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قطعةالرقم الدوائي المركزّيالمقاسات* )رطب(المسمىرقم الجزء

 3 أحجام / طقم البدء6000
42، 37، 32 مم

3 قطع 10992669

 مكعب6100
مقاس 1

10796922  32 × 32 مم
10796939

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6150
مقاس 2

 10796945 37 × 37 مم
10796951 

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6200
مقاس 3

 10992675 42 × 42 مم
10992706

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6205
مقاس 4

 11615207 50 × 50 مم
11615213

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6210
مقاس 5

11615242 55 × 55 مم
11615259

 5 قطع
 20 قطعة

تامبون المهبل )مكعب(

األمان مع الراحة.

الغرض من االستخدام:
يمكن استخدام تامبون المهبل ®Contam على شكل مكعب لعالج 

درجات مختلفه من التدلي في المهبل والرحم وكذلك اضطرابات 
تصريف المثانة.

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي

إدخال المكعب بعمق كاٍف في المهبل!

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف 
شديد في المثانة

وضع المكعب في الوسط يحدث ضغطا إضافيا علي منطقه مجرى البول!

* بيانات األطوال واألقطار هي قيم تقريبية في حال االستخدام )الرطب(. 

 طقم البدء: مقاس 1                 مقاس 2                   مقاس 3

1  غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2  استخراج السدادة القطنية )تامبون( من العبوة.

3  نقع ®Contamلفترة وجيزة في 
الماء الدافئ )حوالي 1 دقيقة(.

4  اضغطي إلخراج السائل المتبقي. فيصير ®Contam ليِّنا ومرنا 
وجاهزا لالستخدام.

5  يوضع ®Contam بنفس طريقة وضع تامبون الحيض. ينبغي 
أيًضا اتخاذ وضعية مريحة من أجل ذلك. يمكنك علي سبيل المثال 

وضع القدم علي كرسي الحمام أو الجلوس علي حافة غطاء 
المرحاض.

6  االستخدام في حال أعراض التدلي
A.بأطراف أصابعك في عمق المهبل Contam® قومي بإدخال

6  االستخدام في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف شديد 
B في المثانة 

 Contam® قومي بوضع مكعب
    في الوسط إلحداث ضغط إضافي علي منطقه مجرى البول.

7  إذا شعرِت بعدم االرتياح، يرجى وضع أطراف أصابعك في 
وضع مريح. ال يوجد سوي القليل من األعصاب في الجزء 

األوسط من المهبل. لذلك، فلن تشعري بتصحيح موضع 
. Contam®

8  يجب أن تكون نهاية خيط االسترجاع خارج المهبل.

9  النتزاع ®Contam اتخذي أيًضا وضعية مريحة. يمكن العثور 
علي أفضل اتجاه سحب عن طريق سحب خيط االسترجاع.

10  ضعي ®Contam الُمْستَهلَك في كيس صغير وتخلصي منه مع 
النفايات المنزلية. بعد إزالة ®Contam والتخلص منه، يُرجى 

غسل اليدين.

الذهاب إلى المرحاض
Contam® عند التبول، ليس هناك حاجة إلى نزع تامبون المهبل 

.

إرشادات السالمة: تعليمات االستعمال ودليل االستخدام 
Contam® بعد السباحة / االستحمام، ينبغي استبدال  •

•  في حال تمزق خيط االسترجاع - رغم االختبار الدقيق من واقع 
الفحوصات الجارية التي نقوم بها - على عكس ما هو متوقع، 

حاولي اإلمساك بالتامبون ونزعه من خالل الضغط والعصر في 
وضع القرفصاء - كما هو الحال عند التغوط. إذا لم يفلح ذلك، 

يرجى استشارة الطبيب على الفور.
®Contam منتَج يُستَخَدم مرة واحدة  •

•  ®Contam ال يُسَمح ببقائه فترة أطول من 12 ساعة داخل 
المهبل. المرضى غير المتأكدين من التزامهم بهذه المدة، غير 

Contam® مسموح لهم باستخدام
•  إذا حدث فجأة أثناء استخدام ®Contam حمى أو إسهال أو قيء 

أو نزيف أو شعور بدوخة أو تهيج للجلد، يجب إزالته فوًرا 
 واستشارة الطبيب

:)Contam® موانع االستعمال )ال تستخدمي
الحساسية من الكحول البولي فينيل  •

نزيف الحيض  •
أثناء النوم أو عند وجود التهابات  •

•  أثناء الحمل، يجب عليِك االتصال بطبيب قبل االستخدام

العالمات على المنتجات الطبية:
 Contam® على العبوات وفي النشرات المرفقة للتامبون المهبلي

يُشار إلى رسوم تصويرية، والتي سيتم شرحها أدناه بمزيد من 
التفصيل:

   رمز "االمتثال للتوجيهات األوروبية السارية"

رمز "عدم إعادة االستخدام"  

رمز "اتباع إرشادات االستخدام"  

رمز "الجهة الصانعة"  

رمز "صالح لالستخدام حتى"   
رمز "رقم التشغيلة"  

رقم المنتج 15.25.21.2004

معلومات عن المكونات:
 التامبون: مادة رغوية من الكحول البولي فينيل

 الخيط: قطن 

 ال تتحمل شركة Med SSE أية مسؤولية عن األضرار الناجمة 
من جراء عدم اتباع إرشادات االستخدام.

