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 دواعي االستعمال .1

النفاخة   استعمال  ي   ®CAVI-Tيوصف 
األنفز ف  ز النز لعالج 

األنف   جوف  نز 
ُ
ب عىل  ضاغطة  وسيلة  بتسليط  )الُرعاف( 

(packing .) 
 

  فرنسا ضمن الفئة    ®CAVI-Tالنفاخة 
فة ف 

ّ
ه  أداة طبية مصن

IIa  يجب عل المتسعمل أن يقرأ بانتباه دليل االستعمال قبل .

  جوف األنف. 
 البدء بإجراء توضيع النفاخة ف 

 
 موانع االستعمال  .2

  الحاالت التالية:  ®CAVI-Tالنفاخة استعمال  ال يجوز 
 ف 

  حال تعّرض جمجمة ووجه المريض لصدم •
  ةف 

ة قاسية و/أو ل
ّ
 صدمات؛ عد

أو   •   
رسطان  غير  ورم  بوجود  الظّن  حال    

ورم ف 
(؛    بلعوم 

  أنف 
  جوف األنف )ورم ليف 

  ف 
 رسطان 

ثمانية   عمر  ن هم دون سن البلوغ )دونلدى م   •
 .)  عشر

 
اىل :  مالحظة النفاخة  انزياح  أو  هاّم  بوجع  اإلحساس  حال    

ف 
انحراف   وجود  من  التحقق  يجب  الخلف،  أو     األمام 
الحاجز  ف 

المري لدى    
أو  األنف  حدوث  ض  منتغيرّ  من  مواضع    

ف   شكل  
  شأنه بكل وقاية. يجب  ، وبالتاىل  جسمه

ّ
 توىل

 
 
 
 

 الوصف .3

   الرموز .3.1
 معان 

 
 تنبيه

 
 عنوان الصانع

 دفعة صنع المنتجرقم  

 الرقم المرجع  للمنتج  

 

 االستعمال  قراءة دليل
ونية)  ( متعددة اللغات نسخة إلكير

 

 تاري    خ الصنع

 

 تاري    خ انتهاء الصالحية

م بمنتج  
ّ
                    معق

 
 كسيد اإلثيِلن أ

 
م وحيد 

ّ
 نظام حاجز معق

 

 ال يجوز إعادة التعقيم

 
 االستعمالال يجوز إعادة 

 
بات  

ّ
أداة طبية مطابقة لمتطل
 التوجيهة األوروبية رقم 

93/42/EEC 

 
  حال 

ال يجوز استعمال المنتج ف 
   أو عطب وجود خرق

 تغليفف 
 المنتج  

 
  مأمن من أشعة الشمس

 الحفظ ف 

 
 latex  عل الِتكس المنتج ال يحتوي

 
 ل فتاالتالمنتج ع ال يحتوي

phtalates  

 
 أداة طبية 

 
  وحيد لألداة

 رقم تعريف 

 
 أجزاء المن .3.2

 
 أجزاء رئيسية:  3من  ®CAVI-Tيتكّون المنتج 

  جوف   إدخال أداة •
النفاخة وتوضيعها ف 

 األنف 
 نفاخة مصنوعة من مادة بوىل  يوريثان  •
للنفخ والتنفيس )يعمل صمام  •

)  باالتجاهير 

 
اإلجراء  ت  نال رسمية  طريقة  طموافقة  استعمال   بشر

 ملل.  Becton Dickinson 30من نوع  نفخ محقنة

 
 االستعمال .4

 
 المنتج تهيئة : 1المرحلة  .4.1

 

