
Ovaleap Pen®

عملیة الحقن

 Ovaleap® وصف لك طبیبك تناول
(الُھرمون المنبِّھ للُجَریب، وُیعرف 

اختصاًرا FSH). یتم إعطاء ® 
Ovaleap باستخدام قلم الحقن 

®Ovaleap Pen

تجد في ھذه النشرة معلومات إضافیة عن 
القلم وتعلیمات االستخدام.

یتم إعطاء ®Ovaleap تحت الجلد 
مباشرة عن طریق قلم حقن.

®Ovaleap ُمالئم للحقن الذاتي.۱

®Ovaleap Pen قابل إلعادة االستخدام 

وُمصمم بطریقة تضمن تناول دوائك بشكل 
صحیح.۲

•  ُیمكن لطبیبك أن ُیحدد عالجك بمقدار 
٥ ,۱۲ وحدة دولیة.

•  یمكنك ضبط الوحدات الموصوفة 
بنفسك.۳

ُیسلّم ®Ovaleap Pen في حافظة 
واقیة بھا مكان لحفظ القلم القابل إلعادة 

االستخدام ، وخرطوشة واحدة، وثالثة إبر 
ُمخصصة لالستخدام لمرة واحدة. ھذا ُیتیح 

لك حفظ ®Ovaleap Pen والدواء 
مًعا. 

إمكانیة حفظ الخراطیش خارج الثالجة بحد 
أقصى ثالثة أشھر قبل الفتح، شریطة أن 

ُتحفظ في درجة حرارة أقل من أو تساوى 
۲٥ درجة مئویة. إمكانیة حفظ الخرطوشة 

فى القلم حتى ۲۸ یوًما في درجة حرارة 
أقل من أو تساوى ۲٥ درجة مئویة.۱

Ovaleap Pen®

القلم مالئم لثالث جرعات:

 ۳۰۰ وحدة دولیة / ۰,٥ مل

 ٤٥۰ وحدة دولیة / ۰,۷٥ مل

 ۹۰۰ وحدة دولیة / ۱,٥ مل

Ovaleap Pen® مكونات

Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

زر حقن  
قابل للسحب (ُمنزلق) 

حامل خرطوشة شفاف  
حامل الخرطوشة ُمزود بمقیاس سھل القراءة. ومن ثّم، یمكنك أن ترى بسھولة 

كمیة الدواء الموجودة في الخرطوشة.  

جرعة بدء منخفضة  
ُیسمح بإعطاء جرعة بدء منخفضة 

قدرھا ۱۲٫٥ وحدة دولیة  

ضبط الجرعة  
ُیمكنك ضبط ُجرعتك باستخدام 
مقبض الجرعة الدوار بمقدار 

٦٫۲٥ وحدة دولیة. 

إمكانیة الرجوع للخلف  
ُیمكنك بسرعة تصحیح جرعتك 

ُھ للُجَریب  من الُھْرموُن الُمَنبِّ
باستخدام الزر العلوي بمقدار 

۱۲٫٥ وحدة دولیة  

عرض سھل القراءة للوحدات 
الدولیة

ُھ للُجَریب تظھر فى اإلطار كمیة الُھْرموُن الُمَنبِّ
FSH التي یتم إعطاؤھا عند كل استخدام؛ 

ُتعرض الجرعات على ھیئة أرقام 

غطاء القلم قرص دوار

القلم

مقبض الجرعة

زر الحقن

زر تصحیح الجرعة

إطار بیان الجرعة

إبرة حقن مزودة بغطاء واٍق حامل الخرطوشةغطاء معدني خرطوشة 

عمود المكبس
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قم بتركیب إبرة الحقن وھي 
بداخل غطاء الحمایة في حافظة 
الخرطوشة عن طریق لفھا حتى 

تصبح ُمثّبتة بإحكام.  
 

إنزع الغطاء الواقى الخارجي 
والغطاء الداخلي لإلبرة.

أمسك القلم بشكل مستقیم إلى األعلى,إضغط 
زر الحقن في اتجاه اإلبرة و إحتفظ بھ ھكذا 

حتى تظھر قراءة "صفر" فى إطار بیان 
الجرعة. سوف تظھر كمیة سائل صغیرة 

على طرف اإلبرة.  
 

