
 Injexداليل بروز درد در هنگام تزريق بوسيله

  

  

مطالعه دقيق دفترچه راهنما و ضمن شده اند، الزم است يا احساس فشار دچار درد  Injexكسانيكه در هنگام استفاده از دستگاه تزريق بدون سوزن 

  .فيلم آموزشي كه همراه دستگاه تقديم شده است به موارد زير توجه كنند

اين كار بايد در قسمت هايي از بدن انجام شود كه چربي بيشتري . انتخاب قسمتي از بدن بيمار كه تزريق برروي آن انجام مي شود خيلي مهم است

  .در زير پوست آن قرار دارد

  .زريق در اين قسمتها هيچگونه احساس درد، كبودي يا خونريزي در پي نخواهد داشتانجام ت

، پشت بازو، سطح داخلي ران )سانتيمتري اطراف ناف 5(هستند، روي شكم  Injexعمده ترين قسمتهايي كه داراي چربي كافي براي تزريق بوسيله 

  .و زير باسن است

بي در زيرپوست خود ندارند در صورت استفاده از اين دستگاه ممكن است در محل تزريق كمي افرادي كه بسيا ر الغر هستند و هيچگونه چر

همچنين براي افرادي كه .در يك فرد سالخورده خيلي الغر گزينه مناسبي نيست Injexبراي مثال استفاده از .احساس درد يا كبودي داشته باشند

  .توصيه نمي شود Injexان و قهرمانان زيبايي اندام استفاده از بسيار عضالني و ورزشكار حرفه اي هستند مانند دوندگ

دومين دليلي كه ممكن است مصرف كننده دچار مشكل شود، قرار ندادن دقيق دستگاه به طور عمودي يا واردنكردن فشار كافي بر محل تزريق 

  .است

ست قرار گرفته و كمي بر روي آن فشار وارد شود در غير اين صورت درجه بر روي سطح پو 90دستگاه تزريق بايستي به طور كامالً عمودي با زاويه 

  .ممكن است درد مختصري ايجاد گردد

 



  .در صورت عدم رعايت نكات فوق يا استفاده از پنبه آغشته به الكل بعد از تزريق، احتمال خروج مقدار كمي خون از محل تزريق وجود دارد

  .مي شود         از الكل استفاده نكنيد، استفاده از الكل باعث باز شدن محل تزريق و خروج خون Injexتاكيد مي شود پس از تزريق دارو بوسيله 

  

همچنين در .اينكار باعث خراشيده شدن پوست و خروج خون از آن مي شود.توصيه مي شود بيمار سر آمپول را در محل تزريق حركت ندهد

بيماراني نيز كه از .وجود داشته باشد، ممكن است بعد از تزريق كمي خون خارج شود صورتيكه در محل تزريق مويرگ كوچكي در زير پوست

  .داروهاي رقيق كننده خون استفاده مي كنند، ممكن است مقدار ناچيزي خونريزي در محل تزريق مشاهده كنند كه نگران كننده نيست

  .قطره است 1ان كمتر از از خونريزي، خروج خون به ميز رتاكيد مي شود در تمامي اين مطلب منظو

 60در بيش از  Injexنماينده  50در حال حاضر بيش از .قابل حل است  توجه داشته باشيد كه اين مشكالت با رعايت نكات فوق توسط بيماران

 .داشت قطعاً چنين موفقيتي حاصل نمي شد   كشور جهان اين دستگاه را توزيع مي كنند كه اگر مشكالتي از اين دست وجود

 
 

 واحد15نحوه استفاده براي كودكان و تزريقات كمتر از 

 

هر گاه ميزان تزريق .ميلي ليتر طراحي شده است 3/0تا  15/0واحدي براي تزريقات د رمقادير  30در مدل  Injexتزريق بدون سوزن   دستگاه

پر %  9/0واحد را بوسيله آب مقطر يا محلول كلرور سديم  15بود، بهتر است مابقي آمپول تا ) واحد 15(ميلي ليتر 15/0شما در هر نوبت كمتر ا ز

واحد است، توصيه  15رعايت اين نكته در تزريقات كودكان كه معموالً ميزان تزريق داروي آنها كم و زير .دهدكنيد تا احساس درد به شما دست ن

 .مي شود

 

   
 