...لكي "تمشي" باطمئنان!

االستخدام وطريقة العمل
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 20 قطعة

 مكعب6200
مقاس 3

 10992675 42 × 42 مم
10992706

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6205
مقاس 4

 11615207 50 × 50 مم
11615213

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6210
مقاس 5

11615242 55 × 55 مم
11615259

 5 قطع
 20 قطعة

تامبون المهبل )مكعب(

األمان مع الراحة.

الغرض من االستخدام:
يمكن استخدام تامبون المهبل ®Contam على شكل مكعب لعالج 

درجات مختلفه من التدلي في المهبل والرحم وكذلك اضطرابات 
تصريف المثانة.

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي

إدخال المكعب بعمق كاٍف في المهبل!

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف 
شديد في المثانة

وضع المكعب في الوسط يحدث ضغطا إضافيا علي منطقه مجرى البول!

* بيانات األطوال واألقطار هي قيم تقريبية في حال االستخدام )الرطب(. 

 طقم البدء: مقاس 1                 مقاس 2                   مقاس 3

1  غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2  استخراج السدادة القطنية )تامبون( من العبوة.

3  نقع ®Contamلفترة وجيزة في 
الماء الدافئ )حوالي 1 دقيقة(.

4  اضغطي إلخراج السائل المتبقي. فيصير ®Contam ليِّنا ومرنا 
وجاهزا لالستخدام.

5  يوضع ®Contam بنفس طريقة وضع تامبون الحيض. ينبغي 
أيًضا اتخاذ وضعية مريحة من أجل ذلك. يمكنك علي سبيل المثال 

وضع القدم علي كرسي الحمام أو الجلوس علي حافة غطاء 
المرحاض.

6  االستخدام في حال أعراض التدلي
A.بأطراف أصابعك في عمق المهبل Contam® قومي بإدخال

6  االستخدام في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف شديد 
B في المثانة 

 Contam® قومي بوضع مكعب
    في الوسط إلحداث ضغط إضافي علي منطقه مجرى البول.

7  إذا شعرِت بعدم االرتياح، يرجى وضع أطراف أصابعك في 
وضع مريح. ال يوجد سوي القليل من األعصاب في الجزء 

األوسط من المهبل. لذلك، فلن تشعري بتصحيح موضع 
. Contam®

8  يجب أن تكون نهاية خيط االسترجاع خارج المهبل.

9  النتزاع ®Contam اتخذي أيًضا وضعية مريحة. يمكن العثور 
علي أفضل اتجاه سحب عن طريق سحب خيط االسترجاع.

10  ضعي ®Contam الُمْستَهلَك في كيس صغير وتخلصي منه مع 
النفايات المنزلية. بعد إزالة ®Contam والتخلص منه، يُرجى 

غسل اليدين.

الذهاب إلى المرحاض
Contam® عند التبول، ليس هناك حاجة إلى نزع تامبون المهبل 

.

إرشادات السالمة: تعليمات االستعمال ودليل االستخدام 
Contam® بعد السباحة / االستحمام، ينبغي استبدال  •

•  في حال تمزق خيط االسترجاع - رغم االختبار الدقيق من واقع 
الفحوصات الجارية التي نقوم بها - على عكس ما هو متوقع، 

حاولي اإلمساك بالتامبون ونزعه من خالل الضغط والعصر في 
وضع القرفصاء - كما هو الحال عند التغوط. إذا لم يفلح ذلك، 

يرجى استشارة الطبيب على الفور.
®Contam منتَج يُستَخَدم مرة واحدة  •

•  ®Contam ال يُسَمح ببقائه فترة أطول من 12 ساعة داخل 
المهبل. المرضى غير المتأكدين من التزامهم بهذه المدة، غير 

Contam® مسموح لهم باستخدام
•  إذا حدث فجأة أثناء استخدام ®Contam حمى أو إسهال أو قيء 