م مع  من غالفه المنتج إخراج •
ّ
المعق

 . عل الغالف مراعاة اتجاه الفتح المبيرّ  

أداة اإلدخال بواسطة  المنتجمسك  •
 . البيضاء  والتوضيع

ق من ال •
ّ
اصطفاف العالمات  تمامتحق

 . أداة اإلدخالعل ة الموجود

بانتظام      ة 
ّ
مصطف العالمات  تكون  أن  يجب 

إدخال  ّج ومو   
ّ
إن تنبيه:  اإلدخال.  قبل  األعل  نحو  هة 

و/أو  المريض  يجرح  قد  الخاطئ  باالتجاه  النفاخة 
 . عديمة المنتج يجعل فاعلية

استعمال      العمليات    النفاخةعند  غرفة    
ف 

م 
ّ
 الجراحية، الحرص عل أن يكون المحيط معق

 والتوضيع اإلدخال  : 2المرحلة  .4.2
 

المريض    ®CAVI-Tالنفاخة  تُدَخل   أنف  جوف    
ف 

 بواسطة أداة اإلدخال. 
ع النفاخة الموضوعة أفقيا )بالتوازي مع الحنك  

 
دف
ُ
ت

األوىل   العالمة   
ّ
لحد األنف  جوف    

ف  الصلب( 
 السوداء الواقعة عل محور أداة اإلدخال(. )العالمة 
  جوف األنف بالوضع   ®CAVI-Tالنفاخة  لتوضيع  

ف 
الثانية   العالمة   

ّ
لحد الدفع  يمكن  األفضل، 

بالعدد   ُبعد  «1»)الموسومة  عل  أي  سنتيمير   1، 
العالمة   

ّ
لحد حترّ  أو  النفاخة(،  تعليق  طرف  من 

بالعدد   )الموسومة     «2»الثالث                 ة 
ّ
الحد برمز  وأيضا 

ُبعد  « MAX »األقىص   عل  أي  من    2،  سنتيمير 
 طرف تعليق النفاخة(. 

 
 

النفاخة شخص      يجب أن يقوم بإدخال 
  مجال  

ف ف   تدريبا عل محير
العناية الطبية تلفرّ

المنتج بشكل    . استعمال  النفاخة  توضيع   
ّ
إن

  حاالت نادر حدوثها جدا اىل 
ي ف 

ّ
خاطئ قد يؤد

  جوف األنف قد تكون  
انمعاس أو انفساخ ُبت  ف 

ة عل المريض.   عواقبها خطير
 

يتجاوز      بقدر  النفاخة  إدخال  يجوز  ال 
 المقّرر  

ّ
 العالمة )أي    عل أداة اإلدخالالحد

ّ
لحد

بالعدد   األقىص    «2»الموسومة   
ّ
الحد  »وبرمز 

MAX ») . 
 

ا توضيع   
ّ
    ®CAVI-Tلنفاخة  إن

    ف 
خلف  موضع 

 فعل 
ّ
ا قد يزيد وجع المريض ويسّبب لديه رد

ّ
جد

الخلف  نحو  النفاخة  انزياح  اىل  ي 
ّ
ويؤد   

يتئ
 
ق

باتجاه    ، الحنك  الوتدي  يان 
الشر وراء  )فيما 

ر سلبيا 
ّ
القيام بنفخها، وبالتاىل  يؤث البلعوم( عند 

 عل فاعلية المنتج. 
 

تتيح  اإلدخال  أداة  عل  الموسومة  العالمات   
ّ
إن

ا      ®CAVI-Tلنفاخة  توضيع 
ف  األفضل  بالوضع 

 جوف األنف قبل إجراء النفخ. 
 

CAVI-: يمكن اختياريا تغطيس النفاخة  مالحظة

T®   م لتسهيل
ّ
  ماء معق

يولوج   أو ف    مصل فير 
ف 

إدخال  وإراحة االنزالق عند    النفاخة   المريض 
بنفخها  ورة إلجراء والقيام  ال ض   

ّ
بأن العلم  مع   ،

  حال تبنيج المريض قبل إدخال النفاخة  
ذلك ف 

كزيلوكايير   نمط  )من  موضع   بنج  رذاذ  برّش 
  
 (xylocaïne naphazolinéeنافازوليت 

 

عل   مقتىص    مراعاة    المطبوعة  العالمات 
 األداة. 

