
•   تحتوي هذه الحزمة عىل مواد استهالكية معقمة ليتم 
استخدامها مع جهاز إنسوجيت ™.

•   یرجی قراءة کتيب تعليمات االستخدام بالكامل والموجود 
داخل حزمة إنسوجيت ™ قبل استخدام جهاز إنسوجت ™.

•   احتفظ بالنسخة االأصلية من تعليمات استخدام 
ي مكان آمن.

إنسوجت ™ �ف

•   ستحتوي هذه الحزمة عىل نوع واحد فقط من المواد 
االستهالكية.

ف )بال إبرة( نظام الحقن النفاث لالأنسول�ي

معلومات عن المستهلكات

  InsuJet™ رأس الحقن

ف  وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي
™InsuJet 3 مل

ف   وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي
™InsuJet 10 مل
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•  ال تسقط الجهاز

•  یجب أن تستخدم جهاز إنسوجيت فقط الستعمال 

U-100 ف حقن االأنسول�ي

•  یجب استخدام InsuJet ™ فقط مع رؤوس الحقن 

.™ InsuJet ف ووصالت تعبئة عبّوة االأنسول�ي

 ™ InsuJet تحقق من تواریخ انتهاء صالحية مواد  •

االستهالكية عىل العبوة الخارجية. ال تستخدم بعد هذا 

التاریخ.

•  تحقق من سالمة التعبئة والتغليف لمستهلكات 

إنسوجيت™. ال تستخدمها إذا كان هناك أي تلف واقع 

عىل التعبئة والتغليف.

•  ال تستخدم نفس رأس الحقن مع أنواع مختلفة من 

ف مطلقاً. االأنسول�ي

•  ال تستخدم أبًدا نفس وصلة التعبئة لعبّوات  أو قواریر 

ف المختلفة. تخلص من وصلة التعبئة بعبّوة  أو  االأنسول�ي

ف الفارغة. قارورة االأنسول�ي

برة داخل وصلة تعبئة  • احرص عىل عدم لمس االإ

. ف االأنسول�ي

•  ال تقم مطلًقا بتفریغ InsuJet ™ بدونالحقن رأس متصل 

أو هواء داخل الرأس. وهذا ما یسمی االإطالق الجاف أو  

DRY- FIRING وقد یؤدي إىل تلف الجهاز بشكل ال یمكن 

إصالحه.

ف داخل الرأس. فالرأس  •  ال تقم بتخزین االأنسول�ي

ة قبل الحقن. مخصص فقط لملئه مبا�ش

 ™ InsuJet ي حالة عدم استخدام
•  استبدل رأس الحقن  �ف

الأک�ش من 3 أیام.

•  ال تستخدم أبًدا نفس المواد المستهلكة لمر�ف 

. قد یؤدي استخدام نفس الجهاز لعدة مر�ف  ف مختلف�ي

وسات أو الجراثيم  یا أو الف�ي إىل االنتقال المبا�ش للبكت�ي

االأخرى من شخص إىل آخر.

اف الكبار عندما یستخدم الطفل  •  ینصح بشدة إ�ش

 ™ InsuJet تأكد من إخبار االأطفال أن جهاز .™ InsuJet

ليس لعبة.

تحذیرات

ممارسات النظافة الجيدة

™ InsuJet اغسل یدیك جيًدا قبل استخدام  •

•  قم بتنظيف موقع الحقن وفًقا لتوجيهات اختصا�ي 

رعایة مر�ف السكري.

وري بطرف رأس الحقن أو  •  تجنب االتصال غ�ي ال�ف

ي تتالمس 
المناطق الموجودة عىل المواد االستهالكية ال�ت

. احتفظ دائًما بغطاء رأس الحقن وأغطية  ف مع االأنسول�ي

ف االستخدام. هذا سيمنع التلوث  ف ب�ي وصلة عبوة االأنسول�ي
المحتمل.

•  احتفظ بجميع االأدویة وأجهزة الحقن بعيًدا عن متناول 

االأطفال.

• ال تستخدم أبًدا أو تحاول إصالح جهاز تالف أو مكسور.

•  ال ینبغي أبًدا استخدام نفس رأس الحقن الأک�ش من 56 

ي كل 
حقنة ، أو أک�ش من 14 یوًما. استبدل رأس الحقن �ف

مرة یتم فيها استخدام عبّوة أو قنينة جدیدة. سيؤدي 

استخدام الرأس بعد انتهاء العمر المحدد إىل ترسب 

ف وتعطل الجهاز ، مع فقدان الضمان.  االأنسول�ي

•  قد یؤدي استخدام رأس الحقن  أو وصالت تعبئة 

ف بعد العمر  المحدد أو تاریخ االستخدام  االأنسول�ي

صابة. السابق إىل االإ

ي حالة عدم اتباع ممارسات النظافة المقدمة ، قد 
•  �ف

تتلوث المواد االستهالكية أثناء االستخدام ، مما قد 

یؤدي إىل حدوث عدوى.

