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العادي .في دراسة عن التصوير اإلشعاعي أجريت على  58مريضًا ،لم تظهر عالمة على أن
الغرسات القابلة للحقن المصنوعة من هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم يمكن أن تظهر كأنسجة غير
طبيعية أو أنه قد تم تفسيرها كأورام في فحوصات األشعة المقطعية .يجب إعالم المرضى بالطبيعة
الظليلة لألشعة للغرسة القابلة للحقن المصنوعة من هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم كي يمكنهم إبالغ
مختصي الرعاية الصحية األساسية اآلخرين وكذلك أطباء األشعة.
جر أي دراسات على سالمة  RENÚفي المرضى الذين لديهم قابلية أكبر لتكون "الجُدرات"
لم ت ُ َ
والندوب المتضخمة.
ال يوجد دليل على سالمة  RENÚوفعاليته في أثناء الحمل أو في فترة اإلرضاع أو إنتاج اللبن
للسيدات أو في المرضى تحت  18عا ًما.
ال يوجد دليل على سالمة المنطقة المحيطة بال َحجاج وفعاليتها.
لم تُقيم سالمة  Renúوال فعاليته مع العالجات الجلدية المصاحبة ،مثل نتف الشعر أو العالج باألشعة
فوق البنفسجية أو إجراءات التقشير بالليزر أو التقشير الميكانيكي أو الكيميائي.
المرضى الذين يتناولون أدوية قد تطيل النزيف ،مثل أسبرين أو وافارين ،قد يعانون ،كما هو الحال
مع أي حقن،زيادة الكدمات أو النزف في موقع الحقن.
يجب مراعاة االحتياطات العامة في أثناء إجراء الحقن.
يجب إتمام جلسة الحقن في ظل تطبيق تقنية تعقيمية.
قد تشكل محاقن العالج وإبره بعد استعمالها مخاطر بيولوجية محتملة .يجب التعامل معها والتخلص
منها بالتوافق مع الممارسات الطبية المقبولة واالشتراطات المحلية والخاصة بالواليات واالتحادية
المطبقة.
ينبغي إعالم المريض بأن عليه تقليل تعرض منطقة العالج ألشعة الشمس المكثفة أو التعرض
للحرارة لمدة تصل إلى  24ساعة تقريبًا بعد العالج أو حتى عالج أي مظاهر تورم أو احمرار أولية.
جر دراسات عن تفاعالت غرسة  RENÚمع األدوية أو المواد أو الغرسات األخرى.
لم ت ُ َ
نشجع ممارسي الرعاية الصحية على مناقشة كل المخاطر المحتملة لحقن األنسجة الرخوة مع كل
مريض قبل العالج؛ لضمان علم المرضى بأعراض وعالمات المضاعفات المحتملة.
يمكن أن يحدث حقن دون المستوى األمثل لعالج ،RENÚوقد يستلزم إزالته جراحيًا .قد يحدث حقن
مفرط ويؤدي إلى فرط توسيط دائم .على الرغم من أن هذه مضاعفة نادرة ،فقد يحدث أيضًا حقنًا
سطحيًا داخل المساحة تحت الظهارة .يمكن تنفيذ اإلزالة الجزئية أو الكلية للغرسة باتباع تقنيات
جراحية قياسية ،بما في ذلك عبر تقنيات العمليات الصوتية المجهرية.
يصحب إجراء حقن الطية الصوتية بعالج  RENÚمخاطر عدوى بسيطة لكن مالزمة .من غير
الشائع حدوث عدوى بعد الحقن ال تستجيب للعالج الطبي القياسي .لكن في حالة اإلصابة بعدوى غير
مستجيبة للعالج وتقرر وجوب إزالة الغرسة ،يمكن تنفيذ اإلزالة جزئيًا أو كليًا لها باتباع تقنيات
جراحية قياسية ،بما في ذلك عبر تقنيات العمليات الصوتية البسيطة.
يصحب إجراء الحقن التجميلي بغرسة  RENÚمخاطر عدوى بسيطة لكن مالزمة .من غير الشائع
حدوث عدوى بعد الحقن ال تستجيب للعالج الطبي القياسي .لكن في حالة اإلصابة بعدوى غير
مستجيبة للعالج وتقرر وجوب إزالة الغرسة ،يمكن تنفيذ اإلزالة جزئيًا أو كليًا لها باتباع التقنيات
الجراحية القياسية.
قد تتسبب حركة المريض في أثناء إجراء حقن  RENÚفي الحقن السطحي داخل المساحة تحت
الظهارة .على الرغم من أن هذه مضاعفة نادرة ،يمكن تنفيذ اإلزالة الجزئية أو الكلية للغرسة باتباع
التقنيات الجراحية القياسية ،بما في ذلك عبر تقنيات العمليات الصوتية المجهرية .يجب التأكد بالعين
من مكان طرف اإلبرة قبل بدء الحقن.

افتراد العالج
ينبغي إجراء الفحص الطبي ،شامالً أخذ التاريخ الطبي واالختبار التشخيصي ،لتحديد ما إذا كان
المريض مرشحًا مناسبًا للعالج بغرسة  RENÚأم ال .قد تختلف نتيجة العالج بهيدروكسيل أباتيت
الكالسيوم باختالف المرضى .في بعض الحاالت ،قد يكون من الضروري استخدام عالجات إضافية
لتحسين مستوى االستجابة أو الحفاظ عليها .في حالة استمرار األعراض بعد العالج ،قد يكون من
الضروري تنفيذ حقنات إضافية لكن بعد مرور وقت كافي لتقييم المريض .ينبغي أال يُعاد حقن المريض
في مدة السبعة أيام التالية للعالج السابق .المدة النموذجية التي يتوقع أن يستمرها اإلصالح هي بين 9
شهرا.
و18
ً
معلومات عن التصوير بالرنين المغناطيسي
تتميز غرسة  ®RENÚبأمانها من جهة االستخدام مع الرنين المغناطيسي .ال توجد أخطار معروفة
ناشئة عن تعرض أجهزة  RENÚألي بيئة رنين مغناطيسي.
توجيهات استعمال عالج  ®RENÚكحشوة إلعطاء شكل النسيج الرخو وكحشوة تجميلية ولإلصالح
التجميلي للضمور الشحمي وكحشوة إلعطاء الشكل ولتوسيط الطية الصوتية وعيوب الصوت:
حقن الطية الصوتية بطريق الجلد
(استخدام عالج  RENÚلتوسيط الطية الصوتية وعالج والصوت وعيوبه)
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ال تحقن فوق السطح .قد يؤدي الزرع إلى مضاعفات ،مثل العدوى والبثق وتآكل النسيج وتشكل
العقيدات والتيبس.
يشترط وجود نسيج حي لكفاءة الحقن .قد ال تستجيب األنسجة المصابة بالندبات والغضاريف
واألنسجة المعرضة لخطر كبير للعالج .إذا أمكن ،تجنب المرور عبر هذه األنواع من األنسجة عند
تقديم إبرة الحقن.
ال ينبغي الحقن في األعضاء أو البنيات األخرى التي قد تتضرر بالمساحة التي تشغلها الغرسة.
ارتبطت بعض أجهزة حقن الغرسات بتصلب األنسجة في موقع الحقن ،وترحيل موقع الحقن إلى
أجزاء أخرى من الجسم ،وتفاعالت الحساسية أو المناعة الذاتية .استنادًا إلى االستخدام اإلكلينيكي
والدراسات على الحيوانات والمراجع الداعمة ،لم يالحظ حدوث ذلك مع غرسة  RENÚوال يتوقع
ذلك.
ال تبالغ في إصالح (اإلفراط في ملء) عيب ألن االنخفاض البادي سيتحسن تدريجيًا بعد عدة أسابيع
مع ظهور أثر العالج بغرسة ( RENÚانظر افتراد العالج) .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر الزم
من الضغط.
نُشرت تقارير عن عقيدات ترتبط باستخدام غرسات مصنوعة من هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم حُقنت
في الشفتين .لم تُثبت سالمة االستخدام في الشفتين وفعاليته.
نُشرت تقارير عن نخر باألنسجة مرتبط باستخدام غرسات قابلة للحقن مصنوعة من هيدروكسيل
أباتيت الكالسيوم.
لوحظت تفاعالت مع إجراء الحقن تتمثل باألساس في خدوش واحمرار وتورم قصير المدى (أي أقل
من  7أيام).