 
 النفخ : 3المرحلة  .4.3

 
النفاخة   توضيع  بالوضع   ®CAVI-Tبعد 

خ بالهواء بشكل متسلسل بواسطة 
 
نف
ُ
الصحيح، ت

ملم باألقل،    Luer Lock  30من نوع    نفخ  محقنة
 :  كما هو موصوف فيما يل 

 
 Luerسحب مكباس محقنة النفخ  •

Lock  درحة 
ّ
 . ml 25ملل  25لحد

 محقنة النفخ بالصمام.  وصل  •
 كل بدفع المكباس تدريجيا   •

ٍّ
حترّ  تأن

 مع مراعاة ml 10ملل  10بلوغ درجة 
ومع إبقاء أداة  مدى وجع المريض

  موضعها وأيضا األنبوبة  
اإلدخال ف 

 الموصولة بالصمام. جذب هذه 

 

اسبور  بفرنسا:  غعنوان الصانع بمدينة سنر
DIANOSIC 
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67000 Strasbourg – France 
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انزياحها األنبوبة جذبا خفيفا للحيلولة دون 
 . نحوالخلف

ّ
  ml 10ملم   10هذا النفخ التمهيدي لحد

، وقد يكون كافيا لضبط للنفاخةيتيح االنفالش األوىل  
يف.   الي  

أحّس  :  مالحظة إذا   .
ٍّ
تأن بكل  التمهيدي  النفخ  إجراء  يجب 

ا  يجب  بوجع،  تدريجيا المريض  استئنافه  ثم  النفخ،  لك    يقاف 
 إحساس الضغط الكابس.  عل يتعّود المريض

سحب   • التمهيدي،  النفخ  من  االنتهاء    أداة بعد 

باتجاه   النفخ  محقنة  لولب  وإدارة  اإلدخال، 

الصمام  ينحبس  ذلك  عند   .)
ّ
)الفك الحلحلة 

 تلقائيا. 

 ®CAVI-Tاذا دعت الحاجة، تسوية وضع النفاخة   •

الكائن عند طرف  الليرّ   الطرف األخض   بواسطة 

)الصلب(   الجاسئ  ، وهذا  اإلدخال  أداةمن  الجزء 

األنبوبة موصولة بالصمام  إبقاء    
مع االستمرار ف 

  خطر انزياحها نحو الخلف. 
 لتحاسر

لتسوية وضع النفاخة    قاطعة  ال يجوز استعمال كّماشة   
CAVI-T® .اخة

ّ
 هذا قد يعطب النف

ّ
 ، ألن

 
، ودفع   إلتمام 

ّ
النفخ، إدارة محقنة النفخ باتجاه الشد

كمية الهواء الباقية حتر بلوغ الحجم المالئم وانقطاع  
 
ّ
يف، مع الحرص عل عدم تجاوز حد  25ملم  25الي  

ml .يمكن  ، وعل ابقاء األنبوبة موصولة بالصمام
م الدرجات 

ّ
م بالضغط بفضل سل

ّ
عل  الظاهر التحك

ولب وصل محقنة النفخ باتجاه إدارة ل محقنة النفخ. 
)
ّ
اخة  الحلحلة )الفك

ّ
ق من استقرار النف

ّ
، والتحق

بجذبات وكبسات متتالية عل األنبوب األجوف 
 بواسطة كّماشة غير قاطعة. 

ل     ®CAVI-Tمالحظة: لنفخ وتنفيس النفاخة  ستعم 
ُ
ت

)أو أي وسيلة نفخ  Luer lockمحقنة نفخ من نوع 
 محقنة النفخ   (، معLuer lockمزّودة بوصلة 

ّ
العلم بأن

 علبة المنتج ضمن مشمولةغير 
 

يتغيرّ بقدر ضئيل بمقتىص  خصوصيات   هذا المقدار )1 (
 جوف أنف المريض ومدى تحّمله للوجع. 

