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URISIL

اوريسيم -قطع مه انسيهيكون
 URISILهي قطعة مه انسيهيكون مه ووع  ,medical-gradeانمخصصة نعالج انىدب انمتضخمة انمتىوعة ,أو
كعالج وقائي نمىع تطورها.
تعهيمات استعمال :URISIL
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.4

لص انمطؼح تحسة كثز انُدتح .يحتًم استؼًال أكثز يٍ لطؼح ٔاحدج نتغطيح يساحح ٔاسؼح يٍ انُدب.
أسل تحذر انطثمح انًغطيح نهداَة انالصك ٔضغ انمطؼح يٍ ْذا انداَة ػهٗ انُدتح.
يسًح استؼًال الصماخ ػهٗ انسيهيكٌٕ نضًاٌ تًاسك أفضم ػهٗ اندهد .يفضم االيتُاع يٍ انضغط انشائد
نًُغ تٓيح انُدتح أٔ اندهد يٍ حٕنٓا.
يدة حفع لطغ انسيهيكٌٕ انغيز يستؼًهح داخم ػهثتٓا األصهيح ,في يكاٌ خاف ٔتدرخح حزارج تمم ػٍ .25ºc
وصائخ نعىاية هذا انمىتج:

 .1يدة غسم لطغ أل URISIL -يزتيٍ تانيٕو تًاء فاتز ٔصاتٌٕ غسيم غيز دُْي .يدة تُشيف أنمطؼح لثم
إػادج ٔضؼٓا ػهٗ انُدب أنُظيفح ٔانُاشفح.
 يدة ػدو استؼًال يٕاد تُظيف أخزٖ انتي تإيكآَا انتسثة تتٓيح اندهد.
 يدة ػدو استؼًال انًحارو انٕرليح نهتُشيف نًُغ انتصاق انسيهيكٌٕ تٓا.
 نالَتثاِ :يدة غسم لطؼح انمًاش في فتزاخ يتمارتح في األياو انحارج أٔ تؼد تذل يدٕٓد تسثة تؼزق اندهد
نضًاٌ تًاسك أفضم نمطؼح انمًاش ػهٗ اندهد.
 .2خالل فتزج انؼالج ,يدة استؼًال أل 12 URISIL -ساػح ػهٗ األلم .يحثذ استؼًال لطغ
أنسيهيكٌٕ نفتزج  23ساػح يتٕاصهح ٔإسانتّ فمط نهتُظيف.
 .3نتؼٕيد اندهد ػهٗ انسيهيكٌٕ يدة استؼًانٓا في انيٕو األٔل ٔانثاَي نساػتيٍ فمط,
في انيٕييٍ انتانييٍ ل 4-ساػاخ فمط ٔتًديد فتزج االستؼًال تساػتيٍ كم يٕو حتٗ
االستؼًال ل 23-ساػح يٕييا.
 .4يدة تغييز لطؼح انسيهيكٌٕ في حال تهفٓا .حسة انتؼهيًاخ ,يدة تغييزْا تؼد  22-14يٕو .في حال استؼًال
انسيهيكٌٕ في يُطمح انًفاصم يدة تغييزْا في أٔلاخ يتمارتح أكثز.
 .5يدة ػدو استؼًال يزاْى ػهٗ اندهد ػُد استؼًال لطغ أل.URISIL -

يجة عدو استعمال أل URISIL -عهى جزوح مفتودة,
جزوح مع افزاسات أو مع مزضى يعاوون مه أمزاض جهدية
في حال ػالج َدب خزاحيح استؼًال لطغ أل URISIL -يكٌٕ فمط تؼد إسانح انغزس.

في حال تطٕر حساسيح ػهٗ أندهد أنًؼانح تمطؼح  URISILيدة فحص:
َظافح اندهد.
ٔخٕد ضغط سائد ػهٗ اندهد.
في حال ٔخٕد حساسيح ػهٗ اندهد يدة انتٕلف ػٍ استؼًال انسيهيكٌٕ ٔانتٕخّ نهًؼاندح انٕظيفيح