أو نزيف أو شعور بدوخة أو تهيج للجلد، يجب إزالته فوًرا 
 واستشارة الطبيب

:)Contam® موانع االستعمال )ال تستخدمي
الحساسية من الكحول البولي فينيل  •

نزيف الحيض  •
أثناء النوم أو عند وجود التهابات  •

•  أثناء الحمل، يجب عليِك االتصال بطبيب قبل االستخدام

العالمات على المنتجات الطبية:
 Contam® على العبوات وفي النشرات المرفقة للتامبون المهبلي

يُشار إلى رسوم تصويرية، والتي سيتم شرحها أدناه بمزيد من 
التفصيل:

   رمز "االمتثال للتوجيهات األوروبية السارية"

رمز "عدم إعادة االستخدام"  

رمز "اتباع إرشادات االستخدام"  

رمز "الجهة الصانعة"  

رمز "صالح لالستخدام حتى"   
رمز "رقم التشغيلة"  

رقم المنتج 15.25.21.2004

معلومات عن المكونات:
 التامبون: مادة رغوية من الكحول البولي فينيل

 الخيط: قطن 

 ال تتحمل شركة Med SSE أية مسؤولية عن األضرار الناجمة 
من جراء عدم اتباع إرشادات االستخدام.

...لكي "تمشي" باطمئنان!

االستخدام وطريقة العمل
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األمان مع الراحة.

الغرض من االستخدام:
يمكن استخدام تامبون المهبل ®Contam على شكل مكعب لعالج 

درجات مختلفه من التدلي في المهبل والرحم وكذلك اضطرابات 
تصريف المثانة.

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي

إدخال المكعب بعمق كاٍف في المهبل!

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف 
شديد في المثانة

وضع المكعب في الوسط يحدث ضغطا إضافيا علي منطقه مجرى البول!

* بيانات األطوال واألقطار هي قيم تقريبية في حال االستخدام )الرطب(. 

 طقم البدء: مقاس 1                 مقاس 2                   مقاس 3

1  غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2  استخراج السدادة القطنية )تامبون( من العبوة.

3  نقع ®Contamلفترة وجيزة في 
الماء الدافئ )حوالي 1 دقيقة(.

4  اضغطي إلخراج السائل المتبقي. فيصير ®Contam ليِّنا ومرنا 
وجاهزا لالستخدام.

5  يوضع ®Contam بنفس طريقة وضع تامبون الحيض. ينبغي 
أيًضا اتخاذ وضعية مريحة من أجل ذلك. يمكنك علي سبيل المثال 

وضع القدم علي كرسي الحمام أو الجلوس علي حافة غطاء 
المرحاض.

6  االستخدام في حال أعراض التدلي
A.بأطراف أصابعك في عمق المهبل Contam® قومي بإدخال

6  االستخدام في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف شديد 
B في المثانة 

 Contam® قومي بوضع مكعب
    في الوسط إلحداث ضغط إضافي علي منطقه مجرى البول.

7  إذا شعرِت بعدم االرتياح، يرجى وضع أطراف أصابعك في 
وضع مريح. ال يوجد سوي القليل من األعصاب في الجزء 

األوسط من المهبل. لذلك، فلن تشعري بتصحيح موضع 
. Contam®

8  يجب أن تكون نهاية خيط االسترجاع خارج المهبل.

9  النتزاع ®Contam اتخذي أيًضا وضعية مريحة. يمكن العثور 
علي أفضل اتجاه سحب عن طريق سحب خيط االسترجاع.

10  ضعي ®Contam الُمْستَهلَك في كيس صغير وتخلصي منه مع 
النفايات المنزلية. بعد إزالة ®Contam والتخلص منه، يُرجى 

غسل اليدين.

الذهاب إلى المرحاض
Contam® عند التبول، ليس هناك حاجة إلى نزع تامبون المهبل 

.

إرشادات السالمة: تعليمات االستعمال ودليل االستخدام 
Contam® بعد السباحة / االستحمام، ينبغي استبدال  •

•  في حال تمزق خيط االسترجاع - رغم االختبار الدقيق من واقع 
الفحوصات الجارية التي نقوم بها - على عكس ما هو متوقع، 

حاولي اإلمساك بالتامبون ونزعه من خالل الضغط والعصر في 
وضع القرفصاء - كما هو الحال عند التغوط. إذا لم يفلح ذلك، 

يرجى استشارة الطبيب على الفور.
®Contam منتَج يُستَخَدم مرة واحدة  •

•  ®Contam ال يُسَمح ببقائه فترة أطول من 12 ساعة داخل 
المهبل. المرضى غير المتأكدين من التزامهم بهذه المدة، غير 

Contam® مسموح لهم باستخدام
•  إذا حدث فجأة أثناء استخدام ®Contam حمى أو إسهال أو قيء 