احتياطات االستعمال
• ينبغي تأجيل العالج لمدة ستة ( )6أشهر على األقل بعد اإلصابة بشلل الطية الصوتية و/أو
حتى محاولة إجراء تأهيل صوتي مناسب.
• ينبغي أن يقتصر حقن الطيات الصوتية بغرسة  RENÚعلى األطباء الذين حصلوا على
التدريبات المناسبة ويملكون خبرة اإلجراءات التشخيصية والعالجية لطب األنف واألذن
والحنجرة ،بما في ذلك حقن الطيات الصوتية ،وعلى علم بتشريح موقع الحقن وحوله،
وبعد التعود الكامل على المنتج والمرفقات داخل العبوة بأكملها.
• ينبغي أن يقتصر حقن األنسجة بغرسة  RENÚعلى ممارسي الرعاية الصحية الذين حصلوا على
التدريبات المناسبة ويملكون خبرة اإلجراءات التشخيصية والعالجية لحقن األنسجة ،وخبرة إصالح
عيوب الحجم في المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ،وعلى علم بتشريح موقع الحقن
وحوله ،وبعد التعود الكامل على المنتج والمرفقات داخل العبوة بأكملها.
تثن أو تحاول تقويم إبرة مقاس  24مثنية؛ تخلص منها واستبدلها بإبرة جديدة .تتمي إبر
• ال ي
توخ الحرص لتجنب تطبيق ضغط غي
ينبغ
عي الفم بقنية لينة مقاس  ،16لكن
 Renúر
ي
ي
ثن أي جزء من اإلبرة مقاس  24لتجنب انكسار اإلبرة.
مناسب أو ي
• ال تفرط في حقن عالج  RENÚداخل النسيج .يمكن إضافة عالج  RENÚبسهولة في حقنات تالية،
لكن ال يمكن إزالته بسهولة .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر الزم من الضغط.
• في بعض الحاالت ،يجوز أال يكون العالج األولي باستخدام  RENÚفعاالً بما يكفي ويجوز التوصية
باستعمال حقنات إضافية.
• يحمل إجراء حقن  RENÚواستعمال األدوات المرتبطة باإلجراء مخاطر عدوى و/أو نزف بسيطة
شعورا بسي ً
طا
لكن مالزمة ،مثل إجراءات التدخل الجراحي البسيط المشابهة .قد يعاني المريض
ً
بعدم الراحة في أثناء اإلجراء وبعده .ينبغي اتباع االحتياطات المعتادة المرتبطة بإجراءات حقن
الطيات الصوتية واألنسجة.
• كما هو الحال مع أي إجراء جراحي أو زرع ،يحمل عالج  Renúخطر العدوى .ينبغي توخي
الحذر في أثناء حقن Renú؛ لتجنب العدوى.
• يتوفر  RENÚفي حالة تعقيم في كيس معدني مغلق وهو مخصص لالستخدام لمرة واحدة فقط .ال
تخزن المحاقن المستعملة جزئيًا الستخدامها الحقًا .إن إعادة استعمال محقنة أو إبرة في وقت الحق،
خطرا بيولوجيًا وقد يتسبب في مخاطر تلوث وعدوى.
أو لمرضى متعددين ،يشكل
ً
• ال يجب إعادة التعقيم؛ لم يتم التحقق من سالمة الجهاز المعاد تعقيمه وأداؤه.
• ينبغي فحص الكيس المعدني بعناية للتحقق من عدم تعرض الكيس أو محقنة  RENÚللضرر في أثناء
الشحن .ال يجب االستخدام إذا تعرض الكيس المعدني للضرر أو حدث تلف بالمحقنة .ال يجب
االستخدام في حالة تحرك غطاء طرف المحقنة أو مكبس المحقنة من مكانهما.
• يجوز أن يزيد استخدام اإلبر بمقاس أقل من  27ج و/أو أطول من  ¼ 1بوصة من احتمال انسداد
اإلبرة.
• لم يتم تقييم سالمة عالج  Renúوفعاليته عند مزجه بمادة مخدرة قبل الحقن.
• في حالة مواجهة مقاومة واضحة عند دفع المكبس ،فال ينبغي تحت أي ظرف استخدام القوة المفرطة
للتغلب على هذه المقاومة؛ حيث قد تنفصل إبرة الحقن عن محقنة  .Renúقد يكون من الضروري
تجربة إبرة مختلفة أو استبدال كل من المحقنة واإلبرة.
• تتسم جزيئات هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم المكونة للغرسة القابلة للحقن بأنها ظليلة لألشعة ،وأنها
تُرى بوضوح على أجهزة األشعة المقطعية ،وقد تُرى بوضوح في التصوير اإلشعاعي القياسي أو

