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طريقة االستخدام
Aquamid®/Aquamid® Reconstruction

وصف املنتج
  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  عبارة عن هالم )ِجل( ُمحب للماء “ُمسترطِب” غير قابل لالمتصاص، شفاف وقابل للحقن يستخدم في زيادة 

ى.    يعتبر األنسجة الرخوة.    يتألف الـ  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  تقريباً من 2,5 % بولي أكريالميد ذو روابط عرضية و 97,5 % ماء غير ُمّولِّدْ للُحمَّ
Aquamid® Reconstruction  نوعاً أكثر لزوجة مقارنة بـ   ®Aquamid .  كما أن  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  يعتبر ُهالم مائي من البولي أكريالميد متوافق 

ي(.   بيولوجياً وغير قابل للتحلل البيولوجي.    يتوفر الهالم املائي في ِمحقنة معقمة سعتها 1 ملي لتر معبأة مسبقاً محكمة الغلق بواسطة غطاء ُمستدق )ِقمٍّ
Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  ُمّعدَّة للحقن حتت اجللد بواسطة إبرة حقن مقياس 25/27.     يوجد على العبوة البالستيكية الشفافة ُملصق مكون من 

ثالثة )3( أجزاء يوضح رقم التشغيلة.    قم بوضع ملصق على سجل املريض لضمان إمكانية تعقب املنتج وملصق آخر على منوذج موافقة املريض. 

آلية عمل املنتج
يعمل  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  بإضافة كمية منه إلى النسيج الرخو.    يصبح الهالم املائي احملقون جزءا ثابتاً ومتكامالً من النسيج الرخو. 

دواعي االستعمال وطريقة االستخدام
Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  مصمم ألغراض الترميمات التجديدية والتجميلية للزيادة الطارئة على النسيج الرخو، مبا في ذلك أغراض تصحيح 

الضمور الشحمي بالوجه.    

موانع االستعمال
/Aquamid® في املناطق ذات العدوى النشطة أو املناطق املصابة مبرض جلدي نشط.     يجب أال يُستعمل  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  يجب أال يُستعمل�

َفة أو حب الشباب النشط ميثالن موانع الستعمال حقنات  Aquamid® Reconstruction  مع املرضى الذين يعانون من أمراض مناعة ذاتية.     تفشي ِهرْبُِس الشَّ
/Aquamid®  

Aquamid® Reconstruction .  ال يُوصى باستعمال   Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  مع املرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتلقون معاجلة 
�بكورتيكوستيرويدات جهازية )تُعطى داخل اجلسم(  ال تقم بحقن Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  فوق

  النتوء حَتَت احلَجاجيِّ، اخلطوط املتجعدة حول العينني، جفن العني، الثديني أو في
 املناطق التناسلية. 

حتذيرات
جتنب استعمال الكورتيكوستيرويدات، للتفاصيل ميكنك االطالع على األعراض اجلانبية.    إن استعمال االستيرويدات سوف يُطيل من مدة املعاجلة ويجعل 

العدوى البكتيرية احملتملة أكثر سوءاً.  يجب مراجعة البيانات املتعلقة بالتاريخ املرضي السابق للعدوى املستمرة، والعالج املصاحب، واجلراحة، ومعاجلة األسنان، 
/Aquamid® الخ. وذلك قبل احلقن بغرض منع العدوى احملتملة.  عند استعمال مواد احلشو التي حتتوي على�

Aquamid® Reconstruction، ستكون هنالك خطورة متزايدة للعدوى املوضعية نتيجة الوصول احملدود للجهاز املناعي موضع احلقن/احلشو.  جتنب استعمال 
/Aquamid® يُستعمل     .) NSAIDs ( العقاقير الالستيرويدية واملضادة لاللتهابات�

 Aquamid® Reconstruction  مع املرضى الذين يعانون من أعراض متوقعة غير واقعية.
/Aquamid®  مع املرضى الذين يعانون من هربس الشفه أو حب الشباب متكرري احلدوث.     يجب أال يُحقن  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  ال يُوصى باستعمال�

Aquamid® Reconstruction  في املرضى الذين يتلقون معاجلة مضادة لتجلط الدّم.  يجب أال يُحقن  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  أثناء احلمل أو اإلرضاع.   
  يجب أال يُحقن  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  في موضع يوجد به حشوات غير قابلة لالمتصاص و/أو مستدمية في األنسجة الرخوة.  من جهة أخرى، 

يجب أال حُتقن حشوات أخرى غير قابلة لالمتصاص و/أو مستدمية في األنسجة الرخوة في موضع يوجد به  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction .  إذا كان 
موضع احلقن قد سبق معاجلته بحشوة قابلة لالمتصاص في نسيج رخو، فإنه يجب إتاحة الفرصة لالمتصاص الكامل لتلك احلشوة قبل حقن النسيج 