أو نزيف أو شعور بدوخة أو تهيج للجلد، يجب إزالته فوًرا 
 واستشارة الطبيب

:)Contam® موانع االستعمال )ال تستخدمي
الحساسية من الكحول البولي فينيل  •

نزيف الحيض  •
أثناء النوم أو عند وجود التهابات  •

•  أثناء الحمل، يجب عليِك االتصال بطبيب قبل االستخدام

العالمات على المنتجات الطبية:
 Contam® على العبوات وفي النشرات المرفقة للتامبون المهبلي

يُشار إلى رسوم تصويرية، والتي سيتم شرحها أدناه بمزيد من 
التفصيل:

   رمز "االمتثال للتوجيهات األوروبية السارية"

رمز "عدم إعادة االستخدام"  

رمز "اتباع إرشادات االستخدام"  

رمز "الجهة الصانعة"  

رمز "صالح لالستخدام حتى"   
رمز "رقم التشغيلة"  

رقم المنتج 15.25.21.2004

معلومات عن المكونات:
 التامبون: مادة رغوية من الكحول البولي فينيل

 الخيط: قطن 

 ال تتحمل شركة Med SSE أية مسؤولية عن األضرار الناجمة 
من جراء عدم اتباع إرشادات االستخدام.

...لكي "تمشي" باطمئنان!

االستخدام وطريقة العمل
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هاتف: 7908806 / 0911 - فاكس: 792337 / 0911
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www. يمكنك العثور على شركاء التسويق على موقعنا اإللكتروني
medsse.de

قطعةالرقم الدوائي المركزّيالمقاسات* )رطب(المسمىرقم الجزء

 3 أحجام / طقم البدء6000
42، 37، 32 مم

3 قطع 10992669

 مكعب6100
مقاس 1

10796922  32 × 32 مم
10796939

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6150
مقاس 2

 10796945 37 × 37 مم
10796951 

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6200
مقاس 3

 10992675 42 × 42 مم
10992706

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6205
مقاس 4

 11615207 50 × 50 مم
11615213

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6210
مقاس 5

11615242 55 × 55 مم
11615259

 5 قطع
 20 قطعة

تامبون المهبل )مكعب(

األمان مع الراحة.

الغرض من االستخدام:
يمكن استخدام تامبون المهبل ®Contam على شكل مكعب لعالج 

درجات مختلفه من التدلي في المهبل والرحم وكذلك اضطرابات 
تصريف المثانة.

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي

إدخال المكعب بعمق كاٍف في المهبل!

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف 
شديد في المثانة

وضع المكعب في الوسط يحدث ضغطا إضافيا علي منطقه مجرى البول!

* بيانات األطوال واألقطار هي قيم تقريبية في حال االستخدام )الرطب(. 

 طقم البدء: مقاس 1                 مقاس 2                   مقاس 3

1  غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2  استخراج السدادة القطنية )تامبون( من العبوة.

3  نقع ®Contamلفترة وجيزة في 
الماء الدافئ )حوالي 1 دقيقة(.

4  اضغطي إلخراج السائل المتبقي. فيصير ®Contam ليِّنا ومرنا 
وجاهزا لالستخدام.

5  يوضع ®Contam بنفس طريقة وضع تامبون الحيض. ينبغي 
أيًضا اتخاذ وضعية مريحة من أجل ذلك. يمكنك علي سبيل المثال 

وضع القدم علي كرسي الحمام أو الجلوس علي حافة غطاء 
المرحاض.

6  االستخدام في حال أعراض التدلي
A.بأطراف أصابعك في عمق المهبل Contam® قومي بإدخال

6  االستخدام في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف شديد 
B في المثانة 

 Contam® قومي بوضع مكعب
    في الوسط إلحداث ضغط إضافي علي منطقه مجرى البول.

7  إذا شعرِت بعدم االرتياح، يرجى وضع أطراف أصابعك في 
وضع مريح. ال يوجد سوي القليل من األعصاب في الجزء 

األوسط من المهبل. لذلك، فلن تشعري بتصحيح موضع 
. Contam®

8  يجب أن تكون نهاية خيط االسترجاع خارج المهبل.

9  النتزاع ®Contam اتخذي أيًضا وضعية مريحة. يمكن العثور 
علي أفضل اتجاه سحب عن طريق سحب خيط االسترجاع.

10  ضعي ®Contam الُمْستَهلَك في كيس صغير وتخلصي منه مع 
النفايات المنزلية. بعد إزالة ®Contam والتخلص منه، يُرجى 

غسل اليدين.

الذهاب إلى المرحاض
Contam® عند التبول، ليس هناك حاجة إلى نزع تامبون المهبل 

.