 المريض  ا تثبيت الصمام جيد  
ّ
  اقرب   عل خد

ف 
مقصوصة   قطعة باستعمال    ما يمكن من جناح األنف 

ال من   يط  تثبيت  .  صقرسر عند  الشديد    
التأن ّ يجب 

لدى   الذينالصمام  عملية هم  ل  أجريت  المرض  
لألنف المجاورة  الجيوب    

ف  قد  جراحية  وبالزائد،   .

  األمر لدى  
ن النفخ أعظم أن يكو   هؤالء المرض  يقتىص 
    دون)لكن  

ّ
ي النفخ ml 25ملم    25تجاوز حد

ّ
(. قد يؤد

يجيا  انزياح النفاخة تدر المفرط لدى بعض المرض  اىل  
الخلف بتخفيف  نحو  تحاشيها  يمكن  المشكلة  هذه   .

يؤّمن   بقدر  إبقائه  عل  الحرص  مع  لكن  قليال  النفخ 
 . فاعلية كافية. 

 
 متابعة حال المريض  : 4المرحلة  .4.4

 
لدى المريض اليقظ    ®CAVI-Tيمكن استعمال النفاخة  

، نوض  القائمير  بالعناية     كلتا الحالتير 
أو غير اليقظ. ف 

التعقيدات    
لتحاسر مراقبة  إجراء  بتطبيق  الطبية 

واالنزعاج المريض  والوجع  من  لدى  للتحقق  وأيضا   ،
 حسن أداء الجهاز. 

   :  خالل مدة ساعتير  بعد وضع النفاخة

  حالة يقظة اذا كان المريض 
 : ف 

بالبض: التحقق من وضع النفاخة  مراقبة   (1

يف؛  ومن انقطاع أو عودة الي  

يحّس   (2 هل  لمعرفة  المريض  استنطاق 

بانزياح   شعور  لدي  أو  انزعاج  أو  بوجع 

 النفاخة؛ 

دما،   (3 يبصق  المريض   
ّ
أن هل  من  التحقق 

يف   الي   عودة    
يعت  الدم وهذا  وسيالن 

 نحو الخلف عي  ممرات األنف الخلفية. 

  لم يكناذا 
 
 المريض يقظا

المتاحة   الوحيدة  الوسيلة  ه   بالبض  المراقبة   
ّ
إن

 . ®CAVI-Tللتحقق من حسن وضع النفاخة 
النفاخة    

ّ
موضوعة    ®CAVI-Tإن تبفر  لك   مصّممة  ه  

  جوف األنف مدة 
 ساعة بالحد األقىص.  72ف 
 

 كيفية إجراء غسل األنف  .4.5
 

الذي   للنفاخة  العابر  األنبوب  انسداد  خطر  لتقليل 
دوريا   األنف  بغسل  نوض   المريض،  س 

ّ
تنف يتيح 

محقنة   بواسطة  تحتوي عل   10بانتظام  باألقل  ملل 
   . يولوج    مصل فير 

المحقنة   المريض رأسه اىل األمام، ويضع طرف    
يحت 

بقّوة    
ّ
يبخ ثّم  األنبوب،  بداخل  بالمصل  المملوءة 

تكر  يمكن  تقتضيه  المصل.  ما  بقدر  اإلجراء  هذا  ار 
ورة.   الض 

 
 تنفيس النفاخة وسحبها  : 5المرحلة  .4.6

 
 
ّ
باالتجاهير    إن العامل  النفاخة    الصمام  عل  الكائن 

 بمقتىص  الحاجة.  حسب يتيح النفخ والتنفيس
النفاخة    تنفيس  المريض إّما    ®CAVI-Tيمكن  إلراحة 

من جوف   سحب النفاخةعند  اذا كان النفخ مفرطا أو  
 . األنف

  

، تربط محقنة من نوع     كلتا الحالتير 
  Luer Lockف 

النفاخة بجذب مكباس المحقنة فرَّغ 
ُ
 بالصمام، وت
. يجري تنفيس النفاخة تدريجيا )مع  إلخراج الهواء 

مراقبة ومراعاة أي إحساس بالوجع لدى المريض( 
 إخالء النفاخة من الهواء الموجود فيها. م تماحتر 

 

 

نوع   من  محقنة  تربط   ، الحالتير    كلتا 
 Luerف 

lock    مكباس بجذب  النفاخة  فرَّغ 
ُ
وت بالصمام، 

الهواء   المحقنة النفاخة  إلخراج  تنفيس  يجري   .

