والنزالق :ال توجد
الدخال إ
عدم استخدام أية مواد لزجة لتسهيل إ
والنزالق
الدخال إ
هناك أية حاجة الستخدام المواد اللزجة لتسهيل إ
ين
كالفازل� عىل سبيل المثال وذلك بفضل طبقة الطالء الموجودة

عىل القسطار .وقد يؤدي استخدام مثل هذه المواد إىل إعاقة توازن
البالون أي المنطاد كما أنه قد يؤدي إىل إنفجاره.

دور الرأس المتحرك بإتجاه رمز الماء وقم بضخ الماء بتأن وبطء ف� أ
المعاء .دائما بمقدار 100
ّ
ٍ
ي
ح� التوصل لكمية الماء ض
ملل� تدريجياً ت
ت
ال�ورية.
ف
تال� ارتداد الماء الذي تمت
نصيحة :خالل تعبئة الماء دائماً التدوير بإتجاه رمز الماء من أجل ي
تعبئته .بعد ذلك قم بتدوير الرأس المتحرك لوحدة التحكم ت
ح� يصل عند رمز الهواء .اسحب
آ
الن الخرطوم بهدوء وبطء من أجل نزع القسطار المستقيمي.
5

ح� تبدأ عملية إفراغ أ
عليك البقاء جالساً عىل مقعد المرحاض .ت
المعاء الذاتية .ف ي� حال لم يتم
أ
ت
الذا� من خالل تحريك الجزء العلوي من الجسد أو تدليل
ذلك ،يمكنك تفعيل إفراغ المعاء ي
حوال
البطن أو السعال .تختلف مدة إ
الفراغ من شخص إىل آخر لكنها تستمر حسب التجربة ي
 30دقيقة.
6

الم�لية .قم آ
انزع القسطار المستقيمي من نظام الخرطوم وضعه مع القمامة ن ز
الن بفصل
تقال ،وبعد
دور الرأس المتحرك إىل الرمز ب
وفرغه من الماء المتبقيّ .
الخرطوم عن الكيس ّ
ال� ي
ذلك يمكنك تعليق مكونات النظام يك تجف.

7

ال�جي دائماً بنفس الوقت :يعت� الوقت أ
الرواء ش
النسب لذلك هو  30دقيقة بعد تناول
إ
ب
الفطور .ويمكن بدال ً عن ذلك القيام به بعد تناول طعام العشاء .المهم هو المحافظة عىل
إيقاع منتظم.
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القسطرة للنساء*

يرجى قراءة دليل التعليمات المرفق بدقة قبل إستخدام المنتج.

قم بملء الكيس بالماء الفاتر ( 38 – 36درجة مئوية) ت
الشارة – صفر .اغلق
ح� مستوى إ
الغالق محكماً ي ن
ح� سماع صوت كليك .Klick
الغطاء بعد التعبئة .يكون إ
قم بوصل الخرطوم بالوصلة الرمادية عىل فتحة الغطاء الرمادي .قم بعد ذلك بإحكام
تثبيته عىل الوصلة وذلك من خالل تدويره بمقدار  90درجة بإتجاه عقارب الساعة.
1

إفتح علبة القسطار فقط من خالل الجزء العلوي ( 3 – 2سم) .قم بإدخال القسطار
ودور ذلك بمقدار  90درجة ت
ح� التأكد من
المستقيمي فوق الخرطوم من خالل الوصلة الزرقاء ّ
تثبيت الوصلة.

2

دور من فضلك الرأس المتحرك من أجل تفعيل طبقة الطالء بإتجاه رمز الماء وقم بضخ الماء
ّ
ف ي� علبة القسطار ( 3 – 2دفعات ضخ) .ثبت الرأس المتحرك عىل رمز البالون أي المنطاد ،من
أجل قطع تدفق الماء .إنتظر  30ثانية ت
ح� يتم تفعيل طبقة الطالء.

3

قم آ
الن بدفع القسطار بهدوء وتأن وحذر ت
ح� طرف المقبض وضخ مرة واحدة إىل مر ي ن
ت� من أجل
ٍ
حبس القسطار.
نصيحة :ف ي� حال تمت إعادة نزع البالون أي المنطاد من جراء السحب البسيط أو خرج بعض الماء،
فينبغي ف ي� هذه الحالة ضخ الماء مرة  1إضافية (أقىص حد الضخ ما مجموعه  3مرات).
4
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