®

إرشادات االستعمال
الوصف
إن غرسة حشوة النسيج الرخو  ®RENÚالمصنوعة من هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم ( )CaHAهي
غرسة معقمة شبه صلبة الصقة .المكون المتين األساسي هو هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم االصطناعي.
يتم إضفاء الطبيعة شبه الصلبة عليه بتعليق جزيئات هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم في هالم متميع بالهز
شديد القوة .يتشكل حامل الهالم المائي من كربوكسي ميثيل سليلوز الصوديوم ،والجلسرين ،ومحلول
منظم من الفوسفات .يُمتص الحامل في الجسم الحي وبذلك يبقى هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم في موقع
موفرا سقالة للتغلغل بالنسيج المحلي .توفر هذه السقالة الخلوية من هيدروكسيل األباتيت المتغلغل
الزرع،
ً
ترمي ًما وتكثيفًا طويل المدى غير دائم.
دواعي االستعمال
يوصى باستعمال غرسة  ®RENÚلتوسيط الطية الصوتية ،وعالج قصور الطية الصوتية ،والزرع
تحت الجلد لتصحيح تجعدات الوجه وطياته المتوسطة إلى الحادة ،ولترميم العالمات الدالة على فقدان
الشحم الوجهي (الضمور الشحمي) أو إصالحها في األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري
ممن يمكنهم التحسن بحقن عامل يُكثف النسيج الرخو .تحل غرسة  RENÚمحل النسيج ال ُمزاح أو المشوه
وتمأله وتزيد حجمه؛ بحيث يمكن إصالحه ذاتيًا أو تحسين البنية التي تحتاج إلى اإلصالح.
موانع االستعمال
• يُحظر استعمالها في المرضى المعروفة إصابتهم بفرط الحساسية ألي من مكوناته.
• يُحظر استعمالها في المرضى المصابين بحساسية شديدة ظاهرة في تاريخ من اإلصابة بصدمة
الحساسية (التأق) أو تاريخ أو معاناة حالية من أنواع حساسية شديدة متعددة.
• يُحظر استعمالها في وجود التهاب أو عدوى حادة و/أو مزمنة عندما يتعلق ذلك بالمنطقة التي سيتم
عالجها.
• يُحظر استعمالها في ظل وجود أجسام خارجية ،مثل السليكون السائل أو غيرها من المواد الجزيئية.
• يُحظر استعمالها في المرضى المعرضين لإلصابة بحاالت التهاب الجلد أو هؤالء المرضى ممن
ضخامية.
لديهم ميل لإلصابة بالندبات ال َ
• يُحظر استعمالها في المرضى ممن ال يملكون تغطية مناسبة من نسيج وعائي صحي جيد.
• يُحظر استعمالها في المرضى باضطرابات جهازية تسبب ضعف التئام الجروح أو تؤدي إلى تدهور
األنسجة فوق الغرسة.
• يُحظر استعمالها في عالج الشلل الحنجري ثنائي الجانب وفي االضطرابات الصوتية ذات منشأ
نفسي أو عاطفي.
تحذيرات
• ينبغي إيالء عناية خاصة عند حقن حشوات األنسجة الرخوة؛ لتجنب الحقن داخل األوعية
الدموية/الجملة الوعائية .أُبلغ عن حاالت نادرة لكن ذات آثار ضارة خطيرة مرتبطة بالحقن الوعائي
لحشوات النسيج الرخو .يمكن أن تشكل المضاعفات المرتبطة خطورة ،كما قد تكون دائمة .يمكن أن
تشمل المضاعفات تشوه الرؤية أو اعتاللها أو العمى أو السكتة أو الجرب المؤقت أو تكدس
الصفيحات الدموية أو االنسداد الوعائي أو االحتشاء أو انحالل الدم أو االنصمام أو الظواهر الصمية
أو النخر أو نقص التروية أو نقص التروية الدماغية أو النزف الدماغي المؤدي إلى السكتة
أو الندوب الدائمة بالجلد ،وتلف بنيات الوجه التحتية .توقف عن الحقن على الفور إذا ظهر على
مريض أي مما يلي :تغير في الرؤية أو عالمات على سكتة (بما في ذلك صعوبة مفاجئة في التحدث
أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو القدمين أو ضعفها ،أو صعوبة في السير أو تدلي في الوجه أو
صداع شديد أو الدوار أو االضطراب) ،أو شحوب الجلد (االبيضاض) أو األلم غير المعتاد
خالاللعالج أو بعده مباشرة .ينبغي للمرضى تلقي العناية الطبية الفورية وربما الخضوع لتقييم من
ممارس رعاية صحية مختص في حالة حدوث حقن داخل األوعية الدموية.
• قد تحدث إعاقة لمجرى الهواء بسبب الحقن المقتحم للطية الصوتية أو فرط الحقن أو الوذمة
الحنجرية الناشئة عن رضح الحنجرة والتعامل معها .ال يجب استخدام القوة المفرطة تحت أي
ظرف للتغلب على المقاومة في أثناء الحقن ،فقد يحدث حقن زائد مفاجئ أو غير مسيطر عليه .قد
تحدث إعاقة مجرى الهواء فور حقن الطية الصوتية ،أو في أي وقت في غضون سبعة ( )7أيام
بعد الحقن .يمكن دو ًما الوقاية من إعاقة مجرى الهواء بتقليل رضح الحنجرة والتعامل معهفي أثناء
الحقن ،ويمكن معالجتها بتناول عالج ستيرويدي في أثناء العملية أو بعدها.
• ال ينبغي حقن غرسة  RENÚفي مجرى الهواء .يجب التأكد بالعين من مكان طرف اإلبرة قبل بدء
الحقنة.
• بمع أي مواد زرع ،يجوز أن تحدث التفاعالت الضارة التالية ،والتي تشمل على سبيل المثال ال
الحصر :االلتهاب أو العدوى أو تشكل الناسور أو ضعف االلتئام أو شحوب الجلد أو شلل الطية
الصوتية أو صعوبة التنفس أو تورم الحلق أو بثق الغرسة أو ضعف الوظيفة الصوتية بعد الحقن أو
بحة دائمة في الصوت بسبب التكثيف غير المناسب أو المفرط.

Effective Date: 2020-07

الصفحة  1من 4

• إبرة (إبر) بأحجام مناسبة
• منظار بلعوم أنفي
تنبيه :يجب مراعاة االحتياطات العامة في أثناء إجراء الحقن.
تنبيه :يجب إتمام جلسة الحقن في ظل تطبيق تقنية تعقيمية.
قم بتحضير محاقن  ®RENÚوإبرة (إبر) الحقن ومنظار البلعوم األنفي قبل الحقن الجراحي
.1
باستخدام الممارسات الطبية المطبقة بالمنشأة للفحص بمنظار البلعوم األنفي .يمكن استخدام إبرة
حقن جديدة لكل محقنة أو توصيل نفس إبرة الحقن بكل محقنة جديدة .في جميع الحاالت ،عند
تركيب إبرة الحقن بمحقنة ® ،RENÚيجب إحكام تركيب اإلبرة بالمحقنة (يجب إحكام تركيبها
حتى يتصل القسم المربع من وصالت  Luerلإلبرة بالمحقنة) وتجهيزها لحقن عالج .®RENÚ
تنبيه :ينبغي فحص الكيس المعدني بعناية للتحقق من عدم تعرض الكيس أو محقنة  RENÚللضرر في
أثناء الشحن .ال يجب االستخدام إذا تعرض الكيس المعدني للضرر أو حدث تلف بالمحقنة .ال يجب
االستخدام في حالة تحرك غطاء طرف المحقنة أو مكبس المحقنة من مكانه.
تنبيه :يتوفر  RENÚفي حالة تعقيم في كيس معدني مغلق وهو مخصص لالستخدام لمرة واحدة فقط.
ال تخزن المحاقن المستعملة جزئيًا الستخدامها الحقًا .إن إعادة استعمال محقنة أو إبرة في وقت الحق،
خطرا بيولوجيًا وقد يتسبب في مخاطر تلوث وعدوى.
أو لمرضى متعددين ،يشكل
ً
تنبيه :ال يجب إعادة التعقيم؛ لم يتم التحقق من سالمة الجهاز المعاد تعقيمه وأداؤه.
أخرج الكيس المعدني من العبوة الكرتونية .يمكن فتح الكيس ووضع محقنة  ®RENÚفي مكان
.2
التعقيم عند الضرورة .مالحظة :توجد كمية بسيطة من الرطوبة بشكل طبيعي داخل الكيس

المعدني ألغراض التعقيم؛ هذه ليست عالمة على وجود مشكلة بالمنتج.

