
تعلي�ت التشغيل
(.www.LeEject.com ،�(يرجى  مشاهدة الفيديو التعليمي عىل موقعنا اإللكرتو

LeEject إدخال إبرة
1. الواقي هو الجزء البالستي� الوحيد وهو ُمصمم لتأم� اإلبرة. أدر الواقي ملحاذاة منطقة الوعاء املخروطي الشكل. 

2. لّف الغطاء الواقي القص� لكشف الشكل املخروطي وضع الجزء املخروطى من اإلبرة يف املحقنة.
3. أدر الواقي يف اتجاه عقارب الساعة لتثبيت اإلبرة.

4. أزل الغطاء الطويل قبل الحقن مبارشًة.

إدخال خرطوشة التخدير
أثناء سحب املكبس، ضع خرطوشة التخدير داخل فوهة املحقنة.

السحب اليدوي
اضغط عىل حلقة اإلبهام ل� يجذب املقراض املكبس املطاطي للخرطوشة. اسحب دا°اً مبارشًة قبل الحقن وقم 

بالحقن ببطء.

إزالة الخرطوشة
فك املقراض من الخرطوشة عن طريق سحب حلقة اإلبهام برسعة. وادفع الخرطوشة للخارج من خالل النافذة الصغ�ة 

املوجودة باألسفل. ثم التقط الخرطوشة بإصبعي اإلبهام والسبابة املقابل�. وإذا احتجت إىل خرطوشة أخرى، ضع 
خرطوشة أخرى يف املحقنة.

التخلص من اإلبرة
1. أزل الخرطوشة قبل إزالة اإلبرة.

2. أدر الواقي عكس اتجاه عقارب الساعة لكشف الجزء املخروطي من اإلبرة واعكس املحقنة رأساً عىل عقب ل� تسقط 
    اإلبرة مبارشًة داخل فتحة حاوية األدوات الحادة املوضوعة باألسفل.

3. بدالً من ذلك، تخلص من اإلبرة عىل صينية معدات األسنان. استخدم ملقاط أسنان أو مرقئ اللتقاط وإسقاط اإلبرة 
    داخل حاوية األدوات الحادة عىل الفور. حافظ عىل نظافة وأمان مكان عملك.

معلومات مساعدة املستخدم:
 Advanced Technology & Capital, Inc., 5 Sylvan Avenue, Englewood CliÉs, NJ 07632 اتصل برشكة

عن طريق الربيد اإللكرتو� عىل info@LeEject.com أو االتصال بنا عىل الرقم 1+ 201 803 5202.

User Assistance Information:  Advanced Technology & Capital, Inc.  l  5 Sylvan Avenue, Englewood Cli�s, NJ 07632  l  Tel: +1. 201. 803. 5202  l  Fax: +1. 201. 302. 9857  l  Email: info@LeEject.com  l  www.LeEject.com 

4.  Position syringe and invert 
it so that needle falls into sharps 
container. 

نظام LeEject 2® ملحاقن وإبر األسنان

مقدمة
نظام LeEject 2 ملحاقن وإبر األسنان هو عبارة عن جهاز مصمم للقضاء عىل مرحلتي إعادة التلبيس والفك يف

،�التقنيات الحالية. تتطلب هذه التقنية الحديثة عملية تعلّم، لذا يرجى زيارة املوقع اإللكرتو
www.LeEject.com ومشاهدة الفيديو التعليمي. 

دواعي االستخدام
ُصممت محاقن وإبر LeEject لالستخدام مع خراطيش املخدر املوضعي للتخدير باالرتشاح وبإحصار العصب التي

 تعطى للمريض قبل أو بالتزامن مع عمليات األسنان.

تحذيرات
1. تجنب الضغط بشدة عىل اإلبرة أو ثنيها مÑ قد يتسبب يف كرس اإلبرة.

2. يف حالة سقوط اإلبرة عىل األرض، ال تلتقطها بيديك، استخدم ملقط األسنان أو مرقئ اللتقاطها.
3. تجنب نقل اإلبر غ� املغطاة ملوظفي األسنان اآلخرين لتجنب خطر اإلصابة بوخز اإلبر. 

االحتياطات
.LeEject فقط مع إبر LeEject 2 1. تستخدم محاقن

  Covidien من Sharps-A-Gator 2. يوىص باستخدام حاوية للمواد الحادة ذات فتحة كب�ة ، مثل
    (موديل 31144010) أو Wallmate من BD، لتسهيل إسقاط اإلبر. يجب وضع حاوية للمواد الحادة يف كل 

    منطقة عالج.
3. يجوز حقن املريض نفسه عدة مرات باستخدام إبرة واحدة، ولكن يجب التخلص من اإلبرة املستعملة مبارشًة 

    عند االنتهاء من الحقن. وإذا دعت الحاجة ملزيد من الحقن الحقاً، يرجى استخدام إبرة جديدة.
4. إذا كان السداد مكسوراً، يعني ذلك أن اإلبرة غ� معقمة ويجب االمتناع عن استخدامها.

5. إذا كان الواقي البالستي� تالفاً، فيجب تغي�ه.

تعلي�ت التنظيف/التعقيم
1. تباع املحاقن وهي غ� معقمة ويجب تعقيمها قبل االستخدام.

2. يجب تنظيف املحقنة جيداً يف منظف باملوجات فوق الصوتية إلزالة أي آثار للدماء واللعاب ومحلول التخدير يف 
    نهاية كل عملية.

3. بعد تنظيف املحقنة قم بتعقيمها يف جهاز التعقيم (األوتوكالف) وفقاً للمعاي� الوطنية/الدولية املعتمدة. اتبع 
    ارشادات جهاز التعقيم للقيام بالتعقيم السليم. 

4. خزّن املحقنة يف مكان جاف ومعقم.


