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يجب أن يبدأ موضع الجهاز من أعىل فتحة المهبل 

ويغىطي المنطقة فوقها.

تأكد من عدم إغالق فتحة المهبل أو إدخال الجهاز 

 جًدا ويتوجب 
ً
فيها، سيكون هذا الموضع منخفضا

إعادة تثبيت الجهاز.

اغسل يديك بالماء والصابون وارتدي قفازات نظيفة, قم بتحض�ي 

ي منطقة 
 وفقا للقائمة أدناه. تأكد من إبقاء المعدات �ف

ً
المعدات مسبقا

نظيفة.

UriCap Female 1(  جهاز

2(  أنبوب تمديد

3(  كيس البول

ي 4( شاش ومحلول ملحي الفسيولو�ب

5( مادة تزييت عىل أساس الماء

ي يط لصق ط�ب 6( رسش

لتجنب االنزعاج أثناء تركيب الجهاز، 

ة من مادة  يمكن وضع كمية صغ�ي

تزييت عىل أساس الماء عىل الطرف 

السفىلي من الجهاز.

UriCap Female تركيب كيب قبل ال�ت

كيب ال�ت

نصيحة

UriCap Female موضع

إزالة الجهاز

طيب قطعة شاش  أ. قم ب�ت

ة بمحلول ملحي  صغ�ي

ي وتنظيف منطقة  فسيولو�ب

الفرج المهبىلي من أعىل إىل 

أسفل.

ب. قم وبحذر بفتح الشفرين 

ي والداخىلي باليد غ�ي  الخار�ب

المهيمنة.

ج. امسك الجهاز باليد 

المهيمنة وفق وضعية اإلمساك 

الموىص به.

د. ضع الجزء السفىلي من 

ي الجزء العلوي من 
UriCap �ف

Uri�  فتحة المهبل وثبته. ادفع

Cap برفق للتأكد من التصاقه 

بشكل كامل بالجلد.

ف  هـ.  أغلق الشفرين الخارجي�ي

حول UriCap ، ثم اترك الجهاز 

من يدك.

و. قم بتثبيت أنبوب التمديد عىل 

، تأكد  ي يط ط�ب الفخذ الداخىلي برسش

 بشكل 
ً
من ترك األنبوب مرتخيا

، يجب أن يمر أنبوب كيس  ي
كا�ف

ف إىل تحت  ف الساق�ي البول ب�ي

الركبة.

، ثم انزع الجهاز برفق من الجهة  ف ف والداخلي�ي ز. قم بفتح الشفرين الخارجي�ي

العلوية من غطاء الجهاز إىل األسفل ثم أخرجه. بهذه الطريقة يتم تحرير 

االلتصاق دون إزعاج
ة. قد يسبب ذلك عدم الراحة ويتسبب  تحذير: ال تسحب الجهاز مبارسش

ار لألنسجة. بأ�ف

1.  قم بربط وصلة أنبوب التمديد بفوهة الجهاز.

2.  قم بتوصيل كيس بول قياسي بأنبوب التمديد.

!

فتحة مجرى 

البول

فتحة المهبل

ج الرسش

فتحة مجرى 

البول

فتحة المهبل

ج الرسش