إرشادات السالمة: تعليمات االستعمال ودليل االستخدام 
Contam® بعد السباحة / االستحمام، ينبغي استبدال  •

•  في حال تمزق خيط االسترجاع - رغم االختبار الدقيق من واقع 
الفحوصات الجارية التي نقوم بها - على عكس ما هو متوقع، 

حاولي اإلمساك بالتامبون ونزعه من خالل الضغط والعصر في 
وضع القرفصاء - كما هو الحال عند التغوط. إذا لم يفلح ذلك، 

يرجى استشارة الطبيب على الفور.
®Contam منتَج يُستَخَدم مرة واحدة  •

•  ®Contam ال يُسَمح ببقائه فترة أطول من 12 ساعة داخل 
المهبل. المرضى غير المتأكدين من التزامهم بهذه المدة، غير 

Contam® مسموح لهم باستخدام
•  إذا حدث فجأة أثناء استخدام ®Contam حمى أو إسهال أو قيء 

أو نزيف أو شعور بدوخة أو تهيج للجلد، يجب إزالته فوًرا 
 واستشارة الطبيب

:)Contam® موانع االستعمال )ال تستخدمي
الحساسية من الكحول البولي فينيل  •

نزيف الحيض  •
أثناء النوم أو عند وجود التهابات  •

•  أثناء الحمل، يجب عليِك االتصال بطبيب قبل االستخدام

العالمات على المنتجات الطبية:
 Contam® على العبوات وفي النشرات المرفقة للتامبون المهبلي

يُشار إلى رسوم تصويرية، والتي سيتم شرحها أدناه بمزيد من 
التفصيل:

   رمز "االمتثال للتوجيهات األوروبية السارية"

رمز "عدم إعادة االستخدام"  

رمز "اتباع إرشادات االستخدام"  

رمز "الجهة الصانعة"  

رمز "صالح لالستخدام حتى"   
رمز "رقم التشغيلة"  
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إدخال المكعب بعمق كاٍف في المهبل!

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف 
شديد في المثانة

وضع المكعب في الوسط يحدث ضغطا إضافيا علي منطقه مجرى البول!

* بيانات األطوال واألقطار هي قيم تقريبية في حال االستخدام )الرطب(. 

 طقم البدء: مقاس 1                 مقاس 2                   مقاس 3

1  غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2  استخراج السدادة القطنية )تامبون( من العبوة.

3  نقع ®Contamلفترة وجيزة في 
الماء الدافئ )حوالي 1 دقيقة(.

4  اضغطي إلخراج السائل المتبقي. فيصير ®Contam ليِّنا ومرنا 
وجاهزا لالستخدام.

5  يوضع ®Contam بنفس طريقة وضع تامبون الحيض. ينبغي 
أيًضا اتخاذ وضعية مريحة من أجل ذلك. يمكنك علي سبيل المثال 

وضع القدم علي كرسي الحمام أو الجلوس علي حافة غطاء 
المرحاض.

6  االستخدام في حال أعراض التدلي
A.بأطراف أصابعك في عمق المهبل Contam® قومي بإدخال

6  االستخدام في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف شديد 
B في المثانة 

 Contam® قومي بوضع مكعب
    في الوسط إلحداث ضغط إضافي علي منطقه مجرى البول.

7  إذا شعرِت بعدم االرتياح، يرجى وضع أطراف أصابعك في 
وضع مريح. ال يوجد سوي القليل من األعصاب في الجزء 

األوسط من المهبل. لذلك، فلن تشعري بتصحيح موضع 
. Contam®

8  يجب أن تكون نهاية خيط االسترجاع خارج المهبل.

9  النتزاع ®Contam اتخذي أيًضا وضعية مريحة. يمكن العثور 
علي أفضل اتجاه سحب عن طريق سحب خيط االسترجاع.

10  ضعي ®Contam الُمْستَهلَك في كيس صغير وتخلصي منه مع 
النفايات المنزلية. بعد إزالة ®Contam والتخلص منه، يُرجى 

غسل اليدين.

الذهاب إلى المرحاض
Contam® عند التبول، ليس هناك حاجة إلى نزع تامبون المهبل 

.