ي حالة وقوع حادث خط�ي فيما یتعلق بالجهاز ، یجب 
•  �ف

ي ]الدولة 
إبالغ EPG BV و ]السلطة المختصة المعنية[ �ف

المعنية[.
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ي أوال(
56 حقنة كحد أقىص ، أو 14 یوًما لالستخدام. )أیهما یأ�ت

استبدال وتركيب  رأس الحقن 
™InsuJet

 اضغط عىل مفتاح قفل رأس الحقن لالأعىل وقم بتدویر مفتاح قفل 
رأس الحقن اىل أن یش�ي مفتاح قفل رأس الحقن اىل وضعية عدم 

قفال. االإ

اسحب رأس الحقن من جهاز إنسوجيت من خالل عملية السحب 
الثابت المستقيم. 

قم بإرخاء الجزء الداخىلي من رأس الحقن عن طریق دفعه بقوة إىل 
جانب واحد. 

ف سعة  مثال عىل استخدام وصالت تعبئة InsuJet لعبوة  االأنسول�ي
ف المعد لالستخدام لمرة واحدة أو قواریر  3 مل أو قلم االأنسول�ي

)™ InsuJet ي نظام
ف سعة 10 مل )غ�ي مضمنة �ف االأنسول�ي

InsuJet™ 3ml 
Adaptor

P/N: 01055

 InsuJet ™ 10ml مل وصلة تعبئة 

ن عبوة األأنسول�ي
P/N: 01065

ل العبّوة 
حام

حدة 
م لمرة وا

خدا
ست

ين المعد أل
�

سول
ن م األأ

قل

ين
�

سول
ل قارورة أن

10 م

ين
�

سول
ن ل عبّوة  األأ

3 م

رأس الحقن

غطاء رأس الحقن

 ™ InsuJet رأس الحقن
)0.5ML(

P/N: 01075

التعریف

™ InsuJet حاقن
P/N: 04012
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قم بإزالة الجزء الداخىلي من رأس الحقن وتخلص منه مع رأس 
الحقن 

 ادفع رأس الحقن بقوة داخل قفل رأس الحقن.

بمجرد إدخال رأس الحقن بالكامل، أدر قفل رأس الحقن إىل أن یش�ي 
قفال. مفتاح قفل رأس الحقن إىل وضعية االإ

افصل حافظة  واحدة من مجموعة الحافظات. تحقق من تاریخ 

انتهاء الصالحية. افتح غطاء الحافظة عن طریق نزع  الغطاء من 

أحدى الزوایا وإزالة الغطاء تماًما

بمجرد التأكد من أن لدیك المواد االستهالكية الصحيحة ، تأكد من 

سالمة العبوة وتحقق من تاریخ انتهاء الصالحية.

إزالة المواد المستهلكة من عبواتها المعقمة

ف InsuJet ™ الخاصة بك اخ�ت وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

 .™ InsuJet ف لـ یتوفر نوعان من وصالت تعبئة عبوة االأنسول�ي

ف أو  ف من عبّوة االأنسول�ي تُستخدم هذه الوصالت لنقل االأنسول�ي

ف إىل رأس الحقن. قارورة االأنسول�ي

ف 3 مل إذا کنت  استخدم وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

ف سعة 3  ف من عبّوة االأنسول�ي ترید استخدام االأنسول�ي

ف المستخدم لمرة واحدة. مل أو من قلم االأنسول�ي

ف من قارورة سعة  ي استخدام االأنسول�ي
إذا کنت ترغب �ف

10 مل، فاستخدم وصلة تعبئة فيال سعة 10 مل.

ARAR 7 6



ف  ف 3 مل وضعها فوق قلم االأنسول�ي خذ وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

ف  المعد لالستخدام لمرة واحدة. اضغط وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

ي مكانها.
ف ح�ت تثبت �ف بثبات عىل قلم االأنسول�ي

ف مع رأس الحقن وقم  قم بمحاذاة وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

ي اتجاه عقارب الساعة 
ف بقوة �ف بتدویر وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

عىل رأس الحقن. 

