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  تعليمات خطوة بخطوة لحقن
Clexane® Safety Lock 

 لقد ُوصف لكم Clexane Safety Lock. في حال
  كانت لديكم أية أسئلة بخصوص دوائكم أو كيفية حقن أنفسكم، 

يرجى طرح األسئلة على طبيبكم.



Clexane Safety Lock قبل حقن

 اختاروا موضعًا في الجانب األيمن أو األيسر من بطنكم، يبعد عن سرة البطن 
ما ال يقل عن 5 سم. 

تذكروا التبديل بين جانبّي الحقن )الجانب األيسر واأليمن من البطن( لكل حقنة.

استلقوا أو اجلسوا في وضعية مريحة، بحيث يمكنكم بسهولة رؤية المنطقة من البطن التي سيتم 
بها الحقن. يعتبر كرسي التمدد أو الكرسي القابل للبسط أو السرير المدعم بالوسائد مثاليًا.

اغسلوا أيديكم وموضع الحقن بالماء والصابون ثم جففوا أيديكم. 

افحصوا الملصق أو علبة الكرتون للتأكد من عدم انتهاء صالحية المحقنة. تأكدوا من عدم 
وجود عيب في المحقنة، وأن الدواء هو محلول صاٍف ال يحتوي على الجسيمات. ال تستخدموا 

المحقنة إذا كانت تالفة أو كان الدواء غير صاٍف. استخدموا محقنة أخرى.

Clexane Safety Lock نصائح لحقن

✔  قوموا بالحقن في نفس الوقت كل يوم، لعدد األيام التي 
حددها طبيبكم بالضبط 

✔  قوموا بتبديل مواضع الحقن )بين الجانب األيسر واأليمن 
من البطن( في كل مرة تقومون فيها بالحقن

✔  قوموا باالتصال بطبيبكم على الفور في حال فاتتكم جرعة 
أو أخذتم كمية أكبر مما يجب أو عانيتم من أية آثار جانبية

✔  قوموا دائًما بالتحدث إلى طبيبكم في حال كانت لديكم أية 
أسئلة أو مخاوف بخصوص عالجكم أو التعليمات الخاصة 

بالحقن

✔  انزعوا اإلبرة من موضع الحقن قبل تفعيل قفل األمان

✘  ال تقوموا بتفعيل قفل األمان إلى أن تتم 
إزالة المحقنة من جلدكم

✘  ال تقوموا بحقن المواضع التي بها 
تكدمات أو ندوب

✘  ال تقوموا بقرص الثنية الجلدية بشدة
✘  ال تقوموا بتدليك موضع الحقن بعد 

االنتهاء من الحقن، ألّن ذلك قد يسبب 
حدوث تكدمات

ما عليكم تجنبه ما عليكم عمله



الدواء في وعاء  †تعديل الجرعات:  إذا ما أمركم طبيبكم بتعديل جرعتكم من Clexane Safety Lock، فستحتاجون إلى إخراج أي كمية زائدة من 
مناسب قبل الحقن. امسكوا المحقنة بحيث تكون اإلبرة متجهة إلى األسفل واضغطوا المكبس حتى يستوي الجزء السفلي من فقاعة الهواء مع العالمة الموجودة 
على المحقنة التي تتوافق مع الجرعة التي أعطاكم إياها طبيبكم. في حال لم يتم إخراج كمية الدواء الزائدة قبل الحقن، لن يتم تفعيل قفل األمان بنهاية الحقن.

Clexane Safety Lock حقن

تخلصوا من المحقنة على الفور في أقرب حاوية لألدوات الحادة. أغلقوا الغطاء بإحكام 
وضعوا الحاوية بعيًدا عن متناول األطفال. عندما تمتلئ الحاوية، قوموا بإعطائها إلى طبيبكم أو 
الممرض للتخلص منها. أعيدوا أي دواء غير مستخدم إلى الصيدلي. ال تتخلص من الدواء في 

النفايات المنزلية.

6. التخلّص من المحقنة

قوموا بإزالة غطاء اإلبرة الواقي. في حال ظهور قطرة على رأس اإلبرة، أزيلوا القطرة 
بالضغط على المحقنة بحيث تكون اإلبرة موجهة إلى األسفل. ال تقوموا بإخراج فقاعة 

الهواء. في حال كنتم بحاجة لتعديل الجرعة، انظروا فقرة تعديل الجرعات أدناه.†

1. تحضير المحقنة

استلقوا أو اجلسوا في وضعية مريحة، واقرصوا موضع الحقن بلطف بين إبهامكم 
والسبابة إلحداث ثنية جلدية. 

2. قرص ثنية جلدية

أدخلوا اإلبرة بالكامل في الثنية الجلدية بزاوية قطرها 90 درجة واضغطوا على المكبس 
إلى أن يتم حقن الدواء بالكامل. ال تقوموا بترك الثنية الجلدية أثناء قيامكم بالحقن. 

3. الحقن

أزيلوا اإلبرة عبر سحبها مباشرة إلى الخارج، مع إبقاء إصبعكم على المكبس.

CLICK

قوموا بتوجيه اإلبرة بعيًدا عنكم وعن اآلخرين، ثم قوموا بتفعيل قفل األمان عبر ضغط 
المكبس بقوة. سيغطي الُكم الواقي اإلبرة تلقائيًا وستسمعون صوت "تكة" مسموعة.

5. تفعيل قفل األمان

4. إزالة اإلبرة
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 ،Clexane Safety Lock للحصول على مزيد من المعلومات حول 
 يرجى االطالع على نشرة معلومات دواء Clexane الخاصة بالمستهلك 

وزيارة:

www.vtematters.com.au/resources 
support :كلمة المرور 

 )يرجى مالحظة أن كلمة المرور حساسة لحالة األحرف(

للتعرف على معلومات Sanofi الطبية، اتصل بالرقم 

1 800 818 806

 يرجى االتصال باختصاصي الرعاية الصحية
إذا كانت لديك أسئلة حول Clexane أو حالتك.

المرجع:
 1. Clexane and Clexane Forte Instructions for Use, Sanofi, 2014. 

Scan the QR code to watch a 
video showing you how to inject 
Clexane Safety Lock at home.


