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:פרטי קשר לבירורים  

כאשר  , לכךהמיועד השלך את המחט והמזרק לתוך כלי 
ניתן לכסות את הכלי אחרי כל  . המחט פונה כלפי מטה

יש להקפיד לשמור את הכלי  . השלכה של מזרק ומחט
יש להיפטר מהכלי עם  . מחוץ להישג ידם של ילדים

הפסולת הרפואית השמורה היטב על פי הנחיות הרשות  
 .המקומית בה אתה גר



 :ההזרקה אזורי
  ,בקלות מורם העור בהם באזורים מתבצעת עורית תת הזרקה

  בשל והירכיים הבטן לאזורי עדיפות קיימת .בתמונה כמתואר
  החומר של מהירה בספיגה העוזרת שומנית רקמה של נוכחות
  מהיווצרות להימנע מ"ע ההזרקה אזורי את לשנות מומלץ .הפעיל

 .בעור גבשושיות
 
 
 

 

 1תמונה 
  תזדקק להם ,הפריטים את והנח ידיך את שטוף
  את מקירור הוצא .נקי משטח על ,ההזרקה בעת

 חיכוך בעזרת וחמם לשימוש ים/המיועד ים/המזרק
 עד ,דקות מספר במשך הידיים כפות שתי בין

 את לחמם אין .)25̊C - 27̊C ( החדר 'לטמפ ו/שיגיע
 .חם נוזל או תנור בעזרת ים/המזרק

 
 2+3תמונה 

  לזמן מאוד קרוב והמחט המזרק את להכין יש
  .משקעים וללא שקופה שהתמיסה וודא .השימוש

  בטבעת להחזיק יש ,המזרק את לפתוח מנת על
  ביד והאצבע האגודל עם המזרק בבסיס הלבנה

 את החזק .במכסה השנייה היד ובעזרת אחת
  המכסה את בזהירות שבור .אנכית בצורה המזרק

  .המזרק מגוף אותו והסר

 
 4תמונה 

  המחט את להרכיב יש ,מפציעה להימנע מנת על
   .מהמחט המכסה הסרת לפני המזרק על

 
 5תמונה 

  קבועה שהיא וודא לנעילה עד המחט את הברג
 .בחוזקה

 
 6תמונה 

  ולהימנע להיזהר יש .המחט מכסה את הסר
 .החשופה המחט ידי על מפציעה

 

 8-7תמונות 
  מתמיסת האוויר בועות את הסר ,ההזרקה לפני

  הכה .אנכית בצורה המזרק החזקת ידי על הנוגדן
  של להופעה עד האצבע בעזרת בעדינות במזרק

 .המזרק של העליון בחלק גדולה אוויר בועת
  בועת של להוצאה עד בעדינות הבוכנה את דחוף

  .המחט בקצה נוזל טיפת של ולהופעה האוויר
 .ההזרקה לפני מהמחט הנוזל טיפת את נער

 

 9תמונה 
 .חטא את אזור ההזרקה בעזרת פד וחומר חיטוי

 
 10תמונה 

 ידי על ,הנבחר ההזרקה באזור גבשושית צור
  .והאצבע האגודל בעזרת העור של עדינה צביטה

 עם ודקור ההזרקה באזור המזרק את מקם
  וודא .לעור מתחת מילימטר 8-12 -כ המחט

 .לעור מתחת כולה שהמחט

 
 11תמונה 

  ידי על לעור מתחת הנוגדן תמיסת כל את הזרק
  שלא וודא .המזרק קצה לכיוון הבוכנה של דחיפה
 .במזרק נוזל נשאר

 
 12תמונה 

  את חזרה להרכיב אין ,מפציעה להימנע מנת על
 .המחט מכסה

 

 !!!שים לב
.  מזרקים ומחטים מיועדים לשימוש חד פעמי

  אין לעשות בהם שימוש חוזר.


