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 MMiicc--KKeeyy®®  ––  GGaassttrroossttoommyyزر زر     
 االستخدام والعنايةاالستخدام والعناية          

 
 

الحصول على التغذیة والسوائل واألدویة / لثقب المعدة عبارة عن منتج بسيط وصغير ومرن لتوفير®Mic-Keyزر 
ه مزود  على الحياة الطبيعية إال تأثيًرا طفيًفا ألن®Mic-Keyوال يؤثر  .بطریقة آمنة في حالة وجود صعوبة في البلع
 .بصمام مانع لالرتجاع وهو آذلك مثبت ببالون

 
 
 
 

 الوجبات/التناول/االستخدام
 .لتجنب الشعور بالغثيان، ينصح بالجلوس أو االرتفاع مستعيًنا بدعامة

 أنبوب التغذية في درجة حرارة الغرفة/تأآد من وجود الطعام
 : وفصلهتمديدتوصيل جهاز ال

 در من ربع إلى ثالثة أرباع دورة،قم بمحاذاة الخطوط السوداء، اضغط وأ
 وعند الفصل أدر للخلف بنفس المسافة

  .واسحب للخارج عندما تتم محاذاة الخطوط السوداء
  مللي من الماء قبل 20-10بمقدار  ®Mic-Keyزر  وتمديدقم بغسل جهاز ال
 دامه عدة مراتلمريض واحد، وفي حالة استخ/يستخدم أنبوب التوصيل لمرة واحدة فقط .وبعد آل استخدام

  . إلى سبعة أياميومانتنظيفه جيًدا واالحتفاظ به في ثالجة واستبداله آل   يجب
 

 العناية العامة
 .اغسل وجفف المنطقة المحيطة بالزر آجزء من الرعاية الصحية اليومية

 .حافظ على الصحة الغذائية الجيدة آجزء من الرعاية والتغذية وليس آإجراء تعقيم .يمكن االستحمام أو االغتسال والسباحة
 

 ®Mic-Keyاالعتناء بالزر 
 . أثناء الغسيل اليومي®Mic-Keyأدر 

 .، قم بغسله یومًيا بالماء®Mic-Keyفي حالة عدم استخدام 
 .ه، آل يوم اثنين على سبيل المثالالثنية مرة واحدة في األسبوع وقم باستبدال/افحص الماء الموجود بالبالون

 في المنزل ویجب استبداله آل شهرین إلى ثالثة أشهر، حيث یكون قد تغير لونه آنذاك ®Mic-Keyيمكن استبدال 
 .وأصبح مفعول الصمام المانع لالرتجاع ضعيًفا

 
 ®Mic-Keyإذا تم فصل زر 

 .خذ زًرا جديًدا وقم بترآيبه بأسرع وقت ممكن
  . جدید، خذ الزر القدیم واغسله وقم بترآيبه مع تأمينه بشریط معقم أو ما شابه ذلك®Mic-Keyك زر إذا لم يكن لدي

 . الجدید®Mic-Keyالطبيب بأسرع وقت ممكن للحصول على زر / اتصل بالممرضة–يجب ترك الثقب مفتوًحا 
  .لطبيبالوجبات، اتصل بالممرضة أو ا /إذا شعرت بعدم الراحة أو باأللم عند االستخدام

 
 !Mic-Keyللحصول على المزید من المعلومات، انظر الصفحة الرئيسية للزر  

nu.key-mic.www 