إرشادات السالمة: تعليمات االستعمال ودليل االستخدام 
Contam® بعد السباحة / االستحمام، ينبغي استبدال  •

•  في حال تمزق خيط االسترجاع - رغم االختبار الدقيق من واقع 
الفحوصات الجارية التي نقوم بها - على عكس ما هو متوقع، 

حاولي اإلمساك بالتامبون ونزعه من خالل الضغط والعصر في 
وضع القرفصاء - كما هو الحال عند التغوط. إذا لم يفلح ذلك، 

يرجى استشارة الطبيب على الفور.
®Contam منتَج يُستَخَدم مرة واحدة  •

•  ®Contam ال يُسَمح ببقائه فترة أطول من 12 ساعة داخل 
المهبل. المرضى غير المتأكدين من التزامهم بهذه المدة، غير 

Contam® مسموح لهم باستخدام
•  إذا حدث فجأة أثناء استخدام ®Contam حمى أو إسهال أو قيء 

أو نزيف أو شعور بدوخة أو تهيج للجلد، يجب إزالته فوًرا 
 واستشارة الطبيب

:)Contam® موانع االستعمال )ال تستخدمي
الحساسية من الكحول البولي فينيل  •

نزيف الحيض  •
أثناء النوم أو عند وجود التهابات  •

•  أثناء الحمل، يجب عليِك االتصال بطبيب قبل االستخدام

العالمات على المنتجات الطبية:
 Contam® على العبوات وفي النشرات المرفقة للتامبون المهبلي

يُشار إلى رسوم تصويرية، والتي سيتم شرحها أدناه بمزيد من 
التفصيل:

   رمز "االمتثال للتوجيهات األوروبية السارية"

رمز "عدم إعادة االستخدام"  

رمز "اتباع إرشادات االستخدام"  

رمز "الجهة الصانعة"  

رمز "صالح لالستخدام حتى"   
رمز "رقم التشغيلة"  

رقم المنتج 15.25.21.2004

معلومات عن المكونات:
 التامبون: مادة رغوية من الكحول البولي فينيل

 الخيط: قطن 

 ال تتحمل شركة Med SSE أية مسؤولية عن األضرار الناجمة 
من جراء عدم اتباع إرشادات االستخدام.

...لكي "تمشي" باطمئنان!

االستخدام وطريقة العمل
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قطعةالرقم الدوائي المركزّيالمقاسات* )رطب(المسمىرقم الجزء

 3 أحجام / طقم البدء6000
42، 37، 32 مم

3 قطع 10992669

 مكعب6100
مقاس 1

10796922  32 × 32 مم
10796939

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6150
مقاس 2

 10796945 37 × 37 مم
10796951 

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6200
مقاس 3

 10992675 42 × 42 مم
10992706

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6205
مقاس 4

 11615207 50 × 50 مم
11615213

 5 قطع
 20 قطعة

 مكعب6210
مقاس 5

11615242 55 × 55 مم
11615259

 5 قطع
 20 قطعة

تامبون المهبل )مكعب(

األمان مع الراحة.

الغرض من االستخدام:
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درجات مختلفه من التدلي في المهبل والرحم وكذلك اضطرابات 
تصريف المثانة.

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي

إدخال المكعب بعمق كاٍف في المهبل!

االستخدام الصحيح في حال أعراض التدلي المصحوبة بضعف 
شديد في المثانة

وضع المكعب في الوسط يحدث ضغطا إضافيا علي منطقه مجرى البول!
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غسل اليدين.

الذهاب إلى المرحاض
Contam® عند التبول، ليس هناك حاجة إلى نزع تامبون المهبل 

.

إرشادات السالمة: تعليمات االستعمال ودليل االستخدام 
Contam® بعد السباحة / االستحمام، ينبغي استبدال  •

•  في حال تمزق خيط االسترجاع - رغم االختبار الدقيق من واقع 
الفحوصات الجارية التي نقوم بها - على عكس ما هو متوقع، 

حاولي اإلمساك بالتامبون ونزعه من خالل الضغط والعصر في 
وضع القرفصاء - كما هو الحال عند التغوط. إذا لم يفلح ذلك، 

يرجى استشارة الطبيب على الفور.
®Contam منتَج يُستَخَدم مرة واحدة  •

•  ®Contam ال يُسَمح ببقائه فترة أطول من 12 ساعة داخل 
المهبل. المرضى غير المتأكدين من التزامهم بهذه المدة، غير 

Contam® مسموح لهم باستخدام
•  إذا حدث فجأة أثناء استخدام ®Contam حمى أو إسهال أو قيء 

أو نزيف أو شعور بدوخة أو تهيج للجلد، يجب إزالته فوًرا 
 واستشارة الطبيب

:)Contam® موانع االستعمال )ال تستخدمي
الحساسية من الكحول البولي فينيل  •

نزيف الحيض  •
أثناء النوم أو عند وجود التهابات  •

•  أثناء الحمل، يجب عليِك االتصال بطبيب قبل االستخدام

العالمات على المنتجات الطبية:
 Contam® على العبوات وفي النشرات المرفقة للتامبون المهبلي

يُشار إلى رسوم تصويرية، والتي سيتم شرحها أدناه بمزيد من 
التفصيل:
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....damit SIE
sicher „gehen“!