تنبيه :نشجع ممارسي الرعاية الصحية على مناقشة كل المخاطر المحتملة لحقن األنسجة الرخوة مع كل
مريض قبل العالج؛ لضمان علم المرضى بأعراض وعالمات المضاعفات المحتملة.
قم بتحضير المريض للفحص بمنظار البلعوم األنفي والتخدير باستخدام طرق قياسية .ال يشترط
.3
التخدير الموضعي لكن يمكن استخدامه في موقع حقن ®.RENÚ
انزع غطاء محقنة  Luerمن الطرف القاصي للمحقنة قبل تركيبها باإلبرة .في حالة وجود فائض
.4
من مادة  ®RENÚعلى سطح وصالت القفل من النوع  ،Luerيجب مسحها باستخدام شاش
معقم .يمكن لف إبرة الحقن بعد ذلك على قفل  Luerللمحقنة.
تنبيه :ال تثن أو تحاول تقويم إبرة مقاس  24مثنية؛ تخلص منها واستبدلها بإبرة جديدة .تتميز إبر Renú
عبر الفم بقنية لينة مقاس  ،16لكن ينبغي توخي الحرص لتجنب تطبيق ضغط غير مناسب أو ثني أي
جزء من اإلبرة مقاس  24لتجنب انكسار اإلبرة.
يجب أن تكون اإلبرة ُمركبة بإحكام بالمحقنة (حتى يتصل القسم المربع من وصلة Luer
.5
للمحقنة) ومجهزة لحقن عالج  .Renúادفع مكبس المحقنة ببطء حتى تنبثق مادة  ®RENÚمن
طرف إبرة الحقن .في حالة مالحظة تسرب على وصلة قفل  ،Luerفقد يكون من الضروري فك
اإلبرة وتنظيف أسطح وصلة قفل  ،Luerأو في بعض الحاالت استبدال كل من المحقنة وإبرة
الحقن.
تحذير :ال ينبغي حقن غرسة  RENÚفي مجرى الهواء .يجب التأكد بالعين من مكان طرف اإلبرة قبل
بدء الحقن.
تحذير :ينبغي إيالء عناية خاصة عند حقن حشوات األنسجة الرخوة؛ لتجنب الحقن داخل األوعية
الدموية/الجملة الوعائية .أُبلغ عن حاالت نادرة لكن ذات آثار ضارة خطيرة مرتبطة بالحقن الوعائي
لحشوات النسيج الرخو .يمكن أن تشكل المضاعفات المرتبطة خطورة ،كما قد تكون دائمة .يمكن أن
تشمل المضاعفات تشوه الرؤية أو اعتاللها أو العمى أو السكتة أو الجرب المؤقت أو تكدس الصفيحات
الدموية أو االنسداد الوعائي أو االحتشاء أو انحالل الدم أو االنصمام أو الظواهر الصمية أو النخر أو
نقص التروية أو نقص التروية الدماغية أو النزف الدماغي المؤدي إلى السكتة أو الندوب الدائمة بالجلد
أو تلف بنيات الوجه التحتية .توقف عن الحقن على الفور إذا ظهر على مريض أي مما يلي :تغير في
الرؤية أو عالمات على سكتة (بما في ذلك صعوبة مفاجئة في التحدث أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو
القدمين أو ضعفها ،أو صعوبة في السير أو تدلي في الوجه أو صداع شديد أو الدوار أو االضطراب) ،أو
شحوب الجلد (االبيضاض) أو األلم غير المعتاد خالاللعالج أو بعده مباشرة .ينبغي للمرضى تلقي
العناية الطبية الفورية وربما الخضوع لتقييم من ممارس رعاية صحية مختص في حالة حدوث حقن
داخل األوعية الدموية.
تحذير :ال تبالغ في إصالح (اإلفراط في ملء) عيب ألن االنخفاض البادي سيتحسن تدريجيًا بعد عدة
أسابيع مع ظهور أثر العالج بغرسة ( RENÚانظر افتراد العالج) .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر
الزم من الضغط.
تنبيه :ال تفرط في حقن عالج  RENÚداخل النسيج .يمكن إضافة عالج  RENÚبسهولة في حقنات
تالية ،لكن ال يمكن إزالته بسهولة .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر الزم من الضغط.
تحذير :يشترط وجود نسيج حي لكفاءة الحقن .قد ال تستجيب األنسجة المصابة بالندبات والغضاريف
واألنسجة المعرضة لخطر كبير للعالج .إذا أمكن ،تجنب المرور عبر هذه األنواع من األنسجة عند
إدخال إبرة الحقن.
ضع منظار البلعوم األنفي بحيث ترى موضع اإلبرة بالعين بدقة وكذلك مقدار الحقن بعالج
.6
 ®RENÚفي أثناء إجراء التكثيف .بعد التأكد بالعين من موقع اإلبرة باستخدام المنظار البلعومي
األنفي ،ادفع عمود مكبس المحقنة ببطء لبدء الحقن .ينبغي حقن عالج  ®RENÚبجانب العضلة
الدرقية الطرجهالية.

