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75 IU

0,125 ml
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150 IU
0,25 ml
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225 IU
0,375 ml
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300 IU
0,5 ml
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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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 لە پلەی گەرمی )C°8 – C°2( دایبنێ نەیبەستێ. دەتوانرێت لە ساردکەرەوەکە دەربکرێت 
و لە ژورەکە دابنرێت ئەگەر پلەی گەرمی )کەمتر لە C°25( بێت بۆ ماوەی ٩٠ رۆژ.



رێکخستنی ژەمەکان

دەرزیەک لەخۆی 
بدە

دەرزیەکە بگرە تاوەکو بەراستی بوەستێ.1
سرنجەکە پاڵبنێ ژوورەوە تاوەکو دەوەستێ.

توڵی چاالککردنەکە دیارنامێنێت و دەبێت هەندێک شلە 
بپڕژێتە دەرەوە - ئەمەش ئاساییە.2 ئەگەر هیچ شلەیەک 

نەرێژتە دەرەوە، سرنجەکە بەکارمەهێنە، یەکێکی نوێ 
بەکاربهێنە.

سەری دەرزیەکە بسورێنە تاوەکو ئەو دەرزیەی کە 
بۆت دیاریکراوە لەگەڵ چوارچێوەی نیشانەکە هاوتەریب 

دەبێت.
ئێستا سرنجەکە ئامادەیە بۆ بەکارهێنان.

یەکسەر دەرزیەکە لێبدە )عادەتەن لە
سکت( بەگوێرەی ئەو رێنماییەی کە پزیشکەکەت یان 

پەرستیارەکەت پێیداویت. لەسەرخۆی پاڵ بەو شوێنەوە 
بنێ کە دەرزیەکەی لێدەدەیت و دەرزیەکەت بخە 

ژوورەوە.
ئاگاداری! کاتێک دەرزیەکە دەخەیتە ژوورەوە، پاڵ بە 

سەری سرنجەکەوە مەنێ!

بەهێواشی سەری سرنجەکە پاڵبنێ و بەردەوامبە تاوەکو 
رادەوەستێ و توڵی سرنجەکە دیارنامێنێت.

یەکسەر دەرزیەکەت المەبە. پێش ئەوەی دەریبکەیت، ٥ 
خولەک چاوەرێ بکە.

دووای دەرزی لێدان: قەپاغی دەرەوەی دەرزیەکە بگۆرە 
و دەرزیە بەکارهاتووەکە بکە نێو دەفرێکی داخراو )بوتڵ 

یان لەگەڵ پاشماوەی ماڵەوە
فرێی بدە.

هەروەها کەلوپەلە بەکارهاتووەکانی تریش لەگەڵ 
پاشماوەی ماڵەوە فرێبدە.
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ئەو شتانەی کە 
دەبێت

لە بیرت بێت:

دەستەکانت بشۆ
هەموو رۆژێک لەیەک کاتدا دەرزیەک لەخۆت بدە

بەر ٥-١٠ خولەک دەرزیەکە لە ساردکەرەوەکە دەربکە

بەشە جیاوازەکانی دەرزیەکەت

Click
ئامادەکردنی

سرنج
سەری سەر دەرزی سرنجەکە الببە.

هەروەکو لە وێنەکە دیارە، سرنجەکە بگرە تاوەکو 
سەری دەرزیەکە پاڵنەنێیت. دەرزیەکەی پێوە بلکێنە

لەرێگەی لێدانی لە شوێنەکە.

قەپاغی دەرەوەی دەرزیەکە الببە. دوواتر هەڵیبگرە.
دوواتر پێویستت پێدەبێت.

قەپاغی ناوەوەی دەرزیەکە الببە.

ژەم A

سەری سرنجەکە B

توڵی چااڵککردن C

فیشەک )کارتریج( لەگەڵ دەرمان 
وەرگرتن

D

دەرزی

قەپاغی ناوەوەی دەرزیەکە

قەپاغی دەرەوەی دەرزی

E

F

G

FG E BD

AC

 



Bemfola 75 IU/0.125 ml
Bemfola 150 IU/0.25 ml

Bemfola 225 IU/0.375 ml
Bemfola 300 IU/0.50 ml
Bemfola 450 IU/0.75 ml

چارەسەری دەرزی لێدان بە سەرنجی بەتاڵ.

Bemfola - ت بۆ دانراوە و ئەم نامیلکەی رێنماییە یارمەتیت 
دەدات تاوەکو بزانی سرنجەکە بەکاربهێنیت.

 چۆن سرنجی بێمفۆال 
بەکاربهێنم


