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إذا كان لديك أي    4704-755-800-1 مهم لسالمتكم. رجاء االتصال بـ  Freedom 60إدارة الدواء بشكل سليم عبر مضخة حقنة  

أيام باألسبوع. في حالة الطوارئ،    7ساعة، وخالل   24أسئلة أو استفسارات على اإلطالق بشأن تناول الدواء. متواجدون على مدار 

 . 911اتصل دائًما برقم  

 

 

 لألدلة التعليمية وفيديوهات اإلرشاد: 

https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp 

https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp
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"محلول ملحي"،   SASH   (Salineإجراء الغسل   التجهيزات: 
Administer infusion  "  ،"إجراء التسريب

Saline  " ،"محلول ملحيHeparin  " :)"هيبارين 

 مللي سائل ملحي  س.م  الدواء حقنة   •

األنبوب )يجب تغيير  -تدفق دقيق  /Freedom 60مضخة  •

 األنبوب يوميًا( 
 ( حقنة مسبقة التعبئة من كلوريد الصوديوم )سائل ملحي( 2) •

 حسب تعليمات الممرضة  الدواء  تناول 

 مللي سائل ملحي  س.م 
 مللي )عند الطلب(  هيبارين  هـ

 التعبئة( حقنة هيبارين مسبقة  1)  •
 ( غطاء رأس الحقنة بلون أزرق فاتح 1) •

 

  مسحات طبية/كحولية  •

 
 

 اإلجراءات: 
 

 ثانية على األقل. جمع التجهيزات.  20تنظيف منطقة العمل. غسل األيدي بشكل كامل، لمدة  .1
 

حالة الفتحات والتسربات  التحقق من تسمية الدواء والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصالحيته. التحقق من حقنة الدواء في  .2
 في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.   Chartwellومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع 

 
 قم بإعداد المحاقن المعبأة مسبقًا لغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات الممرضة.  .3

 

الصحيح. المعدل المطبوع على العبوة يجب أن يطابق    Freedom 60من نوع   أن لديك أنبوب تدفق دقيقًا : تحقق من  تنبيه هام للسالمة

 المعدل المحدد من الطبيب )تحقق من ملصق الوصفة الطبية(. 

 
 أزل األنبوب من العبوة.  .4

 
 الدواء(. إلى نهاية قرص محقنة لور لحقنة الدواء. )أزل األغطية الحمراء للغلق من حقنة   Freedom 60من نوع  أرفق أنبوبًا دقيقًا  .5

 
وأن اللسان األسود بنهاية المسار. لتحريك اللسان األسود، لف المقبض الكبير باتجاه    التعطيل في وضع  Freedomتأكد أن مضخة  .6

 ال تكرر لفها  عقارب الساعة حتى تسمع الضغطة. 

 

 إدارة الدواء: 
 

الغطاء الشفاف بالمضخة. تأكد من تثبيت نهاية قرص محقنة  النهاية األولى في    المرفق، ثم اضغط أدخل حقنة الدواء داخل األنبوب   .7

 لور في مقدمة المضخة بشكل قوي. )شاهد الفيديو اإلرشادي( 

 
. أزل غطاء فتحة النهاية حتى  التشغيل من خالل تحويل المضخة لوضع Freedom 60بدء الضخ باألنبوب الدقيق/من نوع   .8

مالحظة: ثبت الحقنة في وضعها حتى يمسك اللسان  مالحظة قطرة من السائل بنهاية األنبوب، ثم أعد تركيب غطاء فتحة النهاية.  
 األسود الحقنة لمنعها من االنفصال. 
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 التعطيل. وضع  حول المضخة إلى  .9

 
 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة   30القسطرة الوريدية بمسحة كحولية بقوة لمدة نّظف غطاء الحقن بنهاية   .10

 
قم بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقًا   .11

 لتعليمات الممرضة. 

 
 الوريدية وتخلص منها. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة   .12

 
 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة   30نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية جديدة بقوة لمدة   .13

 
وأرفق األنبوب لغطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية.   Freedom 60أزل غطاء الحماية بنهاية األنبوب الدقيق/من نوع  .14

 جنب لمس طرف األنبوب**. احرص على ت*

 

 التشغيل. وضع حول المضخة إلى   .15

 
 ومراقبة تقدم الحقن خالل تناول الدواء.  ، Chartwellحسب خطة الدواء من    Freedomتناول الدواء بمضخة  .16

 : المضخة تكون دون صوت في أثناء حقن الدواء. مالحظة

 

 

 بنهاية الحقن: 
 
 

 التعطيل. وضع  . حول المضخة إلى يكون الحقن قد اكتملعندما تصبح حقنة الدواء فارغة،  .17

 
 قم بفصل األنبوب من غطاء الحقن للقسطرة الوريدية.  .18

 
، فضع غطاء طرف الحقنة ذا اللون األزرق الفاتح بنهاية األنبوب،  نفسهستُعطى باليوم إذا كانت هناك جرعة دواء أخرى   .19

 معقًما. ستعيد استخدام األنبوب عند تناول الدواء ألكثر من مرة باليوم من خالل إرفاق حقنة دواء جديدة. للحفاظ عليه 

 

 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة   30نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية بقوة لمدة  .20

 
الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقًا  قم بتوصيل محقنة كلوريد   .21

 لتعليمات الممرضة. 

 
 قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.  .22

 
 



 FREEDOM 60تناول الدواء عبر مضخة   7-01-150

 04/2020تمت المراجعة: 
 4 من 4 صفحة . Chartwell Pennsylvania, LPجميع الحقوق محفوظة إلى 

 

 

 

 . 26وز للخطوة ، وإال تجا25-23إذا كانت القسطرة تتطلب استخدام الهيبارين: أكمل الخطوات 

 
 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة   30نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية جديدة بقوة لمدة   .23

 
قم بتوصيل محقنة الهيبارين المعبأة مسبقًا بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية وقم بغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات   .24

 الممرضة. 

 
 قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.  .25

 
 دفق أي تجويف أنبوبي إضافي كما هو موضح بخطة الدواء لديك.  .26

 
 أعد لف المقبض باتجاه عقارب الساعة، لتحريك اللسان األسود لنهاية المسار.  .27

 
الفارغة مرفقة باألنبوب. )تخلص من الحقنة واألنبوب إذا انتهت عمليات  أزل حقنة الدواء الفارغة من المضخة. اترك الحقنة   .28

 الحقن لليوم( 

 
 ثانية على األقل.  20غسل األيدي بشكل كامل، لمدة   .29

 
 والنفايات يمكن وضعها في كيسين والتخلص منها مع القمامة المنزلية**   جميع التجهيزات ** 

 
 

 مالحظات: 


