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 PRIZM-CADDتناول دواء التغذية الكاملة بالحقن عبر مضخة  
 

 

بالمنزل مهم لسالمتكم. الرجاء االتصال   CADD Prizmتناول دواء التغذية الكاملة بالحقن بشكل سليم عن طريق مضخة  
متواجدون على مدار   . إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على اإلطالق بشأن تناول الدواء   4704-755-800-1 بـ 

 . 911أيام باألسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائًما برقم    7ساعة، وخالل   24
 

 لألدلة التعليمية وفيديوهات اإلرشاد: 

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

 

 رمز االستجابة السريع  •
 
 
 
 

 

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

Saline  " ،"محلول ملحيHeparin  " :)"هيبارين 

 مللي سائل ملحي  س.م  حقن( قبل   ساعات  3  –  2كيس التغذية الكاملة بالحقن )أزله من المبرد   •

 حسب تعليمات الممرضة  الدواء  تناول 

 مللي سائل ملحي  س.م  البطارية ومجموعة طاقة  CADD PRIZMمضخة  •

 ( CADDأنبوب )  CADD PRIZMالمرشح ومجموعة أنبوب  •

 مسحات طبية/كحولية  •

 حاوية األدوات الحادة، إذا اقتضى األمر •

 كلوريد الصوديوم )سائل ملحي(   ُحقن(  2) •

 ( حقنة هيبارين 1) •

أي أدوية أو تجهيزات إضافية مطلوبة للمواد اإلضافية   •
 بالحقن للتغذية الكاملة 

 فولت  9بطارية من  •

 غطاء طاولة التغذية الكاملة بالحقن  •

 مللي )عند الطلب(  هيبارين  هـ

 

 اإلجراءات: 

 

ثانية على األقل. ضع غطاء طاولة التغذية الكاملة بالحقن في منطقة   20تنظيف منطقة العمل. غسل األيدي بشكل كامل، لمدة  .1

 نظيفة وجافة. جمع التجهيزات. 

 
التسميات والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصالحيته. التحقق من كيس التغذية الكاملة بالحقن في حالة الفتحات  التحقق من  .2

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

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

https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp
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 تحضير المواد اإلضافية للتغذية الكاملة بالحقن حسب تعليمات الممرضة  .4
 

ثانية   60ثانية، ثم دع الهواء يجففه لمدة  30تنظيف مدخل حقن كيس التغذية الكاملة بالحقن بمسحة طبية/كحولية جديدة بقوة لمدة  .5
 مادة إضافية بالكيس. قبل حقن أي 

 
ضخ المواد اإلضافية بكيس التغذية الكاملة بالحقن حسب تعليمات الممرضة. يجب التخلص من إبر للمواد اإلضافية لكيس   .6

 التغذية الكاملة بالحقن في حاوية األدوات الحادة. 
 

 حرك الكيس لألمام والخلف برفق لخلط المواد اإلضافية.  .7
 

العبوة. أزل جهاز توفق التدفق األزرق من أعلى الشريط بسحب اللسان األزرق أعلى. سيمنع  من  CADD PRIZMأزل أنبوب  .8
 هذا من التدفق بالجاذبية غير المقصود. 

 
 أزل لسان الحماية من فتحة اإلدخال لكيس التغذية الكاملة بالحقن.  .9

 
 غذية الكاملة بالحقن باستخدام حركة اللف والدفع. اإلبرة ذات الرأس في كيس الت   الرأس األنبوبي وأدخل أزل الغطاء عن اإلبرة ذات  .10

 ال تملس اإلبرة ذات الرأس. 
 

 فولت في المضخة، ووصل سلك مجموعة طاقة البطارية إلى مقبس طاقة المضخة.  9أدخل البطارية ذات  .11
 

الطنين. ستقرأ  سلسلة من   ستنتقل المضخة إلى عرض تلقائي؛ ستعرض الشاشة إعدادات مبرمجة مسبقًا. استمع إلى  .12
 " . التغذية الكاملة بالحقن، اضغط التالي للمتابعة بشاشة العرض " 

 
 حسب تعليمات الممرضة. ستعرض  CADD PRIZMاستخدم عملة معدنية لغلق األنبوب الجديد/تعيين إلى مضخة  .13

 المضخة "تم توصيل مجموعة تناول الدواء، اضغط التالي للمتابعة." 
 

