
حقن دواء الُسّكري الخاص بك

الخطوة 1: اخلط دواءك )ُمستعلق األنسولين الُمتجانس ومزيج األنسولين(^ 

تحّقق بنظرك من وجود أي بلورات أِدر القلم بين راحتي يديك واقلبه بلطف 20 مّرة على األقل.
متبقية في الجزء السفلي من 

الخرطوشة.
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الخطوة 2: ضع إبرة جديدة بقلمك*

ثّبت اإلبرة دائمًا بشكل 
مستقيم.

 قم بإزالة الغطاء الخارجي والغطاء 
الداخلّي الملّون.

الخطوة 3: جّهز القلم وحّدد مقدارًا لجرعتك*

ر هذه  قبل كل حقن، حدِّد مقدارًا ال يقل عن وحدتين وجّهز القلم مع اإلبقاء على وضعّية اإلبرة في اّتجاه األعلى. كرِّ
الخطوة حتى تظهر قطرة من الدواء على طرف اإلبرة لضمان أن يكون القلم يعمل بشكل صحيح وخاليًا من فقاعات 

د مقدار جرعتك المطلوبة. الهواء. ثم حدِّ

̂ اتبع دائمًا إرشادات االستخدام التي توفرها الشركة المصنعة لدواء السّكري الخاّص بك.
*  هذه توصيات عاّمة.



للتأّكد من إعطاء الجرعة كاملًة، 
من المهّم إبقاء اإلبرة تحت الجلد 

 لمّدة 10 ثواٍن 
على األقّل.

أدِخل اإلبرة في منطقة الحقن 
وادفع المكبس حتى الصفر 

إلعطاء الجرعة.
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بعد كل حقن، يجب إزالة اإلبرة والتخّلص منها في حاوية 
األدوات الحادة.

1 حقنة = 1 إبرة قلم جديدة
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اتبع دائمًا إرشادات االستخدام التي توفرها الشركة المصنعة لدواء السّكري الخاّص بك. هذه توصيات عامة.  

حقن دواء الُسّكري الخاص بك
الخطوة 4: أدِخل اإلبرة واحقن 
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الخطوة 5: تخّلص من إبرة القلم 

الخاصة بك

تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول طول اإلبرة الُمناسب لك:


