارتها من BD من أجل حقن آِمن ولطيف
l  تتناسب مع جميع أقالم الحقن7 المتداولة لعالج السكري

l  بدالً من 100 اآلن 105 إبرة القلم
BD and Me™ كود حصري لدخول بوابة التدريب اإللكترونية من  l

بتقنية*  ™EasyFlow )جدار رقيق جداً لجسم اإلبرة(    

 من أجل حقن أسرع وضغط أخف على رأس قلم
الحقن1

الصقل المضاعف 5 مرات لرأس اإلبرة يزيد من 
الراحة عند الحقن2

PentaPoint™ - **بتقنية

6

0,23 مم )32 معيار( × 4 مم
العبوة حتى 105 قطعة
PZN: 14046738 
PhC: 7321405 

0,25 مم )31 معيار( × 6مم
العبوة حتى 105 قطعة
PZN: 14046750 
PhC: 7321374 

0,25 مم )31 معيار( × 8 مم
العبوة حتى 105 قطعة

PZN: 14046767 
PhC: 7321397 

0,25 مم )31 معيار( × 5مم
العبوة حتى 105 قطعة

PZN: 14046744 
PhC: 7321380 

 صقل إضافي
مرتين

 بشكل تقليدي أكثر
بصقل 3 أضعاف

         إبرة قلم أخرى بدون جدار رقيق جداُ

لجسم اإلبرة

™EasyFlow مع

مخصص فقط لإلبر بطول 4 و 5 مم ** ليس لإلبر بطول 6 مم *

إجراء حقن اإلنسولين

قم بتركيب إبرة قلم الحقن على قلم اإلنسولين ت( 
استخدم إبرة حقن جديدة لكل حقن.  

l قم بتركيب إبرة الحقن قبل الحقن مباشرة.  

l أنزع ورق التغليف تماماً من غطاء الحماية الخارجي.  

l ضع اإلبرة مع غطاء الحماية الخارجي بشكل مستقيم    

   على القالوظ ثم قم بتركيبها.
l إسحب غطاء الحماية الخارجي والداخلي بشكل مستقيم.  

l تخلص من غطاء الحماية الخارجي. أحفظ غطاء الحماية الخارجي من أجل    

   التخلص بشكل آِمن من إبرة قلم الحقن )أنظر نقطة ح(.

  أ( التحضير
l  أغسل اليدين بالماء والصابون.  

l   ضع خرطوشة اإلنسولين في حالة أقالم الحقن ذات االستخدام المتكرر    

  )أنظر دليل االستخدام الصادر من الشركة المنتجة للقلم(.

ب(  رج األنسولين المتجانس أو األنسولين المخلوط
إرشاد: في حالة محلول اإلنسولين الشفاف عديم اللون ليس هناك حاجة لهذه الخطوة!  

l  إنسولين متجانس أو إنسولين مخلوط، اإلنسولين المتجانس يحتوي ، يمكن    

  التعرف علىه بشكل جيد من خالل القطرات البيضاء في خرطوشة اإلنسولين!
l  قم بالتدوير بين راحتي اليدين 20 مرة ثم أرجح لألمام والخلف 20 مرة*.  

فحص أداء القلم والتخلص من الفقاعات الهوائية ث( 
عند اإلمساك بالقلم في الوضع الرأسي قم بضخ وحدة إلى وحدتين من    l  

وحدة إلى وحدتين من اإلنسولين.   
كررهذا اإلجراء حتى يخرج اإلنسولين من ذروة اإلبرة!   l  

   

غير مرجوج

بشكل مستقيم

مرجوج

إجراء الحقن  ج( 
l  اضبط كمية اإلنسولين بشكل منفرد.  

l  قم بوخز اإلبرة بزاوية قائمة 90 درجة بالنسبة للجلد.  

l  اضغط زر الحقن في القلم إلى أسفل بشكل لطيف ومتساوي.  

l  أترك اإلبرة لمدة 10 ثواني في الجلد بعد ضغط الزر كامالً.  

l  اسحب اإلبرة خارج الجلد بشكل مستقيم.  

إرشاد: عند الحقن في طية جلدية يتم اإلمساك بطية الجلد حتى سحب اإلبرة   
خارج الجلد.

*قد تختلف بيانات الشركة المنتجة لإلنسولين عن ذلك.
الرجاء مراعاة تعليمات الشركة المنتجة.

×20

إنهاء الحقن  ح( 
قم بفك إبرة القلم بمساعدة غطاء الحماية الخارجي من قلم اإلنسولين.  l

إرشاد: قم بتركيب غطاء الحماية بحذر بسبب خطر اإلصابة بجرح من جراء   
الوخز.

