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المقدمة

لست وحدك الذي تستخدم منتجات  .LoFricفربما تكون مشاكل التبول أكثر شيوعً ا بكثير
مما تعتقد.
هناك عدة أسباب الضطرابات إفراغ المثانة .قد تكون المشكلة متعلقة بالجهاز العصبي أو بوظيفة
عضلة المثانة .يولد بعض األطفال بهذه األمراض األساسية .قد تكون ً
أيضا ناجمة عن تأثير
ً
نتيجة لمعالجة إصابات تسبب بها وقوع حادث.
مرض ما ،مثل :التصلب المتعدد أو
عندما تستخدم قثطرة  ،LoFricفإنك بذلك تستخدم طريقة تسمى القثطرة الذاتية المتقطعة ).(ISC
تعني هذه الطريقة أنك تقوم بإفراغ مثانتك بانتظام باستخدام قثطرة المثانة ذات المرة الواحدة.
تساعدك طريقة  ISCباستخدام قثطرة  LoFricعلى تحقيق مزيد من الحرية وتجعلك في الوضع
الذي يتيح لك إفراغ مثانتك بنفسك بطريقة آمنة ولطيفة على جسمك.
خصيصا لمستخدمي قثطرة  LoFricالجدد .وهو يحتوي على معلومات عن قثطرة
هذا الدليل مكتوب
ً
 LoFricويشرح خطوة بخطوة كيف يتم استخدام القثطرة بشكل صحيح .كما أنك ستجد ً
أيضا كثير
من النصائح واإلرشادات المفيدة ،من شأنها أن تجعل حياتك أسهل .باإلضافة إلى ذلك إن كان لديك
أي أسئلة أخرى حول قثطرة  LoFricأو حول القثطرة الذاتية المتقطعة ،فيسعدنا أن تتقدم بها
في أي وقت إلى موظفي شركة  Wellspect HealthCareبصفتهم مسؤولي جهة االتصال.
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كيف يعمل الجهاز البولي؟

كيف يتحول كوب الماء إلى بول
عندما تقوم بشرب كوب من الماء ،فإن هذا الماء يصل ً
أوال إلى المعدة .هنا يتم أول مرحلة من
مراحل تقسيم الطعام والمشروبات.
يواصل محتوى المعدة تحركه في الجهاز المعوي ،حيث تمتص األوعية الدموية السائل .يقوم الدم
بنقل األوكسجين والمواد المغذية إلى جميع خاليا الجسم ،ونقل الفضالت من الخاليا .ثم يتم تمرير
معظم الماء إلى الكليتين .تقوم الكليتين بتنقية الدم وإمداد الجسم من جديد بالسوائل والمواد التي
يحتاجها للقيام بوظائفه .يتم إخراج السوائل والمواد الزائدة التي ال يحتاجها الجسم مع البول.
يتم نقل البول من الكليتين عبر الحالب (يوريتر) إلى المثانة.
يتم تجميع البول وتخزينه في المثانة .يشعر المرء بالحاجة إلى إفراغ المثانة عندما ترسل المثانة
إشارة إلى المخ أنها ينبغي أن تُفرَّ غ قريبًا .أثناء التبول يتحكم المخ في انقباض عضلة المثانة
ويحث العضلة العاصرة (المصرة) إلى االسترخاء .وهكذا يتمكن البول من التدفق للخارج
من خالل مجرى البول .في العادة نقوم بإفراغ المثانة حوالي خمس إلى سبع مرات في النهار
وأحيا ًنا في الليل ً
أيضا.
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يمثل الماء نسبة  %65من تكوين جسم الشخص البالغ .لذلك من الطبيعي تمامًا أن نكون في حاجة
إلى شرب كمية معينة من السوائل خالل اليوم .وأخيرً ا فإننا نفقد ً
أيضا الماء باستمرار :عندما نتنفس
أو نعرق أو في صورة البول.
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مم تتكون المسالك البولية؟
تتكون المسالك البولية من الكليتين والحالبين (يوريتر) والمثانة (النافصة) والعضلة العاصرة
(المصرة) ومجرى البول (اإلحليل).

الكلى – تنظف الدم
يكون لديك في العادة كليتين .مهمتهما الرئيسية هي تنقية الدم من الماء الزائد والفضالت.
يتم إفراز الماء الزائد والفضالت على شكل بول .في غضون  24ساعة تقوم الكليتين بتنقية
حوالي  1500لتر من الدم وتنتج منهم  1إلى  2لتر بول.
الحالب – ينقل البول من الكلى إلى المثانة
يتم نقل البول من الكلى إلى المثانة عبر "أنبوبين" ،يسميان الحالبين.
المثانة – تجمع البول وتقوم بإخراجه
تتكون جدران المثانة من عدة طبقات من العضالت الملساء ،وهي تسمى النافصة .تبدو المثانة
نفسها كما لو كانت بالون يجمع البول ويقوم بإخراجه .المثانة الفارغة صغيرة ،وكلما ازدادت
كمية البول الموجودة بداخلها ،كلما اتسع حجمها.
تخزن المثانة في العادة  600 – 400مل من البول .عند وصول كمية البول الموجودة في المثانة
إلى نحو  150مل يتم إرسال نبضات عصبية إلى المخ تخبره بأن المثانة ممتلئة .عندما يتم
الوصول إلى سعة المثانة ،فإن هذا يعني أن الوقت قد حان إلفراغها .عند التبول تتقلص عضالت
المثانة معًا ويسترخي قاع الحوض بحيث يمكن للبول التدفق خارج الجسم عبر مجرى البول.
مجرى البول (اإلحليل) – ينقل الدم من المثانة إلى خارج الجسم
يبلغ طول مجرى البول لدى اإلناث  5 – 3سم وتوجد فتحته في منطقة األعضاء التناسلية أعلى
فوق المهبل (الفرج) .ال يستخدم مجرى البول لدى اإلناث إال إلخراج البول فقط.
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الشريان الكلوي
الوريد الكلوي

عضلة المثانة
(النافصة)
الكلى

الحالب

المثانة
فتحة الحالب
عنق المثانة/العضلة العاصرة الداخلية

عضلة قاع الحوض

العضلة العاصرة الخارجية
مجرى البول

المسالك البولية لألنثى
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ضغط إغالق مجرى البول أعلى من ضغط المثانة ،ما يتيح إبقاء المثانة تحت السيطرة.

