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 تناول الدواء عن طريق الحقن الوريدي )سحب الدواء من القارورة( 
 

 

إذا كان لديك أي    4704-755-800-1تناول الدواء بشكل سليم عن طريق الحقن الوريدي بالمنزل مهم لسالمتكم. رجاء االتصال بـ 
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: 

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

 
 
 

"محلول ملحي"،   SASH   (Salineإجراء الغسل   التجهيزات: 
Administer infusion  "  ،"إجراء التسريب

Saline  " ،"محلول ملحيHeparin  " :)"هيبارين 

 مللي سائل ملحي  س.م  قارورة الدواء  •

 الدواء حسب تعليمات الممرضة  تناول  حقنة مع إبرة  •

 مللي سائل ملحي  س.م  ( حقنات كلوريد الصوديوم 2) •

 مللي )عند الطلب(  هيبارين  هـ االقتضاء ( حقنة هيبارين، عند 1) •

 مسحات طبية/كحولية  •

 حاوية األدوات الحادة  •
 

 

 اإلجراءات: 
 

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

 
قارورة الدواء في حالة الفتحات  التحقق من التسميات والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصالحيته. التحقق من   .2

 في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.  Chartwellوالتسربات ومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع 

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

 
 ثانية بمسحة طبية/كحولية.  30ة أزل غطاء الحماية من القارورة وامسح أعلى القارورة لمد  .4

 
 أدخل الهواء ليساوي كمية الدواء التي يجب سحبها من القارورة إلى الحقنة من خالل سحبها نحو مكبس الحقنة.  .5

 
 أزل غطاء اإلبرة بحرص من الحقنة.  .6

https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp
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 أدخل اإلبرة في وسط السدادة المطاطية بالقارورة.  .7
 

إلى قارورة الدواء. اسحب مكبس الحقنة برفق، للسماح للدواء بملء الحقنة. اسحب  اقلب القارورة وضخ الهواء من الحقنة  .8

 الكمية المطلوبة من الدواء كما هو محدد على ملصق الوصفة الطبية. 

 
 أخرج أي هواء موجود في حقنة الدواء.  .9

 
طريقة وضع الغطاء بيد واحدة  اسحب اإلبرة ببطء من القارورة، ثم استبدل غطاء الحماية باإلبرة بحرص باستخدام   .10

 حسب تعليمات الممرضة. 

 
 ثانية.  60ثانية ثم دع الهواء يجففها لمدة  30نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة طبية/كحولية. افركها بقوة لمدة   .11

 
 دفق القسطرة بكلوريد الصوديوم حسب تعليمات الممرضة.  .12

 
ثانية، ثم دع الهواء   30طبية/كحولية جديدة، ثم افركها مرة أخرى بقوة لمدة نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة   .13

 ثانية.  60يجففها لمدة 

 
أزل مجموعة الغطاء/اإلبرة بحرص من نهاية حقنة الدواء من خالل تدويرها في عكس عقارب الساعة. تخلص من اإلبرة في   .14

 حاوية األدوات الحادة. 

 
 ن. أرفق حقنة الدواء بنهاية غطاء الحق  .15

 
 . Chartwellتناول الدواء، من خالل حقن الدواء حسب تعليمات خطة الدواء لدى  .16

 
عند إعطاء جرعة الدواء الواردة بالوصفة الطبية، قم بفصل الحقنة من غطاء الحقن وتخلص من الحقنة في حاوية   .17

 األدوات الحادة. 

 

 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة  30افركها بقوة لمدة نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة بمسحة طبية/كحولية، ثم   .18

 
 دفق القسطرة بكلوريد الصوديوم حسب تعليمات الممرضة.  .19

 

 23، وإال تجاوز للخطوة  22-20إذا كانت القسطرة تتطلب استخدام الهيبارين: أكمل الخطوات  

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

 
قم بتوصيل محقنة الهيبارين المعبأة مسبقًا بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، وقم بغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات   .21

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

 
 دفق أي تجويف آخر كما هو موضح حسب خطة الدواء لديك.  .23

 
 ثانية على األقل.  20غسل األيدي بشكل كامل، لمدة   .24

 

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

 
 

 مالحظات:


