 .1ابدأي بغسل يديك باملاء والصابون.
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 .2اضغطي على محتويات اجليب احلاوي على السائل بيديك بحيث ان
السائل سينزل من جيبه هذا ويغمر القثطرة او االنبوب.
 .3احملي االنبوب معلقا لفترة نصف دقيقة وبشكله الطولي بعد ان
تعلقيه من الفتحتني العلويتني او أذني املظروف وفي لثناء ذلك
حضري نفسك لعملية القثطرة نفسها.
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 .7حينما يبدأ البول باجلريان اجعلي فتحة االنبوب متجهة نحو
االسفل بعد ان تدفعني االنبوب الى داخل املثانة ملسافة قصيرة
اخرى لغرض تأمني استقرار هذا االنبوب في املثانة وميكنك حينها
ازالة اليد االخرى من على فتحتي املهبل وجعل االنبوب لوحده
يقوم بعملية افراغ املثانة .وحني يبدأ
البول باجلريان حافظي على بقاء االنبوب
8
في وضع ثابت بعد ذلك حتى يتم افراغ
كل البول من املثانة.
مالحظة :بعض االناث يجدن ان من
االسهل ادخال االنبوب حينما يحملنه
كأنه قلم وهذا امر طبيعي وال ضير منه
واستعملي الطريقة التي تالئمك انت
بالذات.
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 .10ابدأي بغسل يديك باملاء والصابون.
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 .9–8حينما يتوقف البول عن اجلريان اسحبي االنبوب بلطف الى
اخلارج وال تخشي ان خرجت بعض قطرات البول عبر االنبوب اثناء
ذلك ثم ارمي االنبوب في سلة املهمالت وبذلك يكون االجراء قد
انتهى.
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 .4اختاري الوضع الذي يالئمك واالكثر راحة لك اثناء اجراء عملية افراغ
املثانة .ميكنك اجللوس مثال على مقعد املرحاض (التواليت) ،اجللوس
على حافة السرير او اجللوس على كرسي او على الكرسي النقال.
حاولي دفع احلوض الى االمام بقدر املستطاع لكي ترين افضل.
مالحظة :من النصائح املهمة هي فائدة استعمال مرآة صغيرة
اليجاد فتحة االحليل خاصة في البداية .وهنا ميكنك جعل وجه
املرآة مواجها ملنطقة االعضاء التناسلية الداخلية وبشكل ميكنك
من رؤية صورة املرآة وبالتالي يساعدك على ادخال بداية القثطار او
االنبوب في فتحة االحليل.
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 : .6باستعمال يدك االخرى احلاملة لالنبوب ادخلي بداية االنبوب
في فتحة االحليل بهدوء وبطء وادفعيها بلطف الى الداخل
حتى يبدأ البول باخلروج وعندها دعي البول يتجمع في املرحاض
او في وعاء تعتادين استعماله الفراغ املثانة.
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كيفية استعمال انبوب او قثطرة لوفريك عند االناث

 .5اخرجي االنبوب من مظروفه باستعمال اليد التي تعودت
استعمالها .استخدمي اصبعي السبابة واالوسط من يدك
الثانية بحيث تضعي كل اصبع على جانب من جانبي جهتي
املهبل .باستعمال ضغط خفيف وباجتاه الفخذين افصلي
الشفتني او الشفرين الكبيرين عن بعضهما لتظهر فتحة
االحليل ،في نفس الوقت الذي تسحبني فيه االصبعني الى
اخلارج اسحبيهما الى االعلى قليال اي باجتاه البطن فهذا االمر
سيسهل رؤية فتحة االحليل وال تنزعجي ابدا ان كان صعبا
رؤية فتحة االحليل في املرات االولى فباالسترشاد باملرشد او
املرشدة وبتخصيص بعض الدقائق االضافية سيصبح كل
شيء على ما يرام.
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