Aquamid®/  بحدّ أدنى 6 أشهر(.     املعاجلات التجميلية التي تتضمن حقن احلشوات في موضع سبق معاجلته بـ(  Aquamid® /Aquamid® Reconstructionبالـ
/Aquamid®  قد تزيد من خطورة العدوى عالجية املنشأ، لذا يجب توخي احلذر حيال هذه اجلزئية.     ال تقم بحقن  Aquamid® Reconstruction 

 Aquamid® Reconstruction  داخل اجللد، أو داخل العضالت أو داخل األوعية الدموية.
/Aquamid®  مع أية مواد أخرى.  ال تقم بحقن أي عقار صيدالني في الهالم املائي.  ال تستخدم  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  ال تقم مبزج�

Aquamid®/  محقنة    . Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  إذا وجدت العبوة مفتوحة أو بها تلف.    ال تعيد تعقيم  Aquamid® Reconstruction
  Aquamid® Reconstruction  ُمَعدّة لالستعمال مرة واحدة فقط وملريض واحد فقط - ال تقم بتخزين احملاقن غير ُمحكمة الغلق وال تستعملها مرة أخرى.    إعادة 

/  Aquamid® استعمال احملاقن مرة أخرى يزيد من خطورة التلوث ومن ثم زيادة خطورة العدوى.  ال تستعمل�
  Aquamid® Reconstruction مبجرد انتهاء صالحيته. 

االحتياطات
يجب أال يُحقن  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  في املرضى، الذين قاموا مبعاجلات جتميلية بالليزر، بالتشميع )إزالة الشعر الزائد(، بالتقشير، بتغيير 

سطح اجللد، بوشم الشفاه، صبغ اجللد، تبييض األسنان باستخدام األشعة فوق البنفسجية أو أية معاجلات جتميلية أخرى، وذلك حتى يلتئم سطح اجللد 
  . Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  ويستعيد حيويته بالكامل.    يجب أال جُترى تلك املعاجلات في املنطقة التي مت حقنها ملدة 6 أشهر قبل وبعد احلقن بالـ
ال تقم بثقب املنطقة احملقونة.     جتنب اجلراحة واملعاجلات الرئيسية باألسنان على مدار 6 أشهر قبل وبعد احلقن بالـ  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction .    إذا 
كانت هنالك حاجة ُملِّحة إلجراء جراحة أو معاجلات رئيسية باألسنان بعد احلقن، فإنه يُوصى بتعاطي مضاد حيوي.     املرضى الذين يتلقون معاجلة من عدوى 
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/Aquamid® ـ �اإليدز يجب أن يُحقنوا فقط ب
Aquamid® Reconstruction  شريطة أن تكون املعاجلة فعالة وأن يكون قد مت تثبيط عدوى اإليدز بكفاءة.  يجب أن تُولي العناية بشكل خاص للمرضى الذين 
   . Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  م جيداً هو الذي يؤخذ في االعتبار بالنسبة حلقنات الـ يعانون من داء البول السكري.    فقط داء البول السكري املَُنظَّ

  لم تثبت بعد مأمونية وفّعالية املعاجلة في املنطقة احمليطة باحلجاج.     يجب توخي احلذر عند حقن املرضى الذين سبق لهم التعرض لتكون اجلَُدرات و/أو 
املرضى الذين يقعون في النهاية العليا ملقياس فيزباتريك، وذلك ألن النتيجة التجميلية قد تكون غير ُمرضية.  لم تثبت مأمونية وفّعالية املنتج لدى املرضى 

الذين تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً.    

طريقة االستخدام
يجب استخدام  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  بواسطة طبيب مؤهل على دراية بطريقة املعاجلة. إذا وُصفت املعاجلة الوقائية باملضاد احليوي، فإنه 

يُوصى التركيبة التالية:    تُعطى املاكروليدات والكوينولونات في صورة جرعة واحدة من 6-2 ساعات قبل احلقن.    التركيبة السابقة من املضادات احليوية سوف 
تصل لتركيز عالي في النسيج ويجب أن تُعطى مرة واحدة فقط.     التركيبة املذكورة من املضادات احليوية سوف تستوعب كل السالالت البكتيرية.    وعلى أية 
حال، فإن بعض السالالت، مثل العنقودية الذهبية املقاومة للِميثِيِسيلِّني ) MRSA ( قد ال تكون حساسة للمعاجلة سابقة الذكر.     يجب تنفيذ هذه الطريقة 