العضلة العاصرة (المصرة) – تسد مجرى البول
مجرى البول محاط بعضلتين دائريتين صغيرتين ،تسمى المصرات .في العادة تتقلص عضالت
المصرات – بحيث يتم إغالق مجرى البول بإحكام .تسترخي عضالت المصرات عند التبول،
بحيث يمكن للبول أن يتدفق .تعمل واحدة من عضالت المصرة بشكل عفوي ،واألخرى بشكل
تحكمي ،ما يعني أننا يمكننا السيطرة عليها.
ّ
المسارات العصبية – الصلة بين المخ والمثانة
بما أن التبول وظيفة من وظائف الجسم يمكن السيطرة عليها ،فيجب أن يكون هناك اتصال بين
المثانة والمخ .تشارك المناطق التالية من الجهاز العصبي في عملية التبول :المخ وجذع المخ
والحبل الشوكي واألعصاب الطرفية ً
أيضا.
مراكز إصدار األوامر
مركز التبول الدماغي )(CMC
يوجد مركز التبول الدماغي في الفص األمامي من المخ .نقرر من هنا بشكل فعال ما إذا كنا نريد
إفراغ المثانة أم ال .ويحدث هذا عن طريق إشارة إلى مركز التبول الجسري.
مركز التبول الجسري )(PMC
يوجد مركز التبول الجسري في جذع الدماغ ويتحكم في عملية التنسيق بين العضلة العاصرة
والمثانة .حيث يعمل كما لو كان مفتاح تشغيل/وإيقاف .في مرحلة التخزين يرسل مركز التبول
الجسري  PMCعبر الحبل الشوكي إشارات إلى المركز االنعكاسي العجزي ،تسبب ارتخاء
عضلة المثانة وتتقلص العضلة العاصرة .في مرحلة التفريغ تسبب اإلشارات تقلص للمثانة
مع استرخاء متزامن للعضلة العاصرة.
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المركز االنعكاسي العجزي
يوجد المركز االنعكاسي العجزي في الجزء السفلي من الحبل الشوكي .من هنا تنطلق الجذور
العصبية من الحبل الشوكي ،تلك الجذور المسؤولة عن التحكم بوظيفة المثانة.
األعصاب الطرفية
العصب الخثلي هو المسؤول عن االسترخاء النشط لعضلة المثانة أثناء مرحلة الملء .عندما تمتلئ
المثانة يتم تنشيط مستقبالت التمدد في جدار المثانة .تنتقل هذه اإلشارات إلى مركز التبول
الدماغي واإلحساس بالحاجة إلى التبول.
يتم تنشيط العصب الحوضي باالرتباط مع عملية التبول .فهو يسبب انقباض عضالت المثانة
(النافصة) وبالتالي يسمح باإلفراغ.
يتحكم العصب الفرجي في شد واسترخاء العضلة العاصرة الخارجية ويسمح بالسيطرة بشكل
تحكمي على المثانة.
ّ
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االختالالت الوظيفية المحتملة في المسالك البولية
هناك العديد من األوضاع التي يمكن أن تؤثر بالسلب على قدرة اإلنسان على تخزين وإخراج البول.
أكثرها شيوعً ا هي المرض واإلصابات والشيخوخة.
هناك ثالثة أنواع من اضطرابات المثانة:
 -1سلس البول – ال يمكن االحتفاظ بالبول في المثانة.
	-2احتباس البول – ال يمكن إخراج البول من المثانة.
 -3مزيج من سلس البول واحتباس البول.
سلس البول
أسباب سلس البول – يعتبر سلس البول أو عدم القدرة على االحتفاظ بالبول في المثانة مشكلة شائعة.
يمكن تقسيم أسباب سلس البول إلى سببين رئيسيين:
تضرر وظيفة العضلة العاصرة – ناجم عن ضعف العضالت المصرة التي يتعين عليها الحفاظ
على إغالق اإلحليل .يمكن ً
أيضا أن يؤدي ضعف عضالت قاع الحوض إلى سلس البول.
حيث تساعد عضالت قاع الحوض في أن تظل المصرة مغلقة عندما يزيد الضغط في منطقة
البطن – بسبب العطس أو السعال على سبيل المثال .إن والدة طفل قد تؤدي إلى ضعف وظيفة
العضلة العاصرة أو عضالت قاع الحوض .ويمكن أن يتضرر مجرى البول أثناء إجراء جراحة.
قد يقلل نقص هرمون اإلستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث من ضغط اإلغالق في مجرى البول.
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المثانة مفرطة النشاط – النافصة (عضلة المثانة) مفرطة في النشاط وتتقلص بصورة ال يمكن
السيطرة عليها .غالبًا ما يحدث هذا نتيجة تغييرات أو إصابات عصبية ،ولكن قد يحدث ً
أيضا
مرضية (مجهولة السبب).
بدون أسباب َ
صور مختلفة لسلس البول
تضرر وظيفة المثانة قد يكون له أسباب متعددة .لذلك فإننا في العادة نقسم سلس البول إلى الصور
التالية:
سلس البول اإلجهادي (سلس اإلجهاد) – إخراج البول ال إراديًا أثناء بذل الجهد أو السعال
أو العطس ،وذلك بسبب انخفاض األداء الوظيفي لعنق المثانة أو للعضلة العاصرة أو ضعف
عضالت قاع الحوض.
سلس البول اإللحاحي – إخراج بول ال إراديًا مقتر ًنا باالحتياج المفاجئ للتبول ،الذي قد يسببه
فرط نشاط عضالت المثانة.
صور مختلطة – إخراج البول ال إراديًا نتيجة الخلط بين سلس البول اإلجهادي وسلس اإلجهاد.
سلس البول الوظيفي – مشكلة إمكانية الذهاب للمرحاض بسبب قيود على التنقل أو االرتباك.
الفيضي – بسبب زيادة امتالء المثانة نتيجة محدودية أو عدم وجود انعكاس اإلفراغ
سلس البول
ّ
و/أو نتيجة المقاومة القوية لمجرى البول.
سلس البول العصبي – تكمن األسباب هنا في اإلصابة أو مرض يصيب الجهاز العصبي.
األمراض العصبية ،أي أمراض الجهاز العصبي المركزي (التصلب المتعدد أو الشلل الرعاشي
أو السكتة المخية) أو أمراض الجهاز العصبي الطرفي (مثل :مرض السكري) يمكن أن تؤثر
على وظيفة المثانة .باإلضافة إلى ذلك قد يكون سلس البول العصبي بسبب إصابة أو تدخل
جراحي أو وجود ورم أو إصابة قبل الوالدة (مثل السنسنة المشقوقة).
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ما هي أعراض سلس البول؟
وخصوصا عندما تكون
يظهر خلل وظيفي في المصرة من خالل عملية التبول غير المنضبطة،
ً
المثانة ممتلئة ويزداد الضغط على منطقة البطنً .
أيضا ضعف عضالت قاع الحوض قد يسبب
هذا النوع من سلس البول.
أعراض فرط نشاط المثانة هي الرغبة المتكررة والمفاجئة في التبول ونزول البول بشكل سابق
ألوانه إذا لم يصل المرء إلى المرحاض في الوقت المناسب.
احتباس البول
أسباب إفراغ المثانة بشكل غير كامل :عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل قد يكون له
أسباب مختلفة .عمومًا يمكن تقسيم هذا األمر إلى مجموعتين رئيسيتين :انسداد المجاري البولية
و َو َنى المثانة.
انسداد المجاري البولية – هو مصطلح عام للعجز عن إفراغ المثانة .السمة المميزة لهذا المرض
هي وجود ضغط شديد في المثانة ،ولكن ضعف في تدفق البول.
قد يحدث انسداد للمجاري البولية بسبب:
أ -إصابات مجرى البول
ب -ضيق (تضيّق*) اإلحليل
ج -عدم القدرة على إرخاء العضلة العاصرة  
* قد تظهر التضيقات بسبب الندبات بعد التعرض إلصابة أو بعد العمليات الجراحية أو العدوى
على سبيل المثال.
قد تتسبب بعض األمراض العصبية في تأثر التنسيق بين عضلة المثانة (النافصة) والعضلة
العاصرة (المصرة) :كال العضلتين تنقبضان في الوقت نفسه (النافصة-المصرة-خلل التآزر).
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و َنى المثانة – عضلة المثانة ليست قوية بما يكفي إلفراغ المثانة تمامًا.
قد يحدث و َنى المثانة بسبب:
أ -اإلصابات التي تصيب األعصاب التي تتحكم في عضالت المثانة،
ب -إصابة المثانة أو
ج -التشوهات
ً
أيضا بعد التخدير أو غيرها من أشكال التبنيج قد تظهر مشاكل عند التبول.
أعراض احتباس البول
األعراض األكثر شيوعً ا لالحتباس هي :ضعف تدفق البول عند التبول واإلفراغ غير المكتمل،
أي تظل بقية من البول في المثانة .قد يستمر احتباس البول هذا حتى ال يعد من الممكن استمرار
الفيضي .كما أن احتباس
ملء المثانة .وبالتالي يؤدي إفراغ المثانة غير الكافي إلى سلس البول
ّ
البول خطير بشكل خاص ألنه يؤدي إلى ظهور التهابات متكررة بالمسالك البولية .وإذا وصل
البول إلى الكلى عبر الحالب ،يكون هناك خطر حدوث تليفات خطيرة بالكلى.
البول – بيئة خصبة مناسبة لعدوى المسالك البولية
البول هو بيئة خصبة مناسبة تتضاعف فيها البكتيريا كل  60 – 30دقيقة .لذلك من األهمية
بمكان إفراغ المثانة بشكل منتظم وكامل.
يمتلك الجهاز البولي في الظروف العادية آليات دفاعية متعددة ضد العدوى .واحدة منهم هي
إدرار البول بشكل طبيعي ،وبالتالي تخرج معه البكتيريا من المثانة .عندما نقوم بإعطاء عينة من
البول لدى الطبيب وتحليلها ،يتم التعرف على أشياء متعددة ،على سبيل المثال كم عدد البكتيريا
الموجودة في البول لكل مل .إذا كان عدد البكتيريا أكبر من  100.000جرثومة بكتيرية لكل مل،
تكون نتيجة التحليل هي وجود عدوى إيجابية .يمكننا العثور في البول على أنواع مختلفة من
البكتيريا .أكثرها شيوعً ا هي اإلشريكية القولونية والتي نجدها ً
أيضا في النبيت الجرثومي المعوي.
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ال يجب معالجة البكتيريا الموجودة في البول بشكل حتمي