Gebrauchsanleitung

1275

Verwendungszweck:
• Weibliche Belastungsinkontinenz 

I. max. II. Grades 

• Wiederkehrende Inkontinenz 
nach vorausgegangener OP

Vor der Verwendung gründlich Hände waschen

Tampon aus der Verpackung nehmen

1

Nach der Ent-
fernung und Entsorgung 
von C O N TA M®  bitte Hände waschen. 

11

2

C O N TA M® kurz in 
warmen Wasser einweichen (ca. 1 Minute)

Restflüssigkeit 
ausdrücken

Der Tampon wird weich 
und elastisch und kommt so zur Anwendung.

3

4

Der Tampon ist genauso wie ein Menstrua-
tionstampon zu platzieren. Nehmen Sie dazu
eine bequeme Position ein. Sie können z. B.
einen Fuß auf einen Hocker stellen oder Sie
setzen sich auf den Rand des Toiletten-
deckels.

Sollten Sie ein unangenehmes Gefühl ver-
spüren, bitte mit den Fingerspitzen in eine
angenehme Position bringen. Im mittleren
Teil der Vagina befinden sich nur wenige
Nerven. Daher ist C O N TA M® bei korrekter
Position nicht spürbar.

Führ en Sie 
C O N TA M® mit 
den Fingerspitzen 
tief in die Scheide ein.

Das Ende des Rück-
holfadens muss sich
außerhalb der Scheide
befinden.

5

6

7

8

Zum Entfernen von C O N TA M® nehmen Sie
ebenfalls eine bequeme Haltung ein. Durc h
Ziehen am Rückholfaden kann die beste
Ziehrichtung herausgefunden werden.
Sollten Sie sich für eine Mehrfachverwen-

entscheiden, beachten Sie b itte das 
beschrie bene   Waschvorgehen.
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Inkontinenzartikel wie beispielsweise der CON TAM®-Vaginaltampon sind zugelassene medi-
zinische Hilfsmittel.

Für die Hilfsmittel gibt es nach dem 1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz keine Budgetierung.
Hilfsmittel bleiben Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Für Hilfsmittel ist immer ein separates Rezept auszustellen (Feld 7 kennzeichnen). Wenn 
Hilfsmittel mit Arznei-, Verbands- oder Heilmitteln auf einem Rezept verordnet werden, belas-
ten sie das Budget, d. h. beim Ausstellen eines separaten Rezeptes besteht keine Gefahr der 
Ausgleichszahlung nach Art. 29 GSG.

Das Rezept sollte enthalten:

  •  Indikation (Krankheitsbild) sollte vermerkt sein, um die Kostenerstattung durch 
die Kasse zu sichern. Bei der Erstverordnung ist es sinnvoll, mit einem Attest die 
Genehmigung zu unterstützen!

  • Produktbezeichnung

  • Größe/Form

  • Menge

  • Hilfsmittelnummer 15.25.21.2004

Das Rezept vom Arzt ausstellen lassen und in der Apotheke/Sanitätshaus abgeben. 
Alternativ besteht die Möglichkeit das Rezept direkt an die Firma MED.sse-System 
GmbH zu senden. Wir kümmern uns um die Abrechnung mit der Krankenkasse und 
liefern direkt nach Genehmigung an die Patientin aus.

Bei Fragen 

wenden Sie sich 

kostenfrei an uns

0800 / 0 63 37 73

Nützliche Hinweise für den Arzt
Beispiel für ein Inkontinenz-Hilfsmittel-Rezept

11/09

- 6 -

wieder aktiv sein ...

alles ist möglich!
- 8 -

www.medsse.de

Mit CON   AM®T

Muster

Wichtiger Hinweis:
Contam Vaginaltampon fällt nicht unter die Versorgung "Aufsaugende Inkontinenzhilfen". 
Contam Tampons stützt, statt zu saugen !
Bei Nennung der Hilfsmittelnummer 15.25.21.2004 gibt es keine Probleme bei der Kosten-
übernahme. ALFRED v. d. LEHR

ERLANGER STR. 73 · D-90765 FÜRTH
Tel. 09 11 / 7 90 88 06 · Fax 09 11 / 79 23 37

www.medsse.de · Med.SSE@t-online.de

MED.SSE-SYSTEM GmbH

....damit SIE
sicher „gehen“!

Gebrauchsanleitung
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Verwendungszweck:
• Weibliche Belastungsinkontinenz 

I. max. II. Grades 

• Wiederkehrende Inkontinenz 
nach vorausgegangener OP

Vor der Verwendung gründlich Hände waschen

Tampon aus der Verpackung nehmen

1

Nach der Ent-
fernung und Entsorgung 
von C O N TA M®  bitte Hände waschen. 