في بيئة معقمة.    من الضروري تنظيف 5 سم على األقل حول موضع احلقن وذلك قبل احلقن باستعمال، على سبيل املثال، كُلورِْهكْسيدين مع كحول مرتني 
ويكون بينهما فترة زمنية قدرها خمس دقائق.        قد يتم احلقن بالهالم املائي حتت التخدير املوضعي.    قم بإزالة القمة املستدقة الواقية بلفها في نفس االجتاه 

اخملصص لتثبيت اإلبرة بإحكام.    قم بإحكام غلق اإلبرة في جتويف القفل السريع ) Luer Lock ( وتأكد من أن اإلبرة مثبتة بطريقة صحيحة.  ال تزيد من الضغط 
على املكبس، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد اإلبرة.    أوقف احلقن واستبدل اإلبرة.     قم بحقن الكمية املرجوة من الـ   Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  حتت اجللد 

بطريقة ارجتاعية مروحية الشكل.    قم بحقن الهالم املائي أثناء قيامك بسحب اإلبرة.    جتنب التصحيح املفرط )الزائد عن احلّد(.    يجب أال يتسبب الهالم املائي 
احملقون في إحداث ضغط متزايد على النسيج.    قم بتقدير حجم الـ  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  املراد حقنه بدقة وذلك بناًء على موضع احلقن.   

 عند حقن احلجم املرجو من الهالم املائي، قم بتحرير الضغط الواقع على املكبس قبل إزالة اإلبرة.    بعد االنتهاء من احلقن، قم بإجراء معاجلة يدوية خفيفة 
Aquamid® / للوصول لتوزيع متساوي للهالم املائي.    ميكن القيام بحقنات أخرى حال اختفاء االنتفاخ، وذلك بفاصل زمني قدره 14 يوم كحّد أدنى.  يتم حقن

Aquamid® Reconstruction  مع األخذ في االعتبار مرونة النسيج والتوصيل الدموي. 

إجراءات ما بعد اجلراحة 
إذا ظهرت وذمات )ارتشاح مصلي في األنسجة الرخوة(، فمن املمكن وضع كمادة باردة على موضع الوذمة.    ال تقم مبعاجلة الوذمة بتعاطي عقاقير 

الستيرويدية مضادة لاللتهابات أو كورتيكوستيرويدات. يجب إسداء الُنصح للمريض بإتباع ما يلي
أال يقوم بلمس املنطقة احملقونة ملدة 6 ساعات على األقل.  -
أال يقوم بالتقبيل أو ممارسة اجلنس باستخدام الفّم يوم احلقن في الشفاه أو حول الشفاه  -
أال يستعمل مستحضرات التجميل )املاكياج( والعناية باجللد على املنطقة املعاجلة يوم احلقن -
أال يقوم باحلالقة فى يوم احلقن. -
أال يقوم بثقب أو تشميع املنطقة احملقونة.  -
أن يتجنب التعرض لضوء الشمس املباشر )مبا في ذلك املشمسة وأجهزة التلون بالسفع الشمسي( أو الظروف بالغة البرودة في األسابيع الـ 4 األولى بعد  -

احلقن.    
أن يتجنب احلرق الشمسي أو لسعة الصقيع في املنطقة التي مت حقن  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction  فيها.  -

األعراض اجلانبية
األعراض اجلانبية محدودة على تفاعالت موضعية عند موضع احلقن.    

األعراض اجلانبية الشائعة:    
تتضمن التفاعالت املوضعية، املرتبطة باحلقن، والعابرة، والتي تنتهي تلقائياً كالً من االحمرار اخلفيف، التكَدُّم، التورم )االنتفاخ اجللدي(، تكون الورم الدموي، 

احِلكَة، الوذمة البسيطة، تََبدُُّل اللَّون، باإلضافة إلى تغير الصبغة واأللم املعتدل.    
ات(:     أعراض جانبية نادرة احلدوث )أقل من )0,1 % من املعاجلجَ

ميكن حدوث العدوى في موضع احلقن ويجب معاجلتها في احلال باستخدام املضادات احليوية.    تتضمن األعراض اإلحساس بالنخز )التنميل(، التورّم أو االحمرار.   
 احلقن السطحي أو التصحيح املفرط قد يؤديان إلى تراكم الهالم املائي )تكتالت( أو إزاحته. 

أعراض جانبية ال حتدث إال نادراً جداً )أقل من )0,01 % من املعاجلات(:    
العدوى التي متت معاجلتها بطريقة غير كافية أو ذات املستوى الضعيف “رديئة” قد تتسبب في تصلب األنسجة، تكون التكتالت والُعقيدات التي 

Aquamid®/  تظهر بعد احلقن بسنوات.    قد يؤدي ذلك إلى زيادة احلساسية اجللدية واأللم في املنطقة احملقونة.    قد يحدث تنكرز )تََنُخرّ( النسيج إذا مت حقن
Aquamid® Reconstruction  أيضاً بصورة سطحية جداً أو إذا أجري تصحيح مفرط. 

كما هو احلال بالنسبة ألية جراحات تتم عبر اجللد، فإن خطر العدوى أمر قائم عند احلقن بـ  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction .    يجب االلتزام باالحتياطات 
القياسية املتعلقة بأي منتج قابل للحقن.  ترتبط األعراض اجلانبية بالعدوى أو األعراض التي تعقب العدوى.    إذا كان هنالك توقع حلدوث عدوى، عندئذ يجب 
البدء في املعاجلة باملضاد احليوي في احلال.    سوف تستوعب، في معظم احلاالت، املعاجلات املشتركة أو األحادية باملاكروليدات، الكوينولونات والتتراسيكلني 

الساللة البكتيرية التي قد تتسبب في حدوث عدوى بعد استخدام احلشوة.  وعلى أية حال، فإن بعض السالالت البكتيرية، مثل العنقودية الذهبية 
املقاومة للِميثِيِسيلِّني ) MRSA ( قد ال تكون حساسة للمعاجلة سابقة الذكر.    لتحديد معاجلة فّعالة، يجب أخذ خزعة باستخدام إبرة دقيقة، في بيئة 

عقيمة، ويجب استشارة اْخَصائِيُّ املِكْروبيولوجيا.    يجب أال تتأخر املعاجلة.    ال تستثني املزرعة السالبة وجود البكتيريا.    إذا اقتضى األمر، فإنه يتم الكشف 
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Aquamid®/  وعلى نحو معتاد، فإن تفاعل اجلسم الغريب بعد احلقن بـ     .” PCR “ عن معظم البكتيريا باستخدام حتليل التفاعل التسلسلي بإنزمي البوليمراز
Aquamid® Reconstruction  يعتبر ثانوياً وغير قابل للكشف عنه إكلينيكياً.    سوف يزداد هذا التفاعل بوضوح في وجود عدوى بكتيرية.    في حالة العدوى 
املستمرة، فإنه من الضروري إزالة الغرسة املزروعة جراحياً.    قد يتسبب ذلك في تكّون ندبات.     ال تتعاطى استيرويدات أو عقاقير الستيرويدية مضادة 

لاللتهابات ألن ذلك سوف يتسبب في إطالة فترة املعاجلة ويجعل العدوى البكتيرية احملتملة أكثر سوء.    

التقارير املتعلقة باألعراض اجلانبية: 
كل األعراض اجلانبية/املضاعفات يجب أن تُرسل في تقارير للموزع احمللي أو مباشرة لكونتيورا إنترناشوينال ايه/إس “ Contura International A/S ” من خالل 

البريد اإللكتروني إلى: info@contura.com   . قم بتحميل منوذج تقرير احلادث العارض من خالل الرابط اإللكتروني  www.aquamid.com/physician/documents  أو 
أرسل تقرير عن احلادث العارض من خالل منوذج تقرير احلادث العارض املوجود على املوقع اإللكتروني على اإلنترنت. 

معلومات املريض
يجب إخطار املريض عن دواعي االستعمال، النتائج املتوقعة، موانع االستعمال، التحذيرات، االحتياطات واملضاعفات احملتمل حدوثها. يجب على املريض أن 

www.aquamid.com/physician/  يقوم بالتوقيع على منوذج املوافقة الواعية إلجراء طبي واملوجود لدى املوزع أو حتميل هذا النموذج من خالل الرابط اإللكتروني
documents . في حالة حدوث مضاعفات، يجب على املريض أن يتصل على الفور بالطبيب املعالج الذي قام باحلقن. 

اإلمداد والتخزين
منتج ُمعقم:  يتم تعقيم  Aquamid®/Aquamid® Reconstruction    بواسطة احلرارة الرطبة.     يجب تخزين الهالم املائي بحيث يكون محمياً من ضوء الشمس 

املباشر.    ال تقوم بتجميد املنتج.  يُحفظ بعيداً عن متناول األطفال. 

ARالرموز املستخدمة في العبوة�

�تشير إلى طريقة االستخدام

�يُستعمل مرة واحدة فقط.    ال يُستعمل مرة أخرى

�منتج ُمعقم.    معقم بواسطة احلرارة الرطبة

يُستعمل قبل التاريخ املطبوع على امللصق

�رقم تشغيلة املنتج

�املُصنِّع.

�يُحفظ بعيداً عن ضوء الشمس

�ال تقوم بتجميد املنتج

�ال تستعمل املنتج إذا وجدت تلف بالعبوة

ال تعيد تعقيمه
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