البيلة الجرثومية
من وقت آلخر يمكن العثور على بكتيريا في البول ،دون أن نشعر بأي أعراض أو مشاكل .كثيرً ا
ما يحدث هذا مع المرضى الذين يقثطرون ألنفسهم بانتظام .كثير من البكتيريا توجد في البول،
دون أن تؤثر على األغشية المخاطية أو على جدار المثانة .ال يتم في العادة عالج البيلة الجرثومية
وذلك لتجنب خطر المقاومة ضد المضادات الحيوية.
عدوى المسالك البولية ()UTI
يكون هناك حديث عن عدوى بالمسالك البولية  ،UTIعندما تظهر في البول أكثر من 100.000
جرثومة بكتيرية لكل مل ونجد األعراض التالية:
•
•
•
•
•
•

الرغبة المتكررة في التبول
حرقان أثناء التبول
حمى
فرط الحساسية في منطقة المثانة
دم في البول
شعور عام بالتوعك

ال تظهر عدوى المسالك البولية إال إذا هاجمت البكتيريا الغشاء المخاطي ثم جدار المثانة بعد ذلك.
عاد ًة يتم عالج عدوى المسالك البولية بواسطة المضادات الحيوية لمنع استقرارها وتمددها عبر
الحالب إلى الكلى .قد تسبب في هذه الحالة تلف الكلى مع خطر تبولن الدم (يوريمية) .قبل أكثر
من ثالثين عامًا – قبل البدء في استخدام عمليات القثطرة النظيفة المتقطعة ) – (ISCكان تبولن
الدم السبب الرئيسي للوفاة بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون من إصابات بالنخاع الشوكي.
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ما هي القثطرة الذاتية المتقطعة؟
مع القثطرة الذاتية المتقطعة ) (ISCيتم على فترات منتظمة إدخال أنبوب رقيق ومرن – القثطرة –
في المثانة .يتم إفراغ المثانة تمامًا وإزالة القثطرة مرة أخرى ببطء.
القثطرة المتقطعة ليست اختراعً ا جدي ًدا .فالوثائق القديمة تشير إلى أنه حتى المصريين القدماء
والرومان قد استعملوا القثطرة ).(ISC
واليوم أصبحت قثطرة  ISCهي الشكل المفضل لعالج اضطرابات إفراغ المثانة.
هل قثطرة صعبة االستخدام؟
في البداية قد يبدو من غير المألوف إفراغ المثانة عن طريق قثطرة .غير أن معظم المستخدمين
وجدوا أنه من السهل للغاية تعلم أن يقثطروا ألنفسهم .الجميع تقريبًا يستطيعون استخدام
ً
بداية من عمر خمسة أعوام تقريبًا تعلم أن يقثطروا ألنفسهم .كثير من
قثطرة  .ISCيمكن لألطفال
األشخاص الذين يعانون من تقيد في الحركة وضعف وظيفة اليد ،يستعملون قثطرة  ISCبانتظام.
مع قليل من التمرين ال يستغرق سوى بضع دقائق ،ستقوم بإفراغ مثانتك بواسطة قثطرة .ISC
في البداية قد تجد أنه من الصعب إدخال القثطرة بنفسك في مجرى البول ،غير أن الممرضة
أو الممرض سيساعدك في العثور على األسلوب المناسب .اطرح على طبيبك المعالج
أو على الممرضة المختصة كل ما يخطر ببالك من أسئلة حتى تشعر باألمان تمامًا .سريعًا ستجد
وضع الجلوس األنسب لك وطريقة القثطرة لنفسك ،بحيث يصبح استخدام القثطرة ً
شيئا بديهيًا
بالنسبة لك في أسرع وقت.
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مزايا قثطرة ISC
	تقليل مخاطر حدوث مضاعفات
-1
وأمراض

 -2كلى تتمتع بصحة أفضل
 -3مثانة تتمتع بصحة افضل
 -4تقليل نسبة البول المتبقي

	-5تقليل مخاطر عدوى
		 المسالك البولية
 -6تحسين حصر البول

 -7تحسين نوعية الحياة
 -8مزيد من االستقاللية
 -9تحسين حياتك الجنسية

هل استعمال قثطرة  ISCمؤلم؟
بافتراض أنك تستخدم حجم القثطرة المناسب لك وتتبع تعليمات طاقم التمريض ،فقد تشعر مع بدء
استعمال القثطرة بقليل من عدم الراحة ،ولكن معظم األشخاص اعتادوا عليها بشكل جيد بعد وقت
قصير .غير أنه إذا كنت ال تزال تشعر لفترة طويلة بأن عملية القثطرة مزعجة ،فيرجى االتصال
بطبيبك المعالج أو بالممرضة المختصة.
قد يكون األمر أنك تشعر بمزيد من الضغط عندما تمرر القثطرة على العضلة العاصرة.
ً
ً
عميقا أو قم بالسعال عدة مرات ،فهذا سيساعدك
إذا ال تقلق فهذا أمر طبيعي .خذ نفسً ا
على استرخاء عضلتك العاصرة.
هل يمكن أن تحدث إصابة لألعضاء؟
إذا استخدمت حجم القثطرة المناسب لك واتبعت توجيهات الممرضة المختصة بدقة ،فإنه من
المستحيل تقريبًا أن تصاب بأذى عند إدخال القثطرة في مثانتك أو مجرى البول ،حتى لو كنت
تستخدم قثطرة  ISCلفترة طويلة.
هل ستؤثر قثطرة  ISCعلى حياتي؟
قثطرة  ISCمع القثطرة الصحيحة هي أفضل وسيلة لتفريغ المثانة .بمجرد أن تتمكن بالفعل
من إدماج قثطرة  ISCفي روتينك اليومي ،فلن يمنعك هذا من ممارسة حياتك الطبيعية تمامًا.
كثير من المستخدمين أخبرونا بأنه بفضل قثطرة  ISCاستطاعوا استعادة جزء كبير من حريتهم
وبالتالي جودة الحياة ،ألنهم أصبحوا اآلن يتحكمون في مثانتهم وليس العكس .أكد المستخدمون أن
ً
سهال ،ولكن بعد بعض الوقت بدأت الجهود األولية تؤتي ثمارها.
األمر في البداية لم يكن
كيف يمكنني دمج قثطرة  ISCفي الروتين اليومي؟
ينبغي عليك وضع روتين معين إلدماج قثطرة  ISCفي روتينك اليومي .حاول أن تجد وضع معين
وأوقات محددة تصلح الستعمال قثطرة  ،ISCعلى سبيل المثال ،خالل فترات االستراحة لتناول
القهوة أو قبل تناول الغداء .وهكذا يمكنك استعمال قثطرة  ISCدون الحاجة إلى قطع روتينك
اليومي االعتيادي .قم بإيداع بعض القثطرات في األماكن التي كثيرً ا ما تمكث بها إذا أمكن ذلك،
مثل :مقر العمل أو لدى األصدقاء أو منزل قضاء عطلة نهاية األسبوع أو لدى أقاربك.
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هل تؤثر قثطرة  ISCعلى حياتي الجنسية؟
بدون شك ستؤثر قثطرة  ISCعلى حياتك الجنسية بطريقة إيجابية للغاية .يمكنك استعادة حياتك
الجنسية من جديد دون الحاجة إلى القلق من خروج البول بشكل ال إرادي أو الشعور بعدم الراحة.
علي استخدام القثطرة؟
كم مرة في اليوم يتعين ّ
يختلف تكرار عملية القثطرة من مريض آلخر .يعتمد عدد المرات على األعراض التي تعاني
منها وعلى كمية السوائل التي تشربها واألدوية التي تتناولها .كقاعدة عامة يمكن القول بأن المثانة
عند البالغين (يكون االعتماد لدى األطفال على العمر) ال تحتوي على أكثر من  400 – 350مل
من البول ويتعين إفراغها من  4إلى  6مرات في اليوم .سيخبرك طبيبك عن عدد المرات التي
يتعين عليك فيها استخدام قثطرة .ISC
ماذا يحدث لو لم أستخدم قثطرة  ISCبنفس عدد المرات الذي وُ صف لي؟
ال تقلق إذا نسيت استخدام القثطرة مرة أو مرتين .غير أنه ينبغي عليك التأكد من أن هذا ال يحدث
في كثير من األحيان ،حيث قد يؤدي النسيان إلى عدوى بالمسالك البولية وخروج البول بشكل ال إرادي.
كم يجب أن يستغرق استخدام عملية القثطرة؟
ً
تعتمد المدة ،التي يجب عليك فيها استخدام القثطرة ،على خلفياتك الشخصية .أحيانا يكون
من الضروري استخدام قثطرة  ISCلفترة قصيرة ،على سبيل المثال بعد إجراء عملية جراحية
أو أثناء تجديد المثانة وحتى تستعيد وظيفتها الطبيعية .غير أن بعض األشخاص في حاجة
إلى استخدام قثطرة  ISCطوال حياتهم ،بعد إصابة الحبل الشوكي على سبيل المثال .ولكن بغض
النظر عن السبب ،فإن قثطرة  ISCستساعدك على التحكم بمثانتك والحفاظ على صحتك؟
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كيف سيكون رد فعل األشخاص اآلخرين؟
حقيقة أنك تستعمل قثطرة إلفراغ مثانتك ،ليس أمرً ا يحظى بسمعة جيدة .فإذا لم تتحدث عن هذا،
فلن يعرف أحد به .قد يكون من المفيد التحدث عن هذا األمر مع شخص قريب منك ،مثل :والديك
أو غيرهما من أفراد أسرتك .كما قد يكون من المفيد إذا استطاعوا تقديم الدعم لك إذا كان هناك
حاجة إلى ذلك.