11

2

C O N TA M® kurz in 
warmen Wasser einweichen (ca. 1 Minute)

Restflüssigkeit 
ausdrücken

Der Tampon wird weich 
und elastisch und kommt so zur Anwendung.

3

4

Der Tampon ist genauso wie ein Menstrua-
tionstampon zu platzieren. Nehmen Sie dazu
eine bequeme Position ein. Sie können z. B.
einen Fuß auf einen Hocker stellen oder Sie
setzen sich auf den Rand des Toiletten-
deckels.

Sollten Sie ein unangenehmes Gefühl ver-
spüren, bitte mit den Fingerspitzen in eine
angenehme Position bringen. Im mittleren
Teil der Vagina befinden sich nur wenige
Nerven. Daher ist C O N TA M® bei korrekter
Position nicht spürbar.

Führ en Sie 
C O N TA M® mit 
den Fingerspitzen 
tief in die Scheide ein.

Das Ende des Rück-
holfadens muss sich
außerhalb der Scheide
befinden.

5

6

7

8

Zum Entfernen von C O N TA M® nehmen Sie
ebenfalls eine bequeme Haltung ein. Durc h
Ziehen am Rückholfaden kann die beste
Ziehrichtung herausgefunden werden.
Sollten Sie sich für eine Mehrfachverwen-

entscheiden, beachten Sie b itte das 
beschrie bene   Waschvorgehen.

Stecken Sie den
benutzten Tampon
in eine kleine Tüte 
und entsorgen ihn 
über den Hausmüll.
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Contam Vaginaltampon fällt nicht unter die Versorgung "Aufsaugende Inkontinenzhilfen". 
Contam Tampons stützt, statt zu saugen !
Bei Nennung der Hilfsmittelnummer 15.25.21.2004 gibt es keine Probleme bei der Kosten-
übernahme.

ALFRED v. d. LEHR
ERLANGER STR. 73 · D-90765 FÜRTH

Tel. 09 11 / 7 90 88 06 · Fax 09 11 / 79 23 37
www.medsse.de · Med.SSE@t-online.de

MED.SSE-SYSTEM GmbH

....damit SIE
sicher „gehen“!

Gebrauchsanleitung

1275

Verwendungszweck:
• Weibliche Belastungsinkontinenz 

I. max. II. Grades 

• Wiederkehrende Inkontinenz 
nach vorausgegangener OP

Vor der Verwendung gründlich Hände waschen

Tampon aus der Verpackung nehmen

1

Nach der Ent-
fernung und Entsorgung 
von C O N TA M®  bitte Hände waschen. 

11

2

C O N TA M® kurz in 
warmen Wasser einweichen (ca. 1 Minute)

Restflüssigkeit 
ausdrücken

Der Tampon wird weich 
und elastisch und kommt so zur Anwendung.

3

4

Der Tampon ist genauso wie ein Menstrua-
tionstampon zu platzieren. Nehmen Sie dazu
eine bequeme Position ein. Sie können z. B.
einen Fuß auf einen Hocker stellen oder Sie
setzen sich auf den Rand des Toiletten-
deckels.

Sollten Sie ein unangenehmes Gefühl ver-
spüren, bitte mit den Fingerspitzen in eine
angenehme Position bringen. Im mittleren
Teil der Vagina befinden sich nur wenige
Nerven. Daher ist C O N TA M® bei korrekter
Position nicht spürbar.

Führ en Sie 
C O N TA M® mit 
den Fingerspitzen 
tief in die Scheide ein.

Das Ende des Rück-
holfadens muss sich
außerhalb der Scheide
befinden.

5

6

7

8

Zum Entfernen von C O N TA M® nehmen Sie
ebenfalls eine bequeme Haltung ein. Durc h
Ziehen am Rückholfaden kann die beste
Ziehrichtung herausgefunden werden.
Sollten Sie sich für eine Mehrfachverwen-

entscheiden, beachten Sie b itte das 
beschrie bene   Waschvorgehen.

Stecken Sie den
benutzten Tampon
in eine kleine Tüte 
und entsorgen ihn 
über den Hausmüll.

9

10

dung
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Inkontinenzartikel wie beispielsweise der CON TAM®-Vaginaltampon sind zugelassene medi-
zinische Hilfsmittel.

Für die Hilfsmittel gibt es nach dem 1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz keine Budgetierung.
Hilfsmittel bleiben Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Für Hilfsmittel ist immer ein separates Rezept auszustellen (Feld 7 kennzeichnen). Wenn 
Hilfsmittel mit Arznei-, Verbands- oder Heilmitteln auf einem Rezept verordnet werden, belas-
ten sie das Budget, d. h. beim Ausstellen eines separaten Rezeptes besteht keine Gefahr der 
Ausