
تعليمات ا�ستخدام DAMACRYL 

AR

وية الدموية المنخفضة فقد � ا��نسجة ذات ال��
 ينصح بأخذ الحيطة عند استخدام الخيوط الممتصة ��

يحدث طرد للخيط أو حدوث امتصاص متأخر

برة، يتم قبض ا�برة من ثلث ا� نصف المسافة من نهاية  لتجنب تلف رؤوس ا�بر او منطقة دمج الخيط با��

 منطقة اتصال ا�برة بالخيط ح�ª رأس ا�برة. إعادة تشكيل ا�برة قد يسبب بخسارة قوتها وتصبح أقل

� والك¬
�ªمقاومة للث

� توخي الحذر عند التعامل مع ا�بر الجراحية لتجنب حدوث وخزات غ�� مقصود   يجب ع´ المستخدم�³

بها

� حاوية ا��دوات الحادة
تخلص من ا�بر المستخدمة ��

ايدة � تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية او م��

� تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء ص¹حيته

ات الجانبية : التأث��

� توف�� الدعم
� يمكن حصولها عند استخدام هذا المنتج تشمل تفزر الجروح, الفشل ��

�ªات الضارة ال  التأث��

�
� توف�� الدعم الكا��

� يحدث فيها توسع أو تمدد أو انتفاخ, الفشل ��
�ªللجروح بأغ¹ق المناطق ال �

 الكا��

� و مر�Ç سوء التغذية او الوهن او المر�Ç الذين يعانون من حا�ت قد تؤدي ا� تأخ�� شفاء  للمسن�³

� حاد ل�¹نسجة ,تهيج موضعي عند ترك الخيوط ËÌالجروح, العدوى ا�نتانية , حد منخفض من رد فعل التها 

وية الدموية المنخفضة, � ا�نسجة ذات ال��
ة أك�Î من سبعة أيام, طرد الخيط أو تأخر ا�متصاص ��  لف��

ة طويلة مع المحاليل الملحية مثل � القنوات البولية و الصفراوية عند حدوث تماس لف��
�� Ðتشكل ح 

� موضع الجرح
البول و الصفراء و تهيج موضعي مؤقت ��

  ا�بر المنك¬ة قد تؤدي ا� عمليات جراحية مديدة أو إضافية أو بقاء اجزاء من أجسام غريبة, الوخزات

غ�� المقصودة مع ا�بر الملوثة قد يؤدي ا� انتقال مسببات ا�مراض المنقولة بالدم

 التعقيم :

. � يثل�³ خيوط داماكريل معقمة بواسطة أوكسيد ا��

التعقيم يبقى محفوظ فقط عند فتح المنتج تحت ظروف عقيمة.

� تقوم بإعادة تعقيم المنتج.

� تستخدم المنتج إذا كان الغ¹ف مفتوح او تالف.

تخلص من الخيوط المفتوحة غ�� المستخدمة.

التخزين :

ة و يوÇ ان تكون الظروف ÎÚأبقي المنتج بعيدا عن الرطوبة و الحرارة المبا 

التخزينية تحت 25 درجة مئوية, � تستخدمه بعد انتهاء تاريخ الص¹حية

الرموز المستخدمة ع� المنتج

داماكريل : 

 بو�� حمض الغليكوليك

́� ( مغلف )، مضفور متعدد الليف خيط مط

خيوط جراحية ممتصة ومعقمة

الوصف :

 خيوط داماكريل هي خيوط جراحية صنعية، ممتصة ومعقمة، مكونة من بوليم�� أحادي أعد وصنع من 100%

 حمض الغليكوليك. هذه الخيوط مضفورة، مصبوغة (بنفسجي) أو غ�� مصبوغة ومطلية بالبو�� كابرو�كتون

ات الكالسيوم وست��

وجينات يسبب فقط تفاع¹ت خفيفة  داماكريل � يعت�Ë من مولدات ا�ضداد (ا��نتيجينات)، و غ�� مولد للب��

 ل�¹نسجة خ¹ل حدوث عملية ا�متصاص يمتص بشكل تام خ¹ل 60-90 يوم, وبا�ختبار ع´ ا�نسجة الحية

�
� وسط مو��

يحتفظ بحوا�� %65 من قوة الشد خ¹ل أسبوع من وضعه ��

 (U.S.P)  �àداماكريل يتوافق مع متطلبات دستور ا�دوية ا��مري 

و توجيهات المفوضية ا��وروبية الخاصة با��جهزة الطبية  

 دواعي ا�ستعمال :

�
� عمليات تقارب و ربط ا�نسجة الرخوة العامة. و� يستخدم داماكريل ��

�� �
 خيوط داماكريل يمكن استخدامها ��

عمليات القلب وا�وعية الدموية أو ا��نسجة العصبية

موانع ا�ستعمال : 

داماكريل كونه من الخيوط الممتصة، � ينصح باستخدامه حيث يتطلب تقارب مديد ل�¹نسجة

تحذيرات :

جراءات الجراحية � ع´ دراية با�� غ¹ق الجروح، بأن يكون المستخدم�³  ينصح قبل استخدام خيوط داماكريل ��

 وتقنياتها المتعلقة بالخيوط القابلة ل¹متصاص، حيث ان تفزر الجرح قد يتفاوت حسب مادة الخيوط المستخدمة

وطبيعة النسيج

� ا�عتبار أداء الجسم الحي عند اختيار الخيط، استخدام هذه الخيوط قد � � أن يأخذوا بع�³  ع´ المستخدم�³

� ومر�Ç سوء التغذية أو الوهن أو المر�Ç الذين يعانون من حا�ت قد تؤدي ا� تأخ��  يكون مناسب للمسن�³

شفاء الجروح

� ا�عتبار من قبل الجراح وذلك بأغ¹ق � لخيوط جراحية غ�� ممتصة يجب أن يؤخذ بع�³
ضا��  ا�ستخدام ا��

�
� قد تتطلب داعم أضا��

�ªقد تخضع للتوسع أو التمدد أو ا�نتفاخ أو ال �
�ªالمناطق ال

ة طويلة مع المحاليل الملحية مثل تلك المحاليل  كما هو الحال مع ا�جسام الغريبة، تماس الخيوط لف��

Ðالبول أو القنوات الصفراوية ممكن ان تسبب بتشكل الح �
المتواجدة ��

 باعتباره خيط قابل ل¹متصاص، من الممكن لخيوط داماكريل ان تتâف بشكل عابر كجسم غريب، ينصح باتباع

الممارسات الجراحية المقبولة للسيطرة ع´ الجروح الملوثة أو المصابة

_تجاهل المنتجات ذات الغ¹ف المفتوح أو التالف و� تستخدمها

_� تستخدم المنتج ا� مرة واحدة

_� تقوم بإعادة تعقيم المنتج

ا�حتياطات (تداب�� الس�مة ) 

ه من مواد الخياطة يجب توخي الحذر من تلف المنتج عند ا�ستخدام  تجنب  عند التعامل مع هذا المنتج أو غ��

السحق أو تلف دمج ا�برة مع الخيط عند تطبيق ا��دوات الجراحية مثل الملقط أو حامل ا�بر

�
� مزايا ا�ستخدام، تتطلب التقنيات الجراحية المقبولة �� � تمت معالجتها من أجل تحس�³

�ªخيوط داماكريل، ال 

ة الجراح Ëالعقد المسطحة والدائرية مع ربطات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف الجراحية وخ�

� مكانها لمدة أك�Î من سبعة أيام قد تسبب تهيج موضعي ويجب قصها أو
� يجب ان تبقى ��

�ªخياطة الجلد ال 

التخلص منها

� جراحات تقويم عظام، تثبيت المفاصل عن طريق داعمات خارجية قد تستخدم
� بعض الحا�ت و�سيما ��

�� 

حسب تقدير الجراح

� يعاد أستخدامه تاريخ التصنيع

منتج معقم بواسطةتاريخ انتهاء الص¹حية
� أكسيد ا�يتل�³

� يعاد تعقيمه لمرة ثانيةرقم الدفعة

تجنب الرطوبة

تجنب اشعة الشمس
ة ÎÚالمبا

اقرأ التعليمات قبل
ا�ستخدام

حدود درجة الحرارة

� يستخدم اذا كان الغ¹ف
مفتوح او تالف

اسم المصنع

GM D GROUP M EDİKAL SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ

IKITELLI OSB MAH. ISDOK 
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İnfo@gmdgroup.com.tr
www.gmdgroup.com.tr
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