 RM 08-008مراجعة 03

ابسط رقبة المريض إن أمكن وحدد العالمات الخارجية التالية :الحد الحلقي والسفلي من
.8
غضروف الغدة الدرقية والثلمة الدرقية .بسبب وقوع السطح العلوي من الطية الصوتية في
منتصف المسافة تقريبًا بين الثلمة العلوية والحد السفلي من غضروف الغدة الدرقية ،يتم الحقن
أدنى من هذا المستوى لكن أعلى من حد غضروف الغدة الدرقية السفلي .يستخدم الحقن عبر
الغضروفي ما لم يمنع تكلس الغضروف ذلك ،وفي هذه الحالة توضع اإلبرة عبر الغشاء الحلقي
الدرقي.
تحذير :ال ينبغي حقن غرسة  RENÚفي مجرى الهواء .يجب التأكد بالعين من مكان طرف اإلبرة قبل
بدء الحقن.
تحذير :ينبغي إيالء عناية خاصة عند حقن حشوات األنسجة الرخوة؛ لتجنب الحقن داخل األوعية
الدموية/الجملة الوعائية .أُبلغ عن حاالت نادرة لكن ذات آثار ضارة خطيرة مرتبطة بالحقن الوعائي
لحشوات النسيج الرخو .يمكن أن تشكل المضاعفات المرتبطة خطورة ،كما قد تكون دائمة .يمكن أن
تشمل المضاعفات تشوه الرؤية أو اعتاللها أو العمى أو السكتة أو الجرب المؤقت أو تكدس الصفيحات
الدموية أو االنسداد الوعائي أو االحتشاء أو انحالل الدم أو االنصمام أو الظواهر الصمية أو النخر أو
نقص التروية أو نقص التروية الدماغية أو النزف الدماغي المؤدي إلى السكتة أو الندوب الدائمة بالجلد
أو تلف بنيات الوجه التحتية .توقف عن الحقن على الفور إذا ظهر على مريض أي مما يلي :تغير في
الرؤية أو عالمات على سكتة (بما في ذلك صعوبة مفاجئة في التحدث أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو
القدمين أو ضعفها ،أو صعوبة في السير أو تدلي في الوجه أو صداع شديد أو الدوار أو االضطراب) ،أو
شحوب الجلد (االبيضاض) أو األلم غير المعتاد خالاللعالج أو بعده مباشرة .ينبغي للمرضى تلقي
العناية الطبية الفورية وربما الخضوع لتقييم من ممارس رعاية صحية مختص في حالة حدوث حقن
داخل األوعية الدموية.
تحذير :ال تبالغ في إصالح (اإلفراط في ملء) عيب ألن االنخفاض البادي سيتحسن تدريجيًا بعد عدة
أسابيع مع ظهور أثر العالج بغرسة ( RENÚانظر افتراد العالج) .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر
الزم من الضغط.
تنبيه :ال تفرط في حقن عالج  RENÚداخل النسيج .يمكن إضافة عالج  RENÚبسهولة في حقنات
تالية ،لكن ال يمكن إزالته بسهولة .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر الزم من الضغط.
بعد التأكد بالعين من موقع اإلبرة باستخدام المنظار البلعومي األنفي ،ادفع عمود مكبس محقنة
.9
 ®RENÚببطء لبدء الحقن.
 .10بعد الحقن األولي ،ينبغي أن يُطلب من المريض النطق والسعال لتوزيع ® .RENÚيتم حقن كمية
إضافية من  ®RENÚحتى تتالمس الطيات الصوتية في أثناء النطق في مكان في المنتصف بين
الصوار الداخلي والناتئات الصوتية.
تحذير :قد تحدث إعاقة لمجرى الهواء بسبب الحقن المقتحم للطية الصوتية أو فرط الحقن أو الوذمة
الحنجرية الناشئة عن رضح الحنجرة والتعامل معها .ال يجب استخدام القوة المفرطة تحت أي ظرف
للتغلب على المقاومة في أثناء الحقن؛ إذقد يحدث حقن زائد مفاجئ أو غير مسيطر عليه .قد تحدث
إعاقة مجرى الهواء فور حقن الطية الصوتية ،أو في أي وقت في غضون سبعة ( )7أيام بعد الحقن.
يمكن دو ًما الوقاية من إعاقة مجرى الهواء بتقليل رضح الحنجرة والتعامل معه في أثناء الحقن ،ويمكن
معالجتها بتناول عالج ستيرويدي في أثناء العملية أو بعدها.
تنبيه :في حالة مواجهة مقاومة واضحة عند دفع المكبس ،فال ينبغي تحت أي ظرف استخدام القوة
المفرطة للتغلب على هذه المقاومة؛ حيث قد تنفصل إبرة الحقن عن محقنة  .Renúقد يكون من
الضروري تجربة إبرة مختلفة أو استبدال كل من المحقنة واإلبرة.
 .11قد يكون من الصعب حقن بعض أسطح األنسجة .في حالة مواجهة مقاومة كبيرة عند دفع
المكبس ،اسحب اإلبرة للخلف بمقدار واحد ( )1إلى ثالثة ( )3ملليمترات (على أن تظل اإلبرة
في نسيج الطية الصوتية) وادفع المكبس مرة أخرى ببطء .إذا ظلت هناك مقاومة كبيرة ،قد يكون
من الضروري سحب اإلبرة بالكامل إلى خارج موقع الحقن وحقنها في موضع جديد.
 .12يتوقف عدد محاوالت الحقن على تقدير الطبيب المعالج على أن يأخذ في االعتبار قدرة المريض
على تحمل اإلجراء وراحته.
تنبيه  :قد تشكل محاقن العالج وإبره بعد استعمالها مخاطر بيولوجية محتملة .يجب التعامل معها
والتخلص منها بالتوافق مع الممارسات الطبية المقبولة واالشتراطات المحلية والخاصة بالواليات
واالتحادية المطبقة.
 .13تخلص من المحاقن المفتوحة ،وكذلك إبر الحقن المستعملة.
 .14وجه المريض لعدم استخدام صوته لمدة ثالثة أيام لتقليل أي بثق محتمل لغرسة  Renúعبر موقع
الحقن.
تنبيه :يصحب إجراء حقن الطية الصوتية بعالج  RENÚمخاطر عدوى بسيطة لكن مالزمة .من غير
الشائع حدوث عدوى بعد الحقن ال تستجيب للعالج الطبي القياسي .لكن في حالة اإلصابة بعدوى غير
مستجيبة للعالج وتقرر وجوب إزالة الغرسة ،يمكن تنفيذ اإلزالة جزئيًا أو كليًا لها باتباع تقنيات جراحية
قياسية ،بما في ذلك عبر تقنيات عمليات صوتية مجهرية.
 .15يمكن وصف خطة عالج بالمضادات الحيوية ،بالشكل المالئم للحالة.
حقن الطية الصوتية بطريق الفم
(استخدام عالج  RENÚلتوسيط الطية الصوتية والصوت وعيوبه)
يشترط توافر ما يلي إلجراء حقن الطية الصوتية:
• محقنة (محاقن) غرسة ®RENÚ