تنویه:

ف الُمعد  ف وقلم االأنسول�ي عند توصيل وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

لالستخدام لمرة واحدة عىل رأس الحقن تأكد من إمساك وصلة 

ف عند تدویرها عىل رأس الحقن. تعبئة عبوة االأنسول�ي

ف InsuJet 3 مل مع  وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي
ف المعد لالستخدام لمرة واحدة قلم االأنسول�ي

ف  وصلة تعبئة InsuJet 3 ملىلي مع عبّوةتركيب وصالت تعبئة عبوة االأنسول�ي

قم بإدخال عبوة 3 مل داخل الحامل، مع الحفاظ عىل الجزء 

السفىلي من العبوة متجهاً نحو االأسفل.

ف وقم بمحاذاة النتوءات مع الفتحات  خذ وصلة تعبئة االنسول�ي

ي الحامل.
المقابلة �ف

ي مكانها. 
ف �ف ادفع بإحكام ح�ت تستقر وصلة االأنسول�ي

ف عىل الحامل. تبقی وصلة االأنسول�ي
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وصلة تعبئة InsuJet 10 مل مع قارورة 
ف االأنسول�ي

. ف ي من زجاجة االأنسول�ي
أزل الغطاء الوا�ت

ف 10 مل،  ف 10 مل بإحكام عىل زجاجة االأنسول�ي ادفع وصلة االأنسول�ي

ف عىل  ي مكانها. تبقی وصلة االأنسول�ي
ف �ف ح�ت تستقر وصلة االأنسول�ي

. ف زجاجة االأنسول�ي

ف برأس الحقن وقم بتدویر  قم بمحاذاة وصلة تعبئة االأنسول�ي

ي اتجاه عقارب الساعة داخل رأس الحقن
الوصلة بقوة �ف

ف برأس الحقن توصيل وصلة االأنسول�ي

ف  االستخدامات ، أعد االأغطية  للحفاظ عىل نظافة الملحقات ب�ي

دائًما بعد االستخدام.

ف مرة أخرى عىل الوصلة. أِعد غطاء وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

لية  ف ي النفایات الم�ف
•  یمكن التخلص من جميع المنتجات �ف

العادیة

•  تخلص من وصلة تعبئة العبّوة / القارورة مع كل قارورة / 

ف فارغة. عبّوة أنسول�ي

التخزین والصيانة

التخلُّص من النفایات

حدود درجة الحرارة للتخزین 
واالستخدام:

40°C

5°C
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رأس الحقن )0.5 مل(

نيلوسنألا ليصوتل
 U100 نيلوسنألا نم ةيلود ةدحو 50-4 :ةعرجلا مجح

)لم 0.5 - 0.04( ، ةرادإ لكل
™InsuJet نيلوسنألا نقاح عم قفاوتم

 امهيأ( اًموي 14 وأ اًمادختسا 56 :مادختسا ىصقأ
ًالوأ يتأي (

ف 3 مل وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

نيلوسنألا لقنل ™InsuJet ةئبعت قحلم
.™InsuJet ةهوف عم قفاوتم

 ملقو لم 3 نيلوسنأ ةشوطرخ عم قفاوتم
)مم 8 مجح( لم 3 نيلوسنأ

 ملق وأ ةشوطرخ مادختساب ةدحاو ةرمل تيبثتلا
 مادختسا متي ىتح همادختسا ةداعإو نيلوسنألا

نيلوسنألا

ف 10 مل وصلة تعبئة عبوة االأنسول�ي

نيلوسنألا لقنل ™InsuJet ةئبعت قحلم
™InsuJet ةهوف عم قفاوتم

 ساقم( لم 10 ةعس نيلوسنأ ريراوق عم قفاوتم
)مم 14

 اهمادختسا ةداعإو ةنينقلاب ةدحاو ةرمل تيبثتلا
نيلوسنألا ذافن ىتح

دليل الرموز

Temperature limits for storage and use:

مواصفات المنتج

40°C

5°C

ي جهاز ط�ب

راجع تعليمات االستخدام

تحذیر

الصانع

رمز الدفعة

صالح لالستخدام لغایة

ف یثيل�ي معقم باستخدام أكسيد االإ

حدود درجة الحرارة

ي حالة تلف العلبة وارجع إىل تعليمات 
ال تستخدمه �ف

االستخدام

ال تقم بالتعقيم مرة أخرى

غ�ي مسبب للحمی أو ارتفاع الحرارة

استخدام شخص واحد – استخدامات متعددة

ال ینبغي استخدام نفس رأس الحقن الأک�ش من 56 عملية 
حقن 

ال یستخدم لمدة أطول من 14 یوماً

معرّف الجهاز الفرید

U-100 ف معایرة الستخدام االأنسول�ي
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