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ستعمال هذا مخصص لمن يستخدم  ح الإ �ش

(. أما يساري  ي
يده اليم�ن بالدرجة الأوىل )اليمي�ن

ح ليتناسب  اليد )الأع�( فعليه تعديل ال�ش

ي يستخدمها بالدرجة الأوىل.
مع اليد ال�ت

ي يديِك.    غسل�ي

ي مكان قريب يسهل 
ورية �ف   ضعي جميع المواد ال�ف

الوصول إليه.

  أبعدي مالبسك بعيداً بحيث ال تعيق عملية القسطرة.

ي المراحيض 
ي وضعية الجلوس عىل المرحاض. �ف

ي �ف
  كو�ف

، ينبغي عليِك  ي ليس بها جهاز تعقيم داخىلي
العامة ال�ت

إن استطعِت أن تقومي بالقسطرة الذاتية لتفريغ المثانة 

بنفسك وأنِت واقفة. 

ي متناول اليد. 
ي مكان قريب �ف

  ضعي خرطوم القسطرة �ف

نصيحة: ستخدمي أداة القسطرة Speedi-Cath® مع الطبقة 

الُمَفَعلة مسبقاً.  يعمل ذلك عىل توف�ي الجهد والوقت.

  َعِقمي يديِك.

ف أيضاً    ستخدمي مادة تعقيم مناسبة من بخاخ. وتستطيع�ي

بطريقة أخرى ستخدام الضمادات الُمَعَقمة بمادة تطه�ي 

الغشاء المخاطي.

  إستخدمي أصبع السبابة مع االأصبع االأوسط من اليد 

ي المهبل الخارجية عن الداخلية. 
اليرسى لبسط شفر�ت

إستخدمي مادة التعقيم االآن حسب تعليمات طبيبك. 
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  بعد وقت قص�ي تأخذ مادة التعقيم مفعولها، قومي مرة 

ي المهبل عن بعضهما نزعي الضمادة 
أخرى ببسط شفر�ت

االأوىل.  

  إمسحي بالضمادة المعقمة الثانية عىل فتحة مجرى البول 

مرة واحدة. 

ي هذه الحالة 
  عند إستخدام أداة قسطرة غ�ي مطلية، يتم �ف

وضع مادة زلقة عىل أنبوب البول. 

بهام والسبابة لليد اليم�ف  ي أداة القسطرة بإصبع االإ   أمسك�ي

ي من إخراجها من غالفها. 
عند النهاية الخلفية، وذلك لتتمك�ف

عند إستخدام أداة القسطرة الُمدمجة، قومي بسحبها من 

غالفها القابض. 

ي المهبل 
ف شفر�ت   أدخىلي أداة القسطرة مع بسط المنطقة ب�ي

ومع المراقبة بالنظر )مرآة الساق( إىل أنبوب البول، ح�ت 

يبدأ البول بالتدفق. إدفعي أداة القسطرة بعد ذلك بمقدار 

1 إىل 2 سم إىل داخل المثانة.

  عندما يتوقف تدفق البول، قومي بتدوير أداة القسطرة 

ف تفريغ  قليالً و إسحبيها ببطء إىل الوراء، لكي تستطيع�ي

المثانة بشكل كامل.

ي  ي سلة المهمالت وإغسل�ي
  تخلصي من المواد الُمستخَدمة �ف

يديِك.

لي أداة القسطرة بعنف أبداً. وإل سيؤدي ذلك  دخ ل ت

صابة البالغة للقنوات البولية الحساسة! إىل خطر الإ
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القسطرة للنساء*

القسطرة التعقيم إفتحي أداة القسطرة اليدين إغسىلي 

* جَتنُملا مادختسإ لبق ةيانعب يداشرإلا مادختسإلا ليلد ةءارق ءاجرلا
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  أمسك العضو الذكري باليد اليرسى إرفعه بإتجاه سطح 

ف العضو الذكري وسطح  البطن، بحيث تكون الزاوية ب�ي

البطن حواىلي 60°. أدخل أداة القسطرة باليد اليم�ف مع 

شد بسيط للعضو الذكري بمقدار 6 إىل 8 سم إىل داخل 

أنبوب البول. ثم ستشعر بمقاومة. أخفض العضو الذكري 

ي أنبوب 
إىل وضعه الطبيعي إدفع أداة القسطرة أك�ث �ف

البول، ح�ت يتدفق البول من المثانة.

  عندما يتوقف تدفق البول، قم بسحب أداة القسطرة 

قليالً إىل الوراء، لكي تستطيع تفريغ المثانة بشكل كامل.

لي أداة القسطرة بعنف أبداً. وإل سيؤدي ذلك  دخ ل ت

صابة البالغة للقنوات البولية الحساسة! إىل خطر الإ
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القسطرة للرجال*

ستعمال هذا مخصص لمن يستخدم  ح الإ �ش

(. أما يساري  ي
يده اليم�ن بالدرجة الأوىل )اليمي�ن

ح ليتناسب  اليد )الأع�( فعليه تعديل ال�ش

ي يستخدمها بالدرجة الأوىل.
مع اليد ال�ت

ي مكان قريب يسهل 
ورية �ف   ضع جميع المواد ال�ف

الوصول إليه.

  إغسل وَعِقم يديك.

  أبعد مالبسك بعيداً بحيث ال تعيق عملية القسطرة.

ي وضعية الوقوف أو الجلوس بحيث ال 
  ضع جسمك �ف

يكون هناك أذى عىل جسمك. 

  أمسك بيدك اليرسى القضيب الذكري. إسحب الجلد 

الخارجي إىل الوراء وقم بتوسيع فتحة مجرى البول قليالً 

بإستخدام إبهام اليد اليرسى.

  قم بالتعقيم االآن حسب تعليمات طبيبك.

  أمسك الغالف بشكل عمودي ثابت وقم بفك الغطاء من 

خالل الدوران ثم فتح الغالف. إسحب أداة القسطرة 

بالكامل من االأنبوب ح�ت تسمع صوت طقة. أداة 

ستعمال. ال يجوز لمس  القسطرة صارت االآن جاهزة لالإ

أداة القسطرة إال عىل الوصلة البيضاء، وذلك ح�ت ال 

يفسد التعقيم.
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* جَتنُملا مادختسإ لبق ةيانعب يداشرإلا مادختسإلا ليلد ةءارق ءاجرلا

القسطرة التعقيم إفتحي أداة القسطرة اليدين إغسىلي 