فى حالة عدم ظھور سائل,كرر الخطوة 
السابقة حتى تظھر كمیة سائل صغیرة على 

طرف اإلبرة.

قم بتثبیت حافظة الخرطوشة في 
جسم القلم عن طریق لفھا حتى 

تصبح ُمثّبتة بإحكام.

قم بتحدید ُجْرَعُة الشُّروع 
(۱۲,٥ وحدة دولیة ) عن طریق 

لف مقبض الجرعة مرتین في 
اتجاه عقارب الساعة.

قم بتحدید الجرعة 
المطلوبة.

عندما یتم تحدید جرعة 
كبیرة عن طریق الخطأ، 

فاضغط زر تصحیح 
الجرعة الموجود في 

مؤخرة القلم حتى یتسنى لك 
تحدید الجرعة مجدًدا.

حدد موضع الحقن 
حاول تغییر موضع الحقن یومًیا. 

 
ثّبت الجلد بإحدى الیدین و امسك المحقنة باألخرى. 

أدخل اإلبرة في الجلد بالطریقة التي تعلمتھا. 
 

اضغط زر الحقن في اتجاه اإلبرة واحتفظ بھ ھكذا 
لمدة ۱۰ ثواٍن. تحقق من أن إطار بیان الجرعة 

ُیعطى قراءة ''صفر''.
لكى یتم نزع إبرة الحقن، أعد ُمجدًدا وضع الغطاء الواقى الخارجي لإلبرة ثم قم بفك اإلبرة.

تخلص من اإلبرة فى صندوق األدوات الطبیة الُمستخدمة.

ُیمثل كل سطر ما بین بیان الُجرعات زیادة 
قدرھا ٦٫۲٥ وحدة دولیة. فى ھذه الحالة فإن 

مقدار الجرعة ھو ٥٦,۲٥ وحدة دولیة. 
 

إذا لم ُیعِط إطار بیان الجرعة قراءة "صفر"، 
فانتبھ إذاً إلى الرقم الُمّبین ووضعیة األسھم. ُیبین 

الرقم المعروض الكمیة التى تعذر حقنھا بمثل 
ھذه الخرطوشة.  

 
انزع اإلبرة، واستبدل الخرطوشة، وجھز القلم 

وفًقا للتعلیمات.

Ovaleap Pen® طریقة استخدام

تحقق من أن إطار بیان 
الجرعة ُیعطى قراءة 

''صفر''.

قبل قیامك بتركیب الخرطوشة 
ذات سعة ۹۰۰ وحدة دولیة، قم 

بسحب عمود المكبس للخلف 
حتى یتوقف بشكٍل كامل عن 

طریق لف القرص الدوار فى 
إتجاه السھم األبیض الُمبین على 

القرص.

انتبھ: عند استخدام خرطوشة ذات 
سعة ۳۰۰ وحدة دولیة 

أو ٤٥۰ وحدة دولیة یجب إخراج 
عمود المكبس بالكامل إلى الخارج 

عن طریق لف الحلقة الدوارة. ضع 
الخرطوشة حول عمود المكبس 
الذى تم إخراجھ مع إبقاء َحّیز 

صغیر مرئي بین عمود المكبس و 
الخرطوشة. استخدم القرص الدوار 

لضبط مقدار ھذا الحیز.

اغسل یدیك جیًدا. 
 

انزع غطاء القلم وقم بلف 
القلم حتى ینفصل عن حامل 

الخرطوشة.

إذا لم ُیعِط إطار بیان الجرعة 
قراءة ''صفر''، فقم بالضغط على 
زر تصحیح الجرعة الموجود في 

ُمؤخرة القلم حتى ُیعطى قراءة 
''صفر''.

عدد الوحدات التي تم حقنھاالوقتالتاریخ
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جدول الجرعات

قم بتركیب الخرطوشة فى حامل 
الخرطوشة الشفاف، مع إدخال 

الغطاء المعدني أوالً.

عدد الوحدات التي تم حقنھاالوقتالتاریخ
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جدول الجرعات

customerservice@tevanederland.com

۰۸۰۰ ۰۲۲۸٤۰۰

@

لمزید من المعلومات، ُیرجى االتصال بـ:

.Teva Nederland B.V
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