يشترط توافر ما يلي إلجراء حقن الطية الصوتية:
• محقنة (محاقن) غرسة ®RENÚ
• إبرة (إبر) بأحجام مناسبة
• منظار بلعوم أنفي
تنبيه :يجب مراعاة االحتياطات العامة في أثناء إجراء الحقن.
تنبيه :يجب إتمام جلسة الحقن في ظل تطبيق تقنية تعقيمية.
قم بتحضير محقنة (محاقن)  ®RENÚوإبرة (إبر) الحقن ومنظار البلعوم األنفي قبل الحقن
.1
الجراحي باستخدام الممارسات الطبية المطبقة بالمنشأة للفحص بمنظار البلعوم األنفي .يمكن
استخدام إبرة حقن جديدة لكل محقنة أو توصيل نفس إبرة الحقن بكل محقنة جديدة .في جميع
الحاالت ،عند تركيب إبرة الحقن بالمحقنة ،يجب إحكام تركيب اإلبرة بالمحقنة (يجب إحكام
تركيبها حتى يتصل القسم المربع من وصالت  Luerلإلبرة بالمحقنة) وتجهيزها لحقن عالج
.®RENÚ
تنبيه :ينبغي فحص الكيس المعدني بعناية للتحقق من عدم تعرض الكيس أو محقنة  RENÚللضرر في
أثناء الشحن .ال يجب االستخدام إذا تعرض الكيس المعدني للضرر أو حدث تلف بالمحقنة .ال يجب
االستخدام في حالة تحرك غطاء طرف المحقنة أو مكبس المحقنة من مكانهما.
تنبيه :يتوفر  RENÚفي حالة تعقيم في كيس معدني مغلق وهو مخصص لالستخدام لمرة واحدة فقط.
ال تخزن المحاقن المستعملة جزئيًا الستخدامها الحقًا .إن إعادة استعمال محقنة أو إبرة في وقت الحق،
خطرا بيولوجيًا وقد يتسبب في مخاطر تلوث وعدوى.
أو لمرضى متعددين ،يشكل
ً
تنبيه :ال يجب إعادة التعقيم؛ لم يتم التحقق من سالمة الجهاز المعاد تعقيمه وأداؤه.
أخرج الكيس المعدني من العبوة الكرتونية .يمكن فتح الكيس ووضع محقنة  ®RENÚفي مكان
.2
التعقيم عند الضرورة .مالحظة :توجد كمية بسيطة من الرطوبة بشكل طبيعي داخل الكيس

المعدني ألغراض التعقيم؛ هذه ليست عالمة على وجود مشكلة بالمنتج.

تنبيه  :نشجع ممارسي الرعاية الصحية على مناقشة كل المخاطر المحتملة لحقن األنسجة الرخوة مع كل
مريض قبل العالج؛ لضمان علم المرضى بأعراض وعالمات المضاعفات المحتملة.
قم بتحضير المريض للفحص بمنظار البلعوم األنفي والتخدير باستخدام طرق قياسية .ال يشترط
.3
التخدير الموضعي لكن يمكن استخدامه في موقع الحقن.
انزع غطاء محقنة  Luerمن الطرف القاصي للمحقنة قبل تركيبها باإلبرة .في حالة وجود فائض
.4
من مادة  ®RENÚعلى سطح وصالت القفل من النوع  ،Luerيجب مسحها باستخدام شاش
معقم .يمكن لف إبرة الحقن بعد ذلك على وصالت قفل  Luerلمحقنة ®.RENÚ
يجب إحكام ربط اإلبرة بالمحقنة وتجهيزها لحقن  .®RENÚادفع مكبس المحقنة ببطء حتى
.5
تنبثق مادة  ®RENÚمن طرف إبرة الحقن .في حالة مالحظة تسرب على وصلة قفل  ،Luerفقد
يكون من الضروري فك اإلبرة وتنظيف أسطح وصلة قفل  ،Luerأو في بعض الحاالت استبدال
كل من المحقنة وإبرة الحقن.
ضع منظار البلعوم األنفي بحيث ترى موضع اإلبرة بالعين بدقة وكذلك مقدار الحقن بعالج
.6
 ®RENÚفي أثناء إجراء التكثيف.

ينبغي حقن عالج  ®RENÚبجانب العضلة الدرقية الطرجهالية.
.7
تحذير :يشترط وجود نسيج حي لكفاءة الحقن .قد ال تستجيب األنسجة المصابة بالندبات والغضاريف
واألنسجة المعرضة لخطر كبير للعالج .إذا أمكن ،تجنب المرور عبر هذه األنواع من األنسجة عند
إدخال إبرة الحقن.

Effective Date: 2020-07

الصفحة  2من 4

يتم توفير  RENÚفي كيس معدني يحتوي على غرسة  RENÚواحدة معقمة مملوءة مسبقًا في محقنة
بحجم  1.5سم مكعب .ال يجب االستخدام في حالة تلف العبوة و/أو المحقنة أو في حالة تحرك غطاء
طرف المحقنة أو مكبس المحقنة من مكانهما .محتويات المحقنة مخصصة لالستخدام لمريض واحد لمرة
واحدة وال يمكن إعادة تعقيمها.
التخزين
ينبغي تخزين  RENÚفي درجة حرارة غرفة خاضعة للرقابة بين  15درجة و 30درجة مئوية (59
درجة و 86درجة فهرنهايت) .تاريخ انتهاء الصالحية عند التخزين بشكل مناسب هو عامين من تاريخ
التصنيع .ال يجب االستخدام في حالة تجاوز تاريخ االنتهاء.
عند تسلم الشحنة ،راجع العبوة لضمان سالمتها وعدم وجود تلف بسبب الشحن.
الضمان
تضمن شركة  Cytophilأنه تم توخي العناية المناسبة عند تصميم هذا المنتج وتصنيعه.
يُعد هذا الضمان بديالً ويقصي كل الضمانات األخرى التي لم يعبر عنها صراحة هنا ،سوا ًء كان ذلك
اإلعالن صريحًا أو ضمنيًا بحكم القانون أو بأي صورة أخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
أي ضمانات ضمنية بالقابلية للتسويق أو المواءمة للغرض المحدد له.
مباشرا كما تتأثر النتائج المتحصلة من استخدامه بطريقة التعامل معه وتخزينه ،وكذلك
تأثرا
ً
يتأثر المنتج ً
العوامل المرتبطة بالمريض والتشخيص والعالج واإلجراءات الجراحية واألمور األخرى التي ال تخضع
لسيطرة شركة  .Cytophilتقتصر التزامات شركة  .Cytophil, Incبموجب هذا الضمان على استبدال
هذا المنتج ،وال تعد الشركة مسؤولة قانونًا عن أي خسائر أو أضرار أو مصروفات عرضية أو تالية،
نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذا المنتج .ال تفترض  Cytophilوال تصرح ألي
شخص باالفتراض نيابة عنها أي مسؤولية قانونية أو مسؤولية أخرى ترتبط بهذا المنتج.

Cytophil, Inc
Corporate Circle, Suite 2 2485
East Troy, WI 53120 U.S.A.
الهاتف2765-642-262 :
الفاكس2745-642-262 :
البريد اإللكتروني:
info@cytophil.com
موقع الويبwww.cytophil.com :

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
AP The Hague 2514
The Netherlands

2797

العالمة التجارية  ®RENÚهي عالمة تجارية مسجلة مملوكة لشركة .Cytophil
حقوق النشر © لعام  2019ملك شركة  .Cytophilجميع الحقوق محفوظة.