تخلص من اإلبرة بشكل آِمن.  

أو  
 BD Safe-ClipTM أقطع الحقنة المزودة بـ   

(PZN 07111748; PhC: 1612076) وقم بفك ماسك اإلبرة مع غطاء 
الحماية الخارجي.

 الغالف
الورقي

ماسك اإلبرةغطاء الحماية الداخليغطاء الحماية الخارجي

اإلبرة

U.I. 2-1

)الصورة تسري على اإلبر بطول 5 مم و6 مم و8 مم(

جديد!
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8 مم5 مم 6 مم

يتم الحقن دائماً في األنسجة الدهنية تحت الجلد
إن الحقن في األنسجة الدهنية تحت الجلد هو شرط المتصاص   l

اإلنسولين بشكل متساوي وآِمن ويدعم ضبط سكر الدم بشكل مستقر.
 l  يجب تجنب إجراء الحقن في العضل، ألن ذلك مؤلم للغاية ويمكن
 أن يؤدي إلى تأرجح في مستوى سكر الدم وحتى إلى الهبوط الحاد

 في سكر الدم4.
l  سمك الجلد غير مرتبط بمؤشر كتلة الجسم )BMI( أو ببناء الجسم5.

الطرق األساسية لحقن اإلنسولين

مناطق الحقن
l  أكثر مناطق الحقن شيوعاً هي البطن والفخذ.

l  تتباين مناطق الحقن في سرعة امتصاصها لإلنسولين البشري.

البطن = امتصاص سريع لإلنسولين   
Å ينصح به لإلنسولين الذي ينبغي أن يظهر تأثيره بشكًل سريًع 

)على سبيل المثال قبل الوجبات الغذائية(.
الفخذ = امتصاص بطيئ لإلنسولين   

 Å ينصح به لإلنسولين الذي ينبغي أن يتمتع بتأثير طويل 
)على سبيل المثال قبل الذهاب إلى النوم(.

 l  ينبغي دائماً في حالة اإلنسولين البشري اختيار منطقة الحقن 
المناسبة لنوع اإلنسولين )تأثير سريع أو تأثير طويل(.

l  تأثير نظائر االنسولين أقل ارتباطاً بمكان الحقن.

إرشاد: الرجاء االلتزام بتعليمات أخصائي السكري الخاص بك! 

البطن الفخذ

الطول الصحيح لإلبرة
l  إبر الحقن القصيرة 4 و 5 مم هي أفضل اإلبر المناسبة 
للحقن اآلِمن واللطيف1,2 في اإلنسجة الدهنية تحت الجلد، 

أيضاً في حالة األشخاص المصابين بالسمنة6.
يجب اختيار طول اإلبرة بحيث يمكن بشكل أكيد تجنب الحقن   l

في العضالت.
إرشاد: أتبع نصائح الجهة المختصة بك الستشارات مرض 

السكر! 

تقنية الحقن الصحيحة
تبلغ زاوية الحقن 90 درجة - يوضع قلم الحقن بشكل رأسي   l

على الجلد.
في حالة إبر أقالم الحقن البالغ طولها 4 و 5 مم ال يلزم في   l

العادة طي الجلد.
ينصح بطي الجلد في حالة اإلبر الطويلة ابتداءا من 6 مم(   l 

و/أو في حالة بنية الجسم النحيفة، كما هو الحال لدى األطفال 
أو الفتيات والفتيان. على هذا النحو يمكن الحد من خطر 

الحقن في العضالت.
يتم طي الجلد بـ 3 أصابع بدون رفع العضلة مع الجلد في   l

ذلك. 

استبدال موضع الحقن بعد كل حقن!
استبدل كل أسبوع بشكل منتظم الجهة اليمنى      بالجهة اليسرى.  l

على األقل بمسافة 1 سم بين موضع الحقن الجديد والموضع السابق. نحن   l 
ننصح باستخدام نماذج دائرية كأداة مساعدة، ألنها توضح استبدال مواضع الحقن.

.1

.2

.5

.4

.3

امتصاص سريع 
لإلنسولين

امتصاص بطيئ 
لإلنسولين

الجلد )سمك 
الجلد5 حوالي 

)1,8 - 2,2 مم(

 االنسجة 
الدهنية تحت 

الجلد

العضلة

مخزن اإلنسولين

4 مم

3 2



 خطوط إرشادية لتقنية الحقن الصحيحة باستخدام 
.BD Ultra-Fine™ إبرة الحقن الجديدة

Arabische Ausgabe

حقن اإلنسولين بشكل
سهل وآِمـن1,2,3


