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المستحضرات الدوائية استعمالولقياس  المكايل يتم استخدام   

األدوية األوروبي قانون و لقانون مالمسة االغذية وفًقا عن طريق حقن مواد بالستيكية كيونيون بالست بواسطة المكايليتم تصنيع   
.ملون غذائي واسطةب ملونة مكايلبعض ال ن تكونا يمكن  

وفًقا للجرعة التي أشارت إليها الشركة المصنعة لألدوية على المنشور المصاحب للدواء المكايليتم استخدام   

 اقرأ هذه التعليمات قبل استخدامها

دة او عدة مرات للشخص الواحدمرة واح مكايلان تستخدم اليمكن   
مع الدواء المحدد الذي تم تضمينه به هذه االلةيجب استخدام   

 االستخدامات
درجالت مقياسبقراءة في بيئة تسمح  كياليجب استخدام الم . 

 غسل اليدين قبل كل استخدام
 الجرعة

 ونظيف غير تالف كيالتأكد من أن الم 
 افتح الزجاجة 
 حتى الخط المقابل للجرعة المشار إليها المرتبط المكيالصب الدواء في  

 االستعمال طريقة
 في فم المريض كيالالم محتوياتأفرغ  

 التنظيف بعد االستخدام
 يدوياً بالماء كيالاغسل الم 
 بالماء حتى تختفي بقايا الدواء كيالاشطف الم 
 في الهواء الطلق كيالجفف الم 

 في مكان ال يمكن لألطفال الوصول إليه في صندوقه همع أدويتكيال قم بتخزين الم

 االستطبابات
استعمالهوفًقا إلجراءات الشركة المصنعة لألدوية ووفًقا للدواء المراد كايل يجب استخدام الم . 

 .هذا الجهاز الطبي يمكن إعادة استخدامه حتى نهاية العالج
إلى اللغات الرسمية لبلد االستخدام  المرافقةيجب ترجمة نشرة   

تي وقع فيها المستخدم و / أو المريض بأي حادث خطير يحدث فيما يتعلق يجب إبالغ الجهة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة  ال
 .بهذه االلة

 

 موانع االستعمال

تلفبشكل سيء أو  إذا تم تنظيفه كيالستخدم الميال  . 
ألي تطبيق آخر أو ألي دواء غير الدواء المرتبط كيالستخدم الميال  به . 

في منافذ اخرى  ال يستخدم المكيال   
بعد تاريخ انتهاء صالحية الدواء كيالاستخدام المال يمكن   . 

مليليترال في جرعةال حساب كيفية  
٪ لجميع األحجام10±  وعامة هالجرعات  حساب  

 
ستعمالاحتياطات اال  

 
 .ال تستخدم الجهاز في حالة تلفه

درجة مئوية: ال تغسل في غسالة الصحون ، وال تغلي 50يجب أال تتجاوز درجة حرارة الغسيل  . 
عقلياً ولديهم القدرة على قراءة دليل التعليمات وفهمه ؤهلونج  أشخاص موالمنتمع يجب أن يتعامل  . 

بعيدا عن متناول األطفال ترك المنتوجا  
 تأكد من أن العبوة غير تالفة

 
 شروط التخزين الخاصة

درجة مئوية 50درجات مئوية و  5في عبوة الدواء عند درجة حرارة تتراوح بين  اوجاف انظيف كيالالم يبقى يجب أن  
إلى الصيدلي مع جميع الصناديق والزجاجات  فايات المنزلية ، أو يفضل إعادتهمع حاوية الدواء مع الن مكياليجب التخلص من ال

إلتالفها بطريقة مناسبة   المفتوحة  

شروط التخزين الخاصة   
درجة مئوية 50درجات مئوية و  5في عبوة الدواء عند درجة حرارة تتراوح بين  اوجاف انظيف مكياليبقى اليجب أن   

إلى الصيدلي مع جميع الصناديق والزجاجات  أو يفضل إعادته المنزلية،مع حاوية الدواء مع النفايات كيال يجب التخلص من الم
إلتالفها بطريقة مناسبة المفتوحة . 
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