جهة التصنيع

ال يجب إعادة التعقيم

رقم الكتالوج

ال يجب إعادة االستخدام

رمز التشغيلة

ال يجب االستخدام في
حالة تلف العبوة

الممثل المعتمد في
االتحاد األوروبي

تنبيه :ارجع إلى الوثائق
المصاحبة

تاريخ انتهاء
الصالحية

ارجع إلى إرشادات
االستعمال
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أخرج الكيس المعدني من العبوة الكرتونية .افتح الكيس المعدني بالقطع عند األثالم .أخرج
.3
المحقنة من الكيس المعدني .مالحظة :توجد كمية بسيطة من الرطوبة بشكل طبيعي داخل
الكيس المعدني ألغراض التعقيم؛ هذه ليست عالمة على وجود مشكلة بالمنتج.
تنبيه :لم يتم تقييم سالمة عالج  Renúوفعاليته عند مزجه بمادة مخدرة قبل الحقن.
انزع غطاء محقنة  Luerمن الطرف القاصي للمحقنة .في حالة وجود فائض من مادة RENÚ
.4
على سطح وصالت القفل من النوع  ،Luerيجب مسحها باستخدام شاش معقم .يمكن لف محقنة
 RENÚبعد ذلك على وصلة قفل اإلبرة من النوع .Luer
تنبيه :يجوز أن يزيد استخدام اإلبر بمقاس أقل من 27ج و/أو أطول من  ¼ 1بوصة من احتمال انسداد
اإلبرة.
يجب إحكام ربط اإلبرة بالمحقنة وتجهيزها لحقن  .RENÚقم بتحميل مكبس المحقنة ببطء
.5
بالضغط على مكبس المحقنة حتى تنبثق مادة  RENÚمن طرف إبرة الحقن .في حالة مالحظة
تسرب ،فقد يكون من الضروري إحكام ربط اإلبرة أو فكها وتنظيف أسطح وصلة  ،Luerأو في
بعض الحاالت استبدال كل من المحقنة واإلبرة.
ينبغي حقن غرسة  RENÚفي النسيج الرخو المتقبل للحقن .تختلف الكمية المحقونة بحسب
.6
الموقع ونطاق الترميم أو الكثافة المطلوب ،ويخضع ذلك لتقدير الطبيب المعالج.
تحذير :ال تبالغ في إصالح (اإلفراط في ملء) عيب ألن االنخفاض البادي سيتحسن تدريجيًا بعد عدة
أسابيع مع ظهور أثر العالج بغرسة ( RENÚانظر افتراد العالج) .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر
الزم من الضغط.
تنبيه :ال تفرط في حقن عالج  RENÚداخل النسيج .يمكن إضافة عالج  RENÚبسهولة في حقنات
تالية ،لكن ال يمكن إزالته بسهولة .احقن المنتج ببطء واستخدم أقل قدر الزم من الضغط.
ال حاجة لإلفراط في اإلصالح .من المتوقع استخدام عامل إصالح بنسبة اسمية .1:1
.7
تحذير :ينبغي إيالء عناية خاصة عند حقن حشوات األنسجة الرخوة؛ لتجنب الحقن داخل األوعية
الدموية/الجملة الوعائية .أُبلغ عن حاالت نادرة لكن ذات آثار ضارة خطيرة مرتبطة بالحقن الوعائي
لحشوات النسيج الرخو .يمكن أن تشكل المضاعفات المرتبطة خطورة ،كما قد تكون دائمة .يمكن أن
تشمل المضاعفات تشوه الرؤية أو اعتاللها أو العمى أو السكتة أو الجرب المؤقت أو تكدس الصفيحات
الدموية أو االنسداد الوعائي أو االحتشاء أو انحالل الدم أو االنصمام أو الظواهر الصمية أو النخر أو
نقص التروية أو نقص التروية الدماغية أو النزف الدماغي المؤدي إلى السكتة أو الندوب الدائمة بالجلد
أو تلف بنيات الوجه التحتية .توقف عن الحقن على الفور إذا ظهر على مريض أي مما يلي :تغير في
الرؤية أو عالمات على سكتة (بما في ذلك صعوبة مفاجئة في التحدث أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو
القدمين أو ضعفها ،أو صعوبة في السير أو تدلي في الوجه أو صداع شديد أو الدوار أو االضطراب) ،أو
شحوب الجلد (االبيضاض) أو األلم غير المعتاد خالاللعالج أو بعده مباشرة .ينبغي للمرضى تلقي
العناية الطبية الفورية وربما الخضوع لتقييم من ممارس رعاية صحية مختص في حالة حدوث حقن
داخل األوعية الدموية.
تحذير :يشترط وجود نسيج حي لكفاءة الحقن .قد ال تستجيب األنسجة المصابة بالندبات والغضاريف
واألنسجة المعرضة لخطر كبير للعالج .إذا أمكن ،تجنب المرور عبر هذه األنواع من األنسجة عند
إدخال إبرة الحقن.
أدخل اإلبرة على أن تكونالحافة المائلة ألسفل بزاوية  30درجة تقريبًا على النسيج .حدد النقطة
.8
التي ترغب في بدء الحقن بها .ينبغي أن تكون محسوسة بسهولة باليد غير األساسية.
تنبيه :في حالة مواجهة مقاومة واضحة عند دفع المكبس ،فال ينبغي تحت أي ظرف استخدام القوة
المفرطة للتغلب على هذه المقاومة؛ حيث قد تنفصل إبرة الحقن عن محقنة  .Renúقد يكون من
الضروري تجربة إبرة مختلفة أو استبدال كل من المحقنة واإلبرة.
قد يكون من الصعب حقن بعض أسطح األنسجة .في حالة مواجهة مقاومة كبيرة عند دفع
.9
المكبس ،اسحب اإلبرة للخلف بمقدار واحد ( )1إلى ثالثة ( )3ملليمترات (على أن تظل اإلبرة
في نسيج الطية الصوتية) وادفع المكبس ببطء مرة أخرى .في حالة االستمرار في مواجهة
مقاومة كبيرة ،يمكن تحريك إبرة الحقن قليالً للسماح بوضع المادة بسهولة وإال قد يكون من
الضروري تغيير إبرة الحقن .يزداد احتمال انسداد اإلبر عند استخدام إبر بمقاس أقل من 27
وأطول من  ¼ 1بوصة.
 .10قرب اإلبرة إلى موقع البدء .ادفع مكبس محقنة  RENÚبحرص لبدء الحقن واحقن مادة الغرسة
ببطء في أثناء سحب اإلبرة .استمر في وضع مادة إضافية وصوالً إلى المستوى المطلوب من
اإلصالح.
 .11طبق ضغ ً
مستمرا على مكبس المحقنة وببطء لحقن الغرسة في أثناء سحب اإلبرة من
طا متساويًا
ً
دون ترك رواسب كروية الشكل .وفقًا لإلجراء المستخدم واألثر المطلوب ،يمكن تدليك منطقة
الحقن بالشكل المناسب للوصول إلى توزيع متساوي لمادة الغرسة.
تنبيه :قد تشكل محاقن العالج وإبره بعد استعمالها مخاطر بيولوجية محتملة .يجب التعامل معها
والتخلص منها بالتوافق مع الممارسات الطبية المقبولة واالشتراطات المحلية والخاصة بالواليات
واالتحادية المطبقة.
 .19تخلص من المحاقن المفتوحة ،وكذلك إبر الحقن المستعملة.
غرسة حشو النسيج الرخو  ®RENÚالمصنوعة من هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم ()CaHA
معلومات عامة

