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Bemfola
75 IU

0,125 ml

Bemfola
150 IU
0,25 ml

Bemfola
225 IU
0,375 ml

Bemfola
300 IU
0,5 ml

Bemfola
450 IU
0,75 ml

75 IU 150 IU 225 IU 300 IU 450 IU

62,5 IU 137,5 IU 212,5 IU 287,5 IU 425 IU

50 IU 125 IU 200 IU 275 IU 412,5 IU

37,5 IU 112,5 IU 187,5 IU 262,5 IU 400 IU

100 IU 175 IU 250 IU 375 IU

87,5 IU 162,5 IU 237,5 IU 350 IU

75 IU 150 IU 225 IU 337,5 IU
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ضع القلم يف الثالجة دامئًا عند درجة حرارة )2 - 8 درجة مئوية(. ال تقم بتجميده. ميكنك إخراجه 

من الثالجة وإبقائه يف درجة حرارة الغرفة )25 درجة مئوية بحد أقىص( ملدة 90 يوًما.



تحديد الجرعة

كيف تحقن نفسك

أمسك القلم بحيث تكون اإلبرة موّجهة لألعىل1

ادفع مقبض تحديد الجرعة للداخل حتى يتوقف.

سيختفي رشيط التفعيل، وسيتناثر قليل من السائل للخارج 

- هذا أمر طبيعي. إذا مل يتناثر أي سائل، فال تستخدم القلم، 
استعمل قلاًم جديًدا.2

قم بلف مقبض الجرعة حتى تظهر جرعتك التي وصفها لك 

الطبيب يف محاذاة شاشة العرض.

لقد أصبح القلم جاهزًا للحقن.

احقن السائل فوًرا وفًقا لتعليامت الطبيب أو املمرض.

)الحقن عادة يكون يف البطن(. أمسك الجلد يف منطقة الحقن 

بني أصابعك برفق وأدخل اإلبرة.

تنبيه! ال تدفع مقبض تحديد الجرعة أثناء إدخال اإلبرة!

ادفع مقبض التحكم يف الجرعة ببطء وبشكل متواصل حتى 

يتوقف ويختفي رشيط الجرعة.

ال تقم بإزالة اإلبرة فوًرا. بل انتظر 5 ثوان قبل شدها للخارج.

بعد الحقن: أِعد غطاء اإلبرة الخارجي وضع اإلبرة املستخدمة 

يف وعاء ُمغلق )كزجاجة أو علبة الحليب( وارمها

يف قاممة املنزل.

وارم بقية اآلالت أيًضا يف قاممة املنزل.
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أمور
عليك أن تتذكرها:

اغسل يديك

تناول حقنتك يف نفس الوقت تقريًبا يومًيا

أخرج القلم من الثالجة 5-10 دقائق قبل االستعامل

أجزاء القلم املختلفة

الجرعة املطلوبة A

مقبض التحكم يف الجرعة B

رشيط التفعيل C

خرطوش الدواء D

اإلبرة

غطاء اإلبرة الداخيل

غطاء اإلبرة الخارجي

E

F

G

Click
تجهيز
القلم

إلخراج اإلبرة أمسك بالعروة وقم بالتقشري.

أمسك بالقلم كام هو موّضح بالصورة لتجنُّب دفع مقبض 

ل اإلبرة بالضغط عليها تحديد الجرعة. وصِّ

حتى تستقر وتسمع صوت طقطقة.

أزل غطاء اإلبرة الخارجي احتفظ به

ستحتاج إليه الستخدامه بعد الحقن.

أزل غطاء اإلبرة الداخيل.
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 كيف تستخدم قلم 

Bemfola املُسبق التعبئة

Bemfola 75 وحدة دولية/0.125 مل
Bemfola 150 وحدة دولية/0.25 مل

Bemfola 225 وحدة دولية/0.375 مل
Bemfola 300 وحدة دولية/0.50 مل
Bemfola 450 وحدة دولية/0.75 مل

محلول للحقن باستخدام قلم ُمعبأ ُمسبًقا

 Bemfola وصف لك الطبيب استعامل فلم 

وسرتشدك هذه النرشة إىل كيفية استخدامه.


