
س: ما الذي يتوجب عمله إذا لوحظ وجود ترسب *
ج: أواًل، تأكد من أن UriCap عىل اتصال تام بالجلد حول مجرى البول، ثم تحقق من 

الخطوات التالية.
الجهاز مغىط بالكامل بالشفرين  •

جهاز UriCap وأنبوب التمديد متصالن بإحكام  •
أنبوب التمديد وكيس البول متصالن بإحكام  •

ي كل مرة يتم فيها تفقد المريضة أو أجراء 
* يوىص بمراقبة الترسب وموضع األنبوب �ف

الفحوصات.

اع UriCap  عن طريق الخطأ؟ ز س: ما الذي يتوجب القيام به لمنع ان�ت
. ال تنىس أن  ي لتثبيت أنبوب التمديد عىل الفخذ الداخىلي يط الط�ب ج: استخدم الرسش

ف األنبوب من التحرك بحرية. انقل كيس البول إىل الموضع  ك بعض االرتخاء لتمك�ي ت�ت
الصحيح قبل أن تغي�ي موقع المريضة. تأكد من تحريك المريضة بحذر.

س: إذا اشتكت المريضة من عدم الراحة بعد مرور بعض الوقت عىل تركيب الجهاز، 
فما الذي يتوجب فعله؟

أ:
ي التعليمات. تأكد من • 

تأكد أن الجهاز مثبت بشكل صحيح كما هو موضح �ف
لق إىل فتحة المهبل، أو أنه تحرك خارج  ف تغطيته بواسطة كال الشفرين وأنه لم ي�ف

المنطقة المحيطة باإلحليل. قم بتصحيح وضعيته.
ي منطقة • 

تأكد من عدم وجود احمرار أو تهيج أو جرح أو نزيف أو إفرازات �ف
التثبيت. إذا الحظت أمرًا كهذا، قم بإزالة الجهاز وفحص المنطقة بشكل جيد 

واسترسش الطبيب.
ير�ب تعبئة نموذج التبليغ عن الحاالت السلبية.• 

أسئلة وإجابات

س: هل تحتاج المريضة إىل حالقة منطقة وضع الجهاز؟
ج: كال، ال تحتاج المريضة إىل حالقة المنطقة.

ض تغي�ي  UriCap؟ س: كم مرة يف�ت
ه يومًيا. ج: يمكن استعمال uricap لمدة تصل إىل 24 ساعة ويجب تغي�ي

س: هل يمكن إعادة استخدام uricap؟
ج: كال، يستخدم جهازUriCap  لمرة واحدة، ويجب التخلص منه مع النفايات 

الطبية بعد االستخدام.

س: هل استخدام UriCap آمن ونظيف؟ 
ي عاىلي  ج: نعم،UriCap Female  هو منتج نظيف، مصنوع من السيليكون الط�ب

ي كل بلد يباع فيه.
الجودة وحاصل عىل الموافقات التنظيمية الالزمة �ف

س: هل يمكن للمريضة التجول خالل استخدام الجهاز؟
ي مكانه لبضع ساعات. للتأكد 

  ج: نعم ، يمكن التجول بأمان بعد وضع الجهاز �ف
. ي

من عدم خروجه من مكانه، يجب التحقق من موضعه بعد المىسش

س: هل يمكن استخدام الجهاز أثناء ارتداء المالبس الداخلية؟
ج: نعم، يمكنك استخدام المالبس الداخلية الفضفاضة، أو الرساويل. انظر 

ي القسم و
توضيح وضعية األنبوب �ف

ز المريضة؟ ي حالة ت�ب
س: ما الذي يجب القيام به �ز

از. UriCap سيحمي  ج: ال تقم بإزالة UriCap . قم بتنظيف المنطقة من ال�ب
از. مجرى البول من ال�ب

س: ما الذي يجب فعله إذا توقف تدفق البول.
ي 

ج: أواًل، تحقق من وجود أي ترسب، ثم تحقق من وجود إنثناء أو التواء �ف
األنبوب.