بعد الحقن األولي ،ينبغي أن يُطلب من المريض النطق والسعال لتوزيع  ®RENÚعبر الطية
.7
الصوتية .يتم حقن كمية إضافية من  ®RENÚحتى تتالمس الطيات الصوتية في أثناء النطق في
مكان في المنتصف بين الصوار الداخلي والناتئات الصوتية.
تحذير :قد تحدث إعاقة لمجرى الهواء بسبب الحقن المقتحم للطية الصوتية أو فرط الحقن أو الوذمة
الحنجرية الناشئة عن رضح الحنجرة والتعامل معها .ال يجب استخدام القوة المفرطة تحت أي ظرف
للتغلب على المقاومة في أثناء الحقن؛ إذقد يحدث حقن زائد مفاجئ أو غير مسيطر عليه .قد تحدث
إعاقة مجرى الهواء فور حقن الطية الصوتية ،أو في أي وقت في غضون سبعة ( )7أيام بعد الحقن.
يمكن دو ًما الوقاية من إعاقة مجرى الهواء بتقليل رضح الحنجرة والتعامل معه في أثناء الحقن ،ويمكن
معالجتها بتناول عالج ستيرويدي في أثناء العملية أو بعدها.
تنبيه :في حالة مواجهة مقاومة واضحة عند دفع المكبس ،فال ينبغي تحت أي ظرف استخدام القوة
المفرطة للتغلب على هذه المقاومة؛ حيث قد تنفصل إبرة الحقن عن محقنة  .Renúقد يكون من
الضروري تجربة إبرة مختلفة أو استبدال كل من المحقنة واإلبرة.
قد يكون من الصعب حقن بعض أسطح األنسجة .في حالة مواجهة مقاومة كبيرة عند المكبس،
.8
اسحب اإلبرة للخلف بمقدار واحد ( )1إلى ثالثة ( )3ملليمترات (على أن تظل اإلبرة في نسيج
الطية الصوتية) وادفع المكبس ببطء مرة أخرى .إذا ظلت هناك مقاومة كبيرة ،قد يكون من
الضروري سحب اإلبرة بالكامل إلى خارج موقع الحقن ومحاولة حقنها في موضع جديد.
يتوقف عدد محاوالت الحقن على تقدير الطبيب المعالج على أن يأخذ في االعتبار قدرة المريض
.9
على تحمل اإلجراء وراحته.
تنبيه  :قد تشكل محاقن العالج وإبره بعد استعمالها مخاطر بيولوجية محتملة .يجب التعامل معها
والتخلص منها بالتوافق مع الممارسات الطبية المقبولة واالشتراطات المحلية والخاصة بالواليات
واالتحادية المطبقة.
 .16تخلص من المحاقن المفتوحة ،وكذلك إبر الحقن المستعملة.
 .17وجه المريض لعدم استخدام صوته لمدة ثالثة أيام لتقليل أي بثق محتمل لغرسة  RENÚعبر
موقع الحقن.
تنبيه :يصحب إجراء حقن الطية الصوتية بعالج  RENÚمخاطر عدوى بسيطة لكن مالزمة .من غير
الشائع حدوث عدوى بعد الحقن ال تستجيب للعالج الطبي القياسي .لكن في حالة اإلصابة بعدوى غير
مستجيبة للعالج وتقرر وجوب إزالة الغرسة ،يمكن تنفيذ اإلزالة جزئيًا أو كليًا لها باتباع تقنيات جراحية
قياسية ،بما في ذلك عبر تقنيات عمليات صوتية مجهرية.
 .18يمكن وصف خطة عالج بالمضادات الحيوية ،بالشكل المالئم للحالة.
حقن األنسجة
(حشوة  RENÚالمكثفة للنسيج الرخو ،وحشوة  RENÚالتجميلية وحشوة  RENÚلإلصالح التجميلي
للضمور الشحمي وحشوة  RENÚلكثافة األنسجة)
يشترط توافر ما يلي إلجراء حقن النسيج تحت الجلدي:
• محقنة (محاقن) غرسة RENÚ
• إبرة (إبر) بأحجام مناسبة :إبرة بقطر خارجي مقاس  - 25وإبرة بقطر داخلي مقاس  27ذات
وصالت قفل من النوع Luer
تنبيه :ال يوجد دليل على سالمة المنطقة المحيطة بال َحجاج وفعاليتها.
تحذير :نُشرت تقارير عن عقيدات ترتبط باستخدام غرسات مصنوعة من هيدروكسيل أباتيت الكالسيوم
حُقنت في الشفتين .لم تُثبت سالمة االستخدام في الشفتين وفعاليته.
تنبيه :يجب مراعاة االحتياطات العامة في أثناء إجراء الحقن.
تنبيه :يجب إتمام جلسة الحقن في ظل تطبيق تقنية تعقيمية.
تنبيه  :نشجع ممارسي الرعاية الصحية على مناقشة كل المخاطر المحتملة لحقن األنسجة الرخوة مع كل
مريض قبل العالج؛ لضمان علم المرضى بأعراض وعالمات المضاعفات المحتملة.
تنبيه :يصحب إجراء الحقن التجميلي بغرسة  RENÚمخاطر عدوى بسيطة لكن مالزمة .من غير
الشائع حدوث عدوى بعد الحقن ال تستجيب للعالج الطبي القياسي .لكن في حالة اإلصابة بعدوى غير
مستجيبة للعالج وتقرر وجوب إزالة الغرسة ،يمكن تنفيذ اإلزالة جزئيًا أو كليًا لها باتباع التقنيات
الجراحية القياسية.
قم بتحضير موقع الحقن للمريض باستخدام طرق تعقيمية قياسية .يجب تعليم موقع حقن العالج.
.1
ينبغي استخدام التخدير المحلي أو الموضعي وفقًا لتقدير الطبيب.
قبل الحقن مباشرة ،قم بتحضير غرسة  RENÚوإبرة (إبر) الحقن .ينبغي استخدام إبرة حقن
.2
جديدة لكل محقنة.
تنبيه :ينبغي فحص الكيس المعدني بعناية للتحقق من عدم تعرض الكيس أو محقنة  RENÚللضرر في
أثناء الشحن .ال يجب االستخدام إذا تعرض الكيس المعدني للضرر أو حدث تلف بالمحقنة .ال يجب
االستخدام في حالة تحرك غطاء طرف المحقنة أو مكبس المحقنة من مكانهما.
تنبيه :يتوفر  RENÚفي حالة تعقيم في كيس معدني مغلق وهو مخصص لالستخدام لمرة واحدة فقط.
ال تخزن المحاقن المستعملة جزئيًا الستخدامها الحقًا .إن إعادة استعمال محقنة أو إبرة في وقت الحق،
خطرا بيولوجيًا وقد يتسبب في مخاطر تلوث وعدوى.
أو لمرضى متعددين ،يشكل
ً
تنبيه :ال يجب إعادة التعقيم؛ لم يتم التحقق من سالمة الجهاز المعاد تعقيمه وأداؤه.
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حدود درجة الحرارة

تم التعقيم بالبخار أو
التسخين الجاف

آمن لالستخدام مع
أجهزة الرنين
المغناطيسي
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