22

تشريح األنثى

دورة عملية التبول

بدعم من طبيبك ستساعدك هذه الرسومات البيانية لتضع تصور
لمشاكل المثانة التي تعاني منها .إذا كنت ترغب ،يمكنك التعليم على هذه
الصفحات وتدوين مالحظات

مركز التبول الدماغي ()CMC
مركز التبول الجسري ()PMC

الحبل الشوكي

المركز االنعكاسي العجزي

مالحظات شخصية:
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الجهاز البولي

الكلى

الحالب (يوريتر)

عضلة المثانة
(النافصة)

المثانة

فتحة الحالب
العضلة العاصرة (ملساء)
العضلة العاصرة الخارجية
مجرى البول (اإلحليل)
فتحة مجرى البول

مالحظات شخصية:
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مقطع عرضي لتشريح أنثى

اإلحليل
الفرج

الشفران (البيا)

الرحم (يوتيروس)
العمود الفقري

عضلة المثانة
(النافصة)
المثانة

عضلة قاع الحوض
مجرى البول (اإلحليل)
المستقيم

فتحة الشرج (أنوس)

مالحظات شخصية:
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كيف يتم استخدام قثطرة ™LoFric؟
مثال – ™LoFric™ Sense
1

اغسل يديك بالماء والصابون.

3أ

قم بفكها.

2

ضغطة بسيطة وتصبح القثطرة جاهزة لالستخدام.

3ب

أمسك باللسان جي ًدا وأخرج القثطرة.
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4

اختر الوضع المريح بالنسبة لك .خالل مرحلة التعلم من المهم أن تجد أفضل وضع بالنسبة لك.
يمكنك الجلوس على المرحاض أو على طرف السرير أو على مقعد .من أجل الحصول على رؤية أفضل،
حاولي دفع حوضك إلى األمام قدر اإلمكان.

! نصيحة! – قد يكون من المفيد في البداية استخدام مرآة للعثور على فتحة مجرى البول.
5

قم بإزالة عبوة التغليف عن قثطرة  . LoFricقومي باستخدام أصبع السبابة
والوسطى بالمباعدة بين الشفرين واسحبهما بلطف نحو األعلى .يمكنك اآلن
رؤية فتحة مجرى البول الخاصة بك.

! ملحوظة – ال تقلقي إذا لم تجد فتحة مجرى البول في المرة األولى.
استرخ وخذ ً
ً
قليال من الراحة إن احتجت لذلك.
قسطا
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6

باستخدام اليد األخرى أدخلي القثطرة ببطء في مجرى البول حتى يبدأ
البول في التدفق .تأكدي أن طرف القثطرة يمتد في المرحاض أو الكوب
أو كيس البول.

7

8

10

9

 -7عندما يبدأ البول في التدفق ،استمر في دفع القثطرة  2-1سم ،للتأكد من أنها متواجدة في المثانة.
يمكنك اآلن ترك الشفرين .9 – 8 .للتأكد من إفراغ المثانة بالكامل ،قم بسحب القثطرة ببطء وإعادتها
ً
ً
فشيئا.
شيئا
! ملحوظة – أحيا ًنا قد يكون من األسهل إمساك القثطرة مثل القلم.

عندما يتوقف تدفق البول ،قم بسحب القثطرة ببطء
الستخالص البول المتبقي.

ً
قليال
بطي طرف القثطرة
! ملحوظة  -قم ّ
أو اقبض على المخروط باألصبع حتى ال يتدفق
البول للخارج.

11

صحي متميز عند التخلص منه.
تستخدم عبوة التغليف كجراب
ّ
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مواضع مختلفة

هناك العديد من المواضع المختلفة .اختر موضع منهم،
يناسبك ويناسب ظروفك.
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علي مراعاته عند اختيار القثطرة؟
ما الذي ينبغي ّ
كيف أجد القثطرة المناسبة؟
عند اختبار القثطرة ألول مرة من المهم أن تحصل على دعم من قبل متخصصين في مجال
الرعاية الصحية .يجب أن تكون قثطرتك في الطول والقطر المناسبين.
إذا كانت قثطرتك قصيرة للغاية فإن هناك خطر أن ال يتم إفراغ مثانتك بشكل كامل ،ما قد يؤدي
إلى عدوى بالمسالك البولية .إذا كانت القثطرة طويلة للغاية ،فقد يكون من الصعب استخدامها
بشكل صحيح .على أي حال ليس هناك أي خطر على اإلطالق في أن تصاب المثانة بأذى عند
عملية القثطرة .حتى إذا قمت بإدخال القثطرة بعي ًدا ج ًدا ،فستتبع جدار المثانة ،الذي هو مرن
للغاية ،كما أن القثطرة نفسها مرنة للغاية ،لذلك ليس هناك أي خطر من التعرض إلصابة.
داع.
إذا كانت القثطرة سميكة للغاية ،أي أن قطرها كبير للغاية ،فقد يرهق هذا مجرى البول بال ٍ
وإذا كانت القثطرة من ناحية أخرى رفيعة للغاية ،أي أن قطرها صغير ج ًدا ،فإن عملية القثطرة
ستستغرق ً
وقتا أطول.
عندما تعرف ما هو الطول والحجم المناسبين لك ،يجب عليك االختيار بين اثنين مختلفين من
مقدمي الخدمة ومن أنواع القثطرات.
األمان
ينبغي أن يكون األمان هو المعيار األول الذي تعتمد عليه عند اختيار القثطرة .يتعين على قثطرة
 ISCأن تجعل حياتك أسهل وال تسبب لك مزي ًدا من المشاكل.
اختيار القثطرة المناسبة
من الخطأ االعتقاد بأن جميع أنواع القثطرة التي يتم عرضها جيدة بنفس المستوى .في الحقيقة
إن االختالفات بينها كبيرة .هذا ينطبق على أنواع مختلفة من القثطرة – سواء الهالمية منها
ً
المسترطبة أو القثطرة الهالمية.
وأيضا على مختلف أنواع القثطرة
المسترطبة –
أو
ِ
ِ
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القثطرة المسترطِ بة تحقق نتيجة مع أقل احتكاك
المسترطبة لها سطح يربط الماء .والنتيجة هي سطح مبلل وزلق للغاية ،بحيث ال تحدث
القثطرة
ِ
أي مقاومة لالحتكاك تقريبًا في مجرى البول .بالمقارنة مع القثطرة التقليدية (القثطرة الهالمية)
فإن االحتكاك ينخفض في مجرى البول بنسبة تصل إلى .%95 – 90
ليست جميع القثطرات المسترطِ بة متساوية في الجودة
إدخال القثطرة إلفراغ المثانة هو مجرد جزء من عملية القثطرة .يجب ً
أيضا إزالة القثطرة.
لجعل إزالة القثطرة لطيف قدر اإلمكان ،يجب طوال وقت عملية القثطرة أن يقوم السطح بربط
الماء بالقثطرة .تم خلق مجرى البول ليكون على اتصال مع البول الذي يحتوي على نسبة عالية
من األمالح .إذا كانت نسبة األمالح بالقثطرة هي نفسها الموجودة بالبول (متساوية التوتر تجاه
البول) ،فيتم الحفاظ على التوازن ويبقى الماء كطبقة انزالقية بينما تتم عملية القثطرة بأكملها على
سطح القثطرة .وتصبح مقاومة االحتكاك في حدها األدنى.
ً
منخفضا للغاية (ناقص التوتر) ،يتم حل جزيئات الماء
إذا كان تركيز األمالح بسطح القثطرة
المسترطب ،مما يزيد من االحتكاك ويزيد من خطر
من السطح .يؤدي هذا إلى جفاف السطح
ِ
التعرض لإلصابات .السطح ذو تركيز األمالح المرتفع للغاية (مفرط التوتر) يؤدي إلى أن
السطح يقوم بربط الماء من اإلحليل .وتكون النتيجة هي تهيج الغشاء المخاطي لإلحليل.
اختيار القثطرة له عواقب على المدى البعيد
كثير من الدراسات أظهرت أن مضاعفات مثل ،تضيقات مجرى البول (ضيق مجرى البول
بسبب نسيج ندبي) أو التهاب البربخ (إبيديديمايدس) ال تظهر إال بعد عدة سنوات من استعمال
القثطرة .بالتالي ال يكفي تجربة عدة قثطرات مختلفة لعدة أيام حتى تكون قادرً ا على القول بأن
إحداها مناسبة لك على المدى البعيد.
إذا كنت تريد أن تكون على ثقة من استبعاد حدوث مضاعفات على المدى البعيد ،فتأكد من أن
القثطرة التي تستخدمها قد تم اختبارها في دراسات طويلة األجل .هذا هو الضمان األكيد على عدم
حدوث مضاعفات لك حتى مع استخدام القثطرة لفترة طويلة.
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جوانب أخرى يجب عليك مراعاتها
النظافة نقطة مهمة
التعامل والفتح اآلمن لعبوة تغليف القثطرة أمر أكثر أهمية من مجرد كونه إجراء سريع .بعض
أنواع القثطرات تتيح إمكانية استخدام القثطرة دون الحاجة إلى لمسها بأصابعك .هذا يقلل
من مخاطر تلوث القثطرة بالبكتيريا وبالتالي من خطر اإلصابة بعدوى .قد يمثل هذا ميزة خاصة
إذا لم يكن لديك إمكانية لغسل يديك قبل استخدام القثطرة على سبيل المثال.
نماذج وإمكانيات استخدام مختلفة
قد يختلف احتياجك للقثطرة اعتما ًدا على كونك في المنزل أو في المكتب أو أثناء السفر.
بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه – النظافة أمر مهم دائمًا .تم تصميم بعض أنواع
القثطرات لالستخدام في بيئة ال تلبي بالضرورة المتطلبات الصحية .على سبيل المثال توجد
بعض أنظمة القثطرات مزودة بكيس تجميع بول مدمج وموزع ماء معقم ،قد تكون عملية للغاية
عندما ال يكون هناك سبيل للوصول إلى المرحاض أو الحصول على ماء نظيف .القثطرة التي
معها عبوة تغليف وبالتالي يمكن أخذها معك بشكل جيد ج ًدا ،تكون مفيدة في كثير من األحيان.
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حقائق عن قثطرة LoFric

أكثر من  30عامًا من الخبرة
قثطرة  LoFricموجودة منذ أكثر من  30عامًا .وهي واحدة من أفضل القثطرات الموثقة
في السوق .أثبتت الدراسات مدى كفاءة قثطرة  LoFricمع االستخدام طويل المدى .تعتبر اليوم
المسترطبة التي أثبتت الدراسات* أمانها ،حتى مع االستخدام
قثطرة  LoFricهي القثطرة الوحيدة
ِ
طويل المدى  .
القثطرة الوحيدة في العالم .Urotonic™ Surface Technology
قثطرة  LoFricهي القثطرة الوحيدة  – Urotonic™ Surface Technologyتقنية األسطح
الحاصلة على براءة اختراع ،من شأنها أن تجعل عملية القثطرة آمنة بشكل خاص للمستخدمين.
يكمن سر  Urotonic™ Surface Technologyفي عملية كيميائية تجعل السطح متساوي
التوتر تجاه البول .يمكن القول ببساطة أن نسبة األمالح بسطح القثطرة هي نفسها الموجودة في
البول .بما أنه تم خلق مجرى البول ليتوائم مع نسبة األمالح في البول ،فإن هذا يعني أن قثطرة
 LoFricتتكيف تمامًا مع البيئة التي يتم استخدامها فيها ،وهي مجرى البول .والنتيجة هي مقاومة
احتكاك منخفضة للغاية بين القثطرة ومجرى البول.
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مقاومة احتكاك منخفضة عند اإلدخال واإلزالة
نسبة األمالح الموجود بالبول أعلى من نظيرتها في بقية الجسم .إذا لم تأخذ هذا األمر في االعتبار،
فإن القثطرة ستولد مزي ًدا من االحتكاك وبالتالي يمكن أن يسبب هذا مضايقات عند اإلزالة.
هذا األمر مؤلم وقد يؤدي إلى إصابات خطيرة .بفضل Urotonic™ Surface Technology
المستخدمة لدى جميع قثطرات  LoFricفإن مقاومة االحتكاك سوا ًء عند إدخال أو عند نزع
القثطرة تصبح محدودة للغاية ،ألن خصائص السطح تظل قائمة أثناء عملية القثطرة بأكملها.
بالنسبة لك فإن هذا يعني انخفاض مخاطر إصابة المسالك البولية.
* يسعدنا توفير الدراسات بنا ًء على طلب مق َّدم.

ستة أسباب تدعم استخدام قثطرة LoFric
المسترطبة
 -1قثطرة  LoFricهي القثطرة
ِ
منخفضة االحتكاك المزودة بطبقة سطح فريدة
من نوعها تقلل مقاومة االحتكاك أثناء عملية
القثطرة بأكملها إلى الحد األدنى.
 -2قثطرة  LoFricهي القثطرة الوحيدة
 .Urotonic™ Surface Technologyهذا
َّ
المرطب يقوم على الفور
يعني أن سطح القثطرة
بربط الماء إليه أثناء عملية القثطرة بأكملها.
 -3كما تقلل قثطرة  – LoFricبشكل مثبت –
حتى مع االستخدام طويل المدى من مخاطر
حدوث آالم وإصابات بمجرى البول وما يرتبط
بذلك من مضاعفات.
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 -4أثبتت قثطرة  LoFricكفاءتها ماليين
المرات في الممارسة العملية ،وباإلضافة
المسترطبة
إلى ذلك فهي القثطرة الوحيدة
ِ
التي تم اختبارها سريريًا في دراسات مستقلة
طويلة األجل.
 -5تقدم  LoFricأكبر تشكيلة من أنواع
القثطرة واألحجام واألطقم لتلبية جميع
احتياجات العمالء.
 -6تم تطوير  LoFricبالتعاون الوثيق مع
المستخدمين وتتيح لك عدة خيارات مفتوحة،
بحيث يمكنك العثور على النوع األفضل لك.

قائمة مراجعة الختيار
القثطرة الصحيحة
 -1اعثر بمساعدة طبيبك المعالج على
الطول المناسب
الحجم المناسب
 -2ليست جميع القثطرات متساوية
قارن بين األنظمة المختلفة واعثر على القثطرة األفضل لك.
 -3ينبغي أن ينخفض االحتكاك إلى أدنى حد ممكن
المسترطب.
تسبب القثطرة احتكاك محدود بسبب سطحها
ِ
ً
	سطح القثطرة متساوي التوتر تجاه البول وبالتالي فإن االحتكاك محدود أيضا بشكل
خاص حتى مع اإلزالة.
 -4مضاعفات قد تظهر بعد عدة سنوات من استخدام ISC
تأكد من أن أمان القثطرة التي تستخدمها موثق ً
أيضا في دراسات طويلة األجل.
 .5جوانب أخرى قد تؤثر في النهاية على قرارك
سهولة االستخدام
تصميمات مختلفة (كيس مدمج/سائل) لمتطلبات مختلفة
متميز وعملي
غيرها:

37

عرض  LoFricللسيدات واألطفال

طرف نيالتون
هي واحدة من قثطرات  LoFricاألكثر
استخدامًا مزودة بطرف قثطرة مستقيم مُدوَّر.

أطوال مختلفة للقثطرة
 20سم للنساء واألطفال
 15سم للنساء
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أقطار مختلفة
أحجام من سي إتش  06إلى سي إتش .18
سي إتش (مواصفة الحجم) تدل على القطر
الخارجي للقثطرة .أحجام شاريير المختلفة
يسهل التعرف عليها من اختالف ألوان الوصلة.

عبوة التغليف

فتح من األعلى
َّ
الجزء العلوي من صندوق النقل به فتحة مثقبة .قم بإزالته كما هو مبين في الصور وخذ القثطرة
عند االحتياج إليها.

فتح من الجانب
يمكنك ً
أيضا فتح صندوق النقل من الجانب .طريقة الفتح هذه تتيح لك إغالق علبة الكرتون مرة أخرى.
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منتجات وتوجيهات

41

ألوان مختلفة للوصلة ،بحسب حجم سي إتش.

قثطرة .Urotonic™ Surface Technology
تضمن الحد األدنى من االحتكاك أثناء اإلدخال
والنزع.

عيون قثطرة غير راضحة.

قثطرة  LoFricهي قثطرتنا المعيارية .يمكن استخدامها بشكل متنوع وهي مثالية لالستخدام في العيادات
ولالستخدام المنزلي ً
أيضا .لتفعيل الطبقة منخفضة االحتكاك يجب إضافة سائل معقم.
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تعليمات
1

1

اغسل يديك جي ًدا.

4

2

2

افتح عبوة التغليف بحذر ،بحيث تقوم بسحب
اللسانين على الطرف العلوي للعبوة بعي ًدا عن
بعضهما البعض بحذر بمقدار  6 – 5سم.
قم بتعبئة السائل (مثل :ماء معقم مقطر أو
محلول ملح طهي فسيولوجي) مباشر ًة في
عبوة التغليف.

4

5

5

3

3

عبوة التغليف بها عالمة الصقة .قم بإزالة
رقاقة الحماية الزرقاء وألصق عبوة التغليف
جي ًدا على سطح جاف مناسب.

6

6

+30+
30
ثانية
sec

اترك القثطرة لمدة  30ثانية على األقل
في السائل.

قم بإزالة عبوة تغليف القثطرة.

قم بإجراء عملية القثطرة .تخلص من
القثطرة بعد االستخدام.
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سطح الصق على الظهر
• يثبت عبوة التغليف
عبوة التغليف
• يستخدم لتعليق القثطرة
• يستخدم إلغالق كيس الماء

عبوة تغليف لسهولة الفتح
• تسمح بالفتح بقليل من الجهد
• إمكانيات مختلفة للفتح بحسب ظروفك البدنية
وما تفضله والموقف الحالي في مكان االستخدام

قثطرة LoFric
• أفضل قثطرة موثقة على مستوى العالم
• Urotonic Surface Technology
• الحد األدنى من االحتكاك أثناء اإلدخال
• الحد األدنى من االحتكاك أثناء النزع
• القثطرة الوحيدة التي أثبتت أقل مستوى من مخاطر
اإلصابة في االختبارات السريرية – سوا ًء عند االستخدام
قصير المدى أو عند االستخدام طويل المدى.

عروة كبيرة للغاية
• لسهولة الفتح
• لتعليق عبوة التغليف
ماء معقم
• عن طريق الضغط الخفيف ينفتح كيس الماء حتى يتم
ترطيب القثطرة  .
• جاهزة لالستعمال الفوري
• بفضل موزع الماء المنفصل فإن عبوة التغليف
صغيرة وقابلة للطي وبالتالي فهي متميزة للغاية.

وحدة مساعدة لإلدخال
• من أجل إمساك أفضل  
• ومزيد من التحكم
• ومزيد من النظافة

™

عروة كبيرة للغاية
• لسهولة الفتح
• لتعليق عبوة التغليف

بفضل موزع الماء المنفصل فإن العبوة صغيرة
وقابلة للطي .وبالتالي يمكن وضعها حتى في جيب
البنطلون.

تم تطويرها من أجلك كمستخدم
عند تطويرنا لقثطرة ™ LoFric™ Primoحددنا ألنفسنا هدف جعل القثطرة أكثر سهولة وراحة
دون المساس باألمان أو بالحماية طويلة األجل لصحتك .مع قثطرة  LoFric Primoنجحنا
في وضع القثطرة الموثّقة على أنها األفضل على مستوى العالم في عبوة صغيرة وسهلة االستخدام.
بفضل قثطرة  LoFric Primoلم يعد يتعين عليك االختيار بين سهولة االستخدام واألمان.
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توجيهات
طريقة الفتح ( 1الحد األدنى من الجهد أو االستخدام السريري)
1

2

3

+30 30+
ثانية
Sec

 -1افتح عبوة تغليف القثطرة بحرص .حافظ على القثطرة في وضع مستقيم .قم بطي موزع الماء الموجود في الثلث
األعلى على طول خط الماء المطبوع .اضغط موزع الماء معًا ،بحيث يتجه الضغط ألسفل -2 .قم بتعليق القثطرة بمساعدة
عروة المقبض أو باستخدام نقطة الالصق الخلفية .اترك القثطرة  30ثانية على األقل مبللة ،بينما تقوم بإعداد نفسك لعملية القثطرة.
 -3قم بسحب العبوة من أعلى موزع الماء بعي ًدا عن بعضها البعض .قم بشق العبوة حتى مخروط القثطرة بالطول.
قم بإجراء عملية القثطرة.
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طريقة الفتح ( 2االستخدام مع وحدة مساعدة لإلدخال)
1

3

2

+3030+
ثانية
Sec

4

5

 -1افتح عبوة تغليف القثطرة بحرص .حافظ على القثطرة في وضع مستقيم .قم بطي موزع الماء الموجود في الثلث
األعلى على طول خط الماء المطبوع .اضغط موزع الماء معًا ،بحيث يتجه الضغط ألسفل -2 .قم بتعليق القثطرة بمساعدة
عروة المقبض أو باستخدام نقطة الالصق الخلفية .اترك القثطرة  30ثانية على األقل مبللة ،بينما تقوم بإعداد نفسك لعملية القثطرة.
 -3قم بإدارة عبوة التغليف ودع الماء ينساب عائ ًدا في موزع الماء -4 .افصل موزع الماء عن بقية عبوة التغليف من
خالل القطع عند العالمة " ."Aملحوظة! قم بتمزيق عبوة التغليف عن طريق فتحها حتى المنتصف ،وأدر عبوة التغليف ثم
مزقها من الجانب اآلخر .قم بتمزيق العبوة عند العالمة " "Bبنفس الطريقة -5 .استخدم الجزء المتبقي كوحدة مساعدة
لإلدخال .وهكذا أصبح لديك قبضة آمنة ولست في حاجة إلى لمس القثطرة بأصابعك .قم بإجراء عملية القثطرة.
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حيل ونصائح

افتح كيس الماء .تأكد أنك ال تمسك بالمنطقة المميَّزة بعالمة (انظر الرسم البياني) .تم تصميم
هذه المنطقة بحيث يمكن فتحها وتدفق الماء منها لكي تتبلل القثطرة .إذا أمسكت هذه المنطقة بينما
تحاول الضغط على كيس الماء ،سينفجر كيس الماء على الجانبين ويتم رش الماء للخارج.

يمكنك ً
أيضا فتح كيس الماء المطوي عن
طريق العض عليه باألسنان.
هناك طريقة أخرى بديلة لفتح كيس الماء
وهي طي كيس الماء حتى تصل إلى نقطة

الالصق الخلفية.
اضغط اآلن على كيس الماء معًا ثم أبسطه
من جديد.
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فتح العبوة .لفتح العبوة بطريقة أسهل،
قم بتمزيقها حتى المنتصف ثم اقلبها
وقم بتمزيقها من الناحية األخرى.
ال تضطرب عند تمزيق العبوة.

لتسهيل عملية الفتح ,تأكد أن القثطرة أو
المخروط ال يقع بالضبط حيث تريد تمزيق
العبوة .إذا كان األمر كذلك ،فقم بإزاحة
ً
قليال ألسفل.
القثطرة
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طي عبوة التغليف .يمكن طي قثطرة  15 LoFric Primoو 20سم حتى يمكن وضعها في
حقيبة طوال اليوم .لغرض االستخدام قم بفك طي القثطرة بحرص .قم بلف القثطرة مرة واحدة
حول كيس الماء وثبت طرف القثطرة بمساعدة النقطة الالصقة .احرص على عدم تعقيد القثطرة
واحفظها مطوية هكذا ليوم واحد فقط.
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الوصلة
مقبض سهل االستخدام لتحكم آمن.
يتم توصيل الوصلة مباشر ًة
مع كيس تجميع.

آمنة – إفراغ كامل للمثانة وسالمة مؤكدة حتى
مع االستخدام طويل المدى
صحية – قبل وأثناء وبعد االستخدام
عملية – تصميم وظيفي من الحفظ حتى
التخلص منها

UrotonicTM Surface Technology
الحتكاك منخفض وراحة قصوى.

تصميم ذكي،
عملية قثطرة آمنة.
لها أهميتها المنطقية.

عيون قثطرة غير راضحة

قثطرة  – LoFric Senseتصميم خاص للحرية والراحة
خصوصا للنساء .فهو صغير وجذاب ،غير أنه طويل
قثطرة  LoFric Senseهي منتج جذاب
ً
بما يكفي إلفراغ المثانة بالكامل .قثطرة  LoFric Senseبها كل الخصائص الضرورية لعملية
قثطرة آمنة ومريحة .لهذا تم تصميم القثطرة بشكل مثالي لتلبية احتياجات النساء.
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تعليمات
1

2ب

2أ

3

 -1ضغطة بسيطة وتصبح القثطرة جاهزة لالستخدام2 .أ -قم بفكها2 .ب -أمسك باللسان جي ًدا وأخرج القثطرة -3 .تستخدم
صحي متميز عند التخلص منه.
عبوة التغليف كجراب
ّ

معلومات مهمة
ال تستخدم القثطرة إال مع المحلول الملحي المورد معها فقط.
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وسادة ماء
وسادة ماء بها  17مل من الماء المعقم.
المسترطب قم بالطي والضغط.
لتنشيط السطح
ِ
الترطيب لمدة  30ثانية.

كيس تجميع تدرجي
 1000مل خال من مادة الالتكس

تفريغ سهل
شق إلفراغ الكيس.
عروة
لتعليق عبوة التغليف أو إلدخال اإلبهام للتعليق.
قثطرة LoFric
مسترطبة مع
قثطرة
ِ
.Urotonic Surface Technology
™

لتقليل االحتكاك حتى الحد األدنى عند اإلدخال
وعند النزع

عزل كيس البول
إمكانية القثطرة
لعزل كيس البول.

وحدة مساعدة لإلدخال:
– تحكم آمن
– دون لمس القثطرة.

المجموعة التي تمنحك مزي ًدا من الحرية
مجموعة ™ LoFric™ Hydro-Kitتجعل الحياة أسهل .فهي تجمع كل ما تحتاج إليه في عبوة
تغليف واحدة مبتكرة ،صغيرة وبالتالي فهي متميزة للغاية .مجموعة  LoFric Hydro-Kitبها
المساعدة لإلدخال قبضة آمنة دون الحاجة إلى لمس القثطرة
كيس ماء مدمج .تضمن لك الوحدة
ِ
بأصابعك .كما أنك لست في حاجة إلى وجود مرحاض – حيث يمكن استخدام كيس تجميع البول
في أي مكان.
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تعليمات
1

2

4ب

5

3

4أ

30+

ثانية

6

7

 -1أمسك العبوة في وضع رأسي .قم بطي وسادة الماء واضغط عليها معًا .دع الماء يتدفق ألسفل إلى القثطرة -2 .اترك
القثطرة  30ثانية على األقل مبللة ،بينما تستعد لعملية القثطرة -3 .قم بإدارة العبوة لكي يتمكن الماء الموجود في كيس
التجميع من التدفق4 .أ -قم بتمزيق الجراب عند العالمة " "Aلكشف طرف قمة القثطرة .قم بتمزيق الوحدة المساعدة
لإلدخال عن كيس التجميع عند العالمة "4 ."Bب -استخدم الوحدة المساعدة لإلدخال " "Bإلمساك القثطرة وقم بإجراء
عملية القثطرة -5 .ادفع القثطرة للخلف في كيس التجميع -6 .اربط عقدة الكيس -7 .للتفريغ قم بتمزيق كيس التجميع
من على العالمة.
خصيصا لتبليل قثطرة  LoFricفقط.
تحتوي وسادة الماء على ماء معقم موضوع
ً
ملحوظة :قم بسحب القثطرة من عبوة التغليف بحرص حتى تتوقف الوصلة الملونة وتستقر عند موضع التضييق.
وهكذا يتم ضمان وجود اتصال محكم بين القثطرة وكيس البول.
نصيحة :بعد عملية القثطرة يمكن إزالة كيس التجميع والقثطرة بشكل منفصل ،عن طريق فصل الكيس من عند
العالمة "."C

ملحوظة :مجموعة  LoFric Hydro-Kitمصممة لالستخدام مرة واحدة فقط.
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أسئلة وإجابات

كم مرة يتعين علي أن أغتسل؟
اغسل منطقة األعضاء التناسلية مرة واحدة في اليوم بصابون معتدل .يساعد غسل المنطقة
بأكملها على إزالة النبيت الجرثومي الطبيعي ،ما يحمينا من العدوى .باإلضافة إلى ذلك من المفيد
غسل منطقة األعضاء التناسلية بعد التغوط ،إذا كان سيتم بعده إجراء عملية قثطرة.
ماذا أفعل إذا لم أتمكن من إدخال القثطرة أو نزعها؟
ال تقلق .يحدث هذا في العادة بسبب كونك متوترً ا ولم تسترخ العضلة العاصرة .استرخ وحاول
مرة أخرى .قد يكون من المفيد السعال عدة مرات إلرخاء عضالتك .ال تستخدم القوة على
اإلطالق إلدخال القثطرة أو إخراجها .إذا كنت ال تزال تواجه مشاكل ،فيرجى االتصال بطبيك
المعالج.
هل تؤثر عملية القثطرة على الهضم لدي؟
قد تسبب قثطرة  ISCحدوث إمساك .لذلك حاول اتباع نظام غذائي متوازن ،وتناول الكثير
من الفاكهة والخضروات .إذا كنت تعاني من اإلمساك في األساس ،فيرجى التحدث مع طبيبك
المعالج في هذا الشأن.
ما كمية السوائل التي يتعين علي أن أشربها؟
ينبغي عليك تناول  2 – 1.5لتر سوائل على األقل في اليوم .لتجنب حدوث أعباء ال ضرورة لها
على المثانة ،يتعين عليك عدم اإلكثار من تناول القهوة أو الشاي.
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ماذا يمكنني أن أفعل لتجنب عدوى المسالك البولية ()UTI؟
 -1النظافة
أ -اغسل يديك وجهز منطقة األعضاء التناسلية لعملية القثطرة.
ب -تأكد أن سطح القثطرة لم يتالمس مع أي أشياء أخرى قبل عملية القثطرة.
 -2أفرغ المثانة بالكامل
أ -البول بيئة خصبة مناسبة لتواجد البكتيريا .لذلك من المهم إفراغ المثانة تمامًا.
ب -إذا توقف البول عن التدفق ،فقد تكون عيون القثطرة متواجدة فوق مستوى سطح البول
في المثانة .اسحب القثطرة ببطء إلى الخلف وبشكل تدريجي .ثم توقف بمجرد أن يبدأ البول
في التدفق من جديد .وهكذا يمكنك التأكد من أنه قد تم إفراغ المثانة بشكل كامل.
ج -للتأكد من إفراغ مثانتك بشكل صحيح ،يتعين عليك أثناء عملية القثطرة نصب الجزء العلوي
من جسمك.
 -3أفرغ المثانة بشكل منتظم
أً -
وفقا لالختبارات والدراسات السريرية ينبغي أال تزيد كمية البول لكل عملية قثطرة على
 400مل .وهذا يتوافق مع ملء المثانة العادي.
ب -في حال وجود كمية بول أكبر ،فإن جدار المثانة يتمدد وقد يتمزق الغشاء المخاطي ،ما يجعلك
عرضة للبكتيريا وقد يسبب عدوى بالمسالك البولية (.)UTI
 -4اختيار القثطرة
استخدم قثطرة ذات احتكاك منخفض .تؤدي زيادة االحتكاك إلى صدمات دقيقة لمجرى البول
وعلى هذه النقاط تستقر البكتيريا على الغشاء المخاطي .مع زيادة االحتكاك تزيد بالتالي مخاطر
العدوى والتضيقات.
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كيف أعرف إن كان لدى عدوى بالمسالك البولية أم ال؟
إذا كنت تعاني من قشعريرة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو حمى أو كان بولك متعكرً ا أو ذو
رائحة كريهة ،فقد تكون مصابًا بعدوى .اشرب كثير من السوائل ،واستمر في مواصلة عملية
القثطرة واتصل بطبيبك المعالج.
ماذا أفعل إن كان لدي دم في البول؟
قد تجد في بداية عملية القثطرة بعض الدم في البول ،وهو يتوقف في المعتاد بعد بضعة أيام.
إذا لم يكن الحال كذلك أو أصبح األمر أسوأ ،فاتصل بطبيبك المعالج ،فقد يكون هذا عالمة
على وجود عدوى بالمسالك البولية.
ماذا لو لم يتدفق أي بول عند عملية القثطرة؟
إذا لم يتدفق البول عند إجراء عملية القثطرة ،فقم بإزالة القثطرة واتصل بطبيبك المعالج.
كيف يتعين علي حفظ القثطرة؟
احفظ قثطرة  LoFricفي مكان جاف (ليس في الحمام!) وتأكد أن القثطرة ليست عرضة للتقلبات
الكبيرة في درجة الحرارة .ال تقم بربط القثطرة بشريط مطاطي ضيق .يمكنك طي القثطرة
بطريقة فضفاضة ،حتى يمكنك وضعها في حقيبة أثناء اليوم .قم بنشر القثطرة مسا ًء من جديد
حتى ال تتأثر جودتها .تذكر أن تتحقق من تاريخ انتهاء صالحية القثطرة قبل أن تستخدمها.
ستجد التاريخ مدون على العبوة الخارجية لكل قثطرة   .
هل يمكنني أن أسافر؟
بالتأكيد يمكنك ذلك .نصيحتنا :يفضل أن تأخذ معك في الرحالت عدد أكبر من القثطرات بدالً
من أن تأخذ عد ًدا أقل .في حال سفرك إلى الخارج ،يتعين عليك أن تطلب قبلها من طبيبك المعالج
إصدار خطاب مكتوب عن هذا األمر ،يوضح فيه أنك تستخدم قثطرة إلفراغ مثانتك بنفسك.
من شأن هذا أن يوفر عليك متاعب لدى الجمارك.
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هل يجوز أن أستخدم قثطرة واحدة عدة مرات؟
ال .قثطرة  LoFricمصممة لالستخدام مرة واحدة فقط.
ماذا أفعل إن كان لدي الدورة الشهرية؟
وخصوصا أثناء الدورة الشهرية .يتعين عليك كل مرة تقومين فيها بعملية
النظافة مهمة للغاية
ً
القثطرة أن تغسلي منطقة األعضاء التناسلية بصابون معتدل وأن تغيري الحشوة أو الفوطة
الصحية.
ً
حامال؟
ماذا يحدث إذا أصبحت
ً
حامال ،يمكنك االستمرار بشكل طبيعي للغاية في عملية القثطرة .فهي ال تضرك
إذا أصبحت
وال تضر جنينك .يتعين عليك االتصال بطبيبك المعالج حتى يقدم لك االستشارة حول عملية
القثطرة مع تقدم الحمل.
ما هي البدائل المتاحة لقثطرة ISC؟
بديل قثطرة  ISCهو القثطرة المستقرة .هذا النوع من القثطرات يتم إيداعه بشكل دائم في المثانة
ويقوم بسحب البول باستمرار إلى كيس .يصاحب هذا النوع إحساس بعدم الراحة ووجوب حمل
قثطرة ثابتة معك باستمرار وزيادة مخاطر عدوى المسالك البولية وحدوث التهابات ومشاكل
بالمسالك البولية .إذا كنت تعاني فقط من سلس البول ،فيمكنك ً
أيضا استخدام حفاضات.
ما مدى العمق الذي يتعين علي إدخال القثطرة إليه؟
ما عليك سوى إدخال القثطرة حتى يبدأ البول في التدفق .تذكر دائمًا أنه ال يمكنك جرح جدار
المثانة ،حتى إذا قمت بإدخال القثطرة بعي ًدا ج ًدا .في حال إذا تم إدخالها بعي ًدا للغاية فستتبع
القثطرة ببساطة جدار المثانة.

57

هل يمكن أن أجرح نفسي؟
خطورة إيذاء نفسك منخفضة للغاية .السطح األملس لقثطرة  LoFricتسبب أدنى حد ممكن من
ً
عميقا للغاية ألنها
االحتكاك بمجرى البول وال يمكن أن تجرح المثانة .ال يمكنك إدخال القثطرة
تنثني بمجرد وصولها إلى جدار المثانة بسبب خصائصها اللينة والمرنة ،وبالتالي ال يمكن أن
تخترق المثانة.
كيف أعرف حجم القثطرة الذي أحتاجه؟
سيقوم طبيبك المعالج بفحصك وتحديد حجم القثطرة المناسب لك.
هل يكون من غير المناسب صحيًا إفراغ المثانة كثيرًا بشكل متكرر؟
ليس من المستحسن اإلكثار من تكرار عملية القثطرة ألن العضلة العاصرة وعضلة المثانة
قد تضعفان بهذا األمر .التزم بالعدد الذي أوصاك طبيبك المعالج أو مستشار سلس البول به.
معظم المرضى الذين يستخدمون قثطرة  ISCيجب عليهم استخدام القثطرة  6 – 4مرات في اليوم.
إذا كان لديك أي مشاكل ،فاطلب استشارة إضافية.
هل يجوز أن ألمس القثطرة بيدي؟
ال ،ال يجوز لك أن تلمس القثطرة بيديك – وإال فلن تصبح معقمة! يمكنك القبض على القثطرة
مساعدة لإلدخال .يرحب
من عند المخروط الملون وإدخالها أو استخدام عبوة التغليف كوحدة
ِ
فريق العمل لدينا بأن يشرح لك في محادثة شخصية إمكانيات االستخدام المتعددة.
علي عدم استخدام أي مواد زلقة مع قثطرة LoFric؟
لماذا يتعين ّ
قثطرة  LoFricبها سطح خاص يتكون من مادة بولي فنيل بيروليدين وملح .عندما يتم غمره
مسترطب .عندما تقوم
في الماء تمتص مادة بولي فنيل بيروليدين الماء وتخلق ما يسمى سطح
ِ
بعملية القثطرة لنفسك يتالمس مجرى البول لديك بشكل أساسي مع طبقة ماء زلقة للغاية.
هذه الطبقة الخارجية هي التي تمنح قثطرة  LoFricالقدرة الفريدة من نوعها على تقليل االحتكاك
بأكثر من  %90بالمقارنة مع القثطرات الهالمية غير المكسوة بطبقة.
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هل يمكن أثناء أو خالل عملية القثطرة أن يحدث تبول ال إرادي؟
إذا كنت تستخدم حجم القثطرة الموصوف لك ،فإن خطر التبلل أثناء عملية القثطرة يكون محدو ًدا للغاية.
إذا كنت تقوم بإفراغ المثانة بانتظام وتنتظر دائمًا حتى يتم تصريف البول تمامًا ،فإن مخاطر
حدوث تبول ال إرادي تنخفض ً
أيضا.
ما الذي ينبغي علي مراعاته فيما يتعلق بعملية التغوط؟
من المهم إفراغ أمعائك بانتظام ،ويفضل مرة واحدة في اليوم .من األفضل ً
أيضا إفراغ مثانتك
دائماً في هذه الفرصة السانحة.
هل يمكنني المشاركة في ممارسة الرياضة أو غيرها من األنشطة الترفيهية؟
طالما أنك تشعر بأنك على ما يرام ،فإن عملية القثطرة لن تمنعك من المشاركة في ممارسة
الرياضة أو غيرها من األنشطة ،مثلك في ذلك مثل أي شخص آخر.
ماذا أفعل إذا لم يعد لدي قثطرة؟
في حاالت الطوارئ ،اتصل على الفور بطبيبك المعالج .إذا كنت مسافرً ا فاتصل بأي طبيب متاح
في مكان تواجدك أو أي مستشفى .للخروج من مأزق التعرض لمثل هذه المشاكل ،ينبغي عليك
دومًا التأكد من طلبك لقثطرات جديدة في الوقت المناسب قبل أن ينفذ المخزون لديك .من األفضل
دائمًا أن يكون لديك مخزون فائض أفضل من أال يكون لديك أي قثطرة على اإلطالق في المنزل!
هذا األمر ينطبق ً
أيضا على الرحالت .إليك نصيحة :قم بإيداع بعض القثطرات في األماكن التي
كثيرً ا ما تمكث بها.
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هل ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو تبحث عن جهة اتصال مختصة بالعالجات؟ فريق العمل الخاص بنا
لديه معرفة واسعة بالمجاالت المتعلقة بعملية القثطرة .يسعدنا توصيل هذه المعرفة إليك.

DENTSPLY IH, Wellspect HealthCare
Schlosshoferstrasse 4/4/19, A-1210 Wien, Austria
هاتف .+43 1 214 61 50-0 :فاكس+43 1 214 61 67 :
Order-AT@wellspect.com
www.lofric.com
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