إحساس   أي  ومراعاة  مراقبة  )مع  تدريجيا 
إخالء النفاخة  تمام  بالوجع لدى المريض( حتر  

 من الهواء الموجود فيها. 
 

اىل     ي 
ّ
تؤد قد  النفاخة  نفخ  ة 

ّ
قل  

ّ
إن

يسّبب   قد  االنزياح  وهذا  نحوالخلف،  انزياحها 
س. 

ّ
 انسداد مجاري التنف

 
من  بعد إخالء يمكن سحبها  ®CAVI-Tالنفاخة    الهواء   ،

الص انبوبة   بجذب 
ٍّ
تأن بكل  األجوف  األنبوب  أو   مام 

 بواسطة كّماشة غير قاطعة. 
 

 الممكنة األعطال والعيوب .4.7

 
ص من النفاخة بعد  : 6المرحلة  .4.8

ّ
التخل

 االستعمال

 

وال      النفاخة  استعمال  إعادة  يجوز  ال 
تعّرض   االستعمال  أعادة   

ّ
ألن تعقيمها،  إعادة 

نضمن   ال  الجرثومية.  العدوى  لخطر  المريض 
من  طهارته  نضمن  وال  الجهاز  أداء  حسن 

  حال اعادة استعماله. جال
 راثيم ف 

 
ص   ®CAVI-Tبعد استعمال النفاخة  

ّ
يجب التخل

الخاصة   التنظيم  لوائح  تمليه  لما  طبقا  منها 
المخاطر  ذات  الصحية  العناية  نفايات  بتدبير 

 الجرثومية.  
 

 العمل الموىص به الحالة 

ال يمكن نفخ  
النفاخة بعد وصلها 

 بمحقنة النفخ. 

إدارة لولب وصل محقنة  
النفخ باتجاه الحلحلة 

(، ثّم 
ّ
إعادة إدارته  )الفك

 .
ّ
 ألقىص حد

ّ
 باتجاه الشد

ال تنتفخ النفاخة  
كما يجب بعد  
   
توضيعها ف 

 جوف األنف. 

، ثّم  
ٍّ
تنفيس النفاخة بتأن

سحبها من األنف. تجربة 
إعادة نفخها خارج أنف 
  حال نجاح 

المريض. ف 
عملية النفخ، تنفيس  

النفاخة، ثّم إعادة إدخالها  
   
  األنف. ف 

وتوضيعها ف 
حال فشل عملية النفخ 
 
ّ
)بسبب تشيب(، ال بد
من استعمال نفاخة  

CAVI- T®  .جديدة 

انزياح النفاخة  
  نحو الخلف

لكونها لم توضع  
  
بوضع صحيح ف 
  جوف األنف. 

تنفيس النفاخة وتسوية  
وضعها، ثم إعادة  

  نفخها. 

ال يمكن إخراج  
النفاخة عاديا من  
ة 
ّ
جوف األنف )لعل
 .)
ً
  الصمام مثال

 ف 
 

 

قّص األنبوبة الكائنة بير   
الصمام والنفاخة لتنفيس  

النفاخة تدريجيا. اذا  
اقتىص  األمر، جذب 
 إلخراج 

ٍّ
النفاخة بتأن

طرف منها، ثّم ثقب  
النفاخة )بخارج أنف 
المريض( لتسهيل  

إخراجها كليا. إبدالها  
  ®CAVI- Tبنفاخة  
 جديدة. 

 



 


