
استخدم إبرة قصيرة
•  استخدم إبرة قلم بحجم 4 مم أو 5 مم لضمان وصول دوائك إلى الطبقة الدهنية 

تحت سطح الجلد، مع تجّنب العضل.1
•  يمكن أن يؤّدي حقن دوائك في العضل إلى جعل الدواء يعمل بسرعة كبيرة 

مؤّديا بذلك إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.1
•  ُينصح باستخدام اإلبر القصيرة )إبر قلم بحجم 4 مم و5 مم( للبالغين واألطفال 

ولّلذين يعانون من الوزن الزائد.1

استخدم إبرة جديدة لكّل عملية حقن
•  استخدم إبر القلم والمحاقن لمّرة واحدة ثم تخّلص منها بعد استخدامها.1

•  ال تترك إبر القلم ُمّتصلة بقلم دوائك. فالهواء والملّوثات يمكن أن تؤّثر على دقة 
الجرعة وعلى مستويات الجلوكوز في دمك.1
•  إعادة استخدام اإلبر يمكن أن تزيد من خطر:

-   ثني اإلبر وانكسارها مّما قد يؤّثر على إعطاء دوائك.2،3
-  األلم وعدم الراحة اللذان قد يؤّديان إلى اإلصابة بكدمات ونزيف.3،4

توصيات تقنية الحقن1
 يمكن لتقنية الحقن الصحيحة أن تساعدك على معالجة مرض السكري لديك بسهولة أكبر. §،1

إبرة ُمعاد استخدامها
مكّبرة x2000 مّرة*
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إرشادات حول تقنية الحقن
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تحّقق من تقنية الحقن التي تعتمدها^
•  استخدم إبرة جديدة لكّل حقنة.

•  ال تدفع مركز اإلبرة بعمق شديد بحيث يشق الجلد. فقد يؤّدي ذلك إلى حقن 
دوائك في العضلة.1

•  استخدم موضع حقٍن جديد عند كّل عملّية حقن.1
•  اضغط على المكبس ببطء وبشكل كامل للتأّكد من حقن دوائك بأكمله.1

•  قم بالعّد حّتى الرقم 10 بعد الضغط على المكبس بشكل كامل قبل إزالة اإلبرة.1~

بّدل بين مواضع الحقن بشكل مالئم
•  مواضع الحقن والتسريب الوريدّي الموصى بها هي البطن والفخذ واألرداف.1

•  احرص دائمًا على الحقن على بعد مسافة إصبع واحد على األقّل من موضع 
الحقن السابق.1

•  إذا حقنت في الموضع نفسه، قد تصاب بكتل دهنية ونتوءات في موضع الحقن 
وهذا األمر قد يؤّدي إلى وقف عمل دوائك بشكل صحيح.1

 •  تكّلم مع اختصاصي الرعاية الصحية الخاّص بك حول خطة تبديل لمواضع 
الحقن بالتناوب.1

الجلد: بسماكة 1.9 - 2.4 مم2
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