 للتقدم للعرض التالي. اضغط التالي بالشاشة  .14
 

 مع كل كيس جديد(  ويجب إجراؤهاضغط إدخال. )سيعيد هذا تعيين المضخة  "حجم المخزون." ستعرض الشاشة  .15
 

نعم( اضغط لوحة المفاتيح باستمرار حتى يتم ضخ السائل بالكامل  " )yاضغط " "بدء الضخ باألنبوب".ستعرض حينها الشاشة  .16
من السائل بنهاية   وتاُلحظ قطرة لألنبوب. ضخ األنبوب بالكامل بالدواء خالل عكس المرشح حتى يمتلئ األنبوب بالكامل بالسائل  

 امل من الهواء. قد يلزم تكرار هذه الخطوة لضمان خلو األنبوب بالك".  yاألنبوب، ثم حرر زر " 

 
 ال( " )Nإذا تم ملء األنبوب بالكامل، فاضغط " "هل ترغب بمتابعة الضخ؟" ستعرض الشاشة   .17

 
 ال( " )Nاضغط ""بدء عمل المضخة"  ستعرض الشاشة   .18

 
 "إيقاف." ستعرض الشاشة   .19

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

 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة   30بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة 

 

 مرة توصل فيها الشريط.  بكل  من المهم اتباع هذه الطريقة في التعقيم المزدوج لغطاء الحقن/المحور للشريط  :مالحظة
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بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقًا  قم  .21
 لتعليمات الممرضة. 

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

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

 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة  30كرر هذه العملية بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة 
 

 بنهاية غطاء الحقن.  CADD Prizmأرفق أنبوب  .24
 

 بلوحة المفاتيح.  إيقاف/تشغيل بدء المضخة بضغط  .25

 
نعم(. ستنتقل المضخة إلى عرض تلقائي ثم سيومض ضوء  " )Yاضغط " عمل المضخة؟" دء  ب"هل ترغب ب ستعرض الشاشة  .26

 سيبدأ نقل السائل   "جاٍر التشغيل." أخضر في الجانب األعلى بيمين المضخة )فوق شاشة العرض(. ستعرض الشاشة 
 

 وكيس التغذية الكاملة بالحقن في حقيبة الظهر حسب تعليمات الممرضة.   CADD PRIZMثبت مضخة  .27
 

 مالحظة: بعد فترة قصيرة، تتحول الشاشة وحدها لوضع توفير الطاقة. إلعادة تنشيط شاشة العرض، اضغط أي زر بلوحة المفاتيح. 
 

 بنهاية الحقن: 
 

 نعم( " )Yاضغط "  "هل ترغب بإيقاف المضخة؟" اضغط مفتاح إيقاف/تشغيل. ستعرض الشاشة  . CADD Prizmأوقف مضخة  .28
 

مدخل الحقن للقسطرة الوريدية. استخدم عملة معدنية لفتح األنبوب/المجموعة من المضخة وتخلص من  قم بفصل األنبوب من  .29
 األنبوب المستخدم وكيس التغذية الكاملة بالحقن. 

 

ثانية.   60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة  30نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة  .30
 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة  30العملية بمسحة طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة  كرر هذه 

 
قم بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقًا   .31

 لتعليمات الممرضة. 
 

 الوريدية وتخلص منها. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة   .32
 

 . 36، وإال تجاوز حتى الخطوة  35-33إذا كانت القسطرة تتطلب استخدام الهيبارين: أكمل الخطوات  
 

ثانية.   60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة  30نّظف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة طبية/كحولية بقوة لمدة  .33
 ثانية.  60ثانية، ثم دع الهواء يجففها لمدة  30طبية/كحولية بقوة مرة أخرى لمدة كرر هذه العملية بمسحة  

 
قم بتوصيل محقنة الهيبارين المعبأة مسبقًا بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، وقم بغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات   .34

 الممرضة. 
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 ة الوريدية وتخلص منها. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطر .35
 

 كان من قبل.  باستخدام تقنية الغسل المزدوج نفسها كماقم بغسل أي لومن إضافي وفقًا لتوجيهات خطة العالج الخاصة بك،  .36
 

 وتخلص منه.  CADD Prizmأزل كيس التغذية الكاملة بالحقن من مضخة  .37
 

 ثانية على األقل.  20غسل األيدي بشكل كامل، لمدة   .38
 
 
 

 دوًما مجموعة البطارية بمحول التيار وصلها بمقبس الحائط. ستضيء لمبة خضراء عندما تشحن مجموعة البطارية بالكامل. صل  •
 

 فولت دوًما بالمضخة عند الحقن حتى تعمل المضخة بشكل سليم.  9يجب وضع بطارية من   •
 

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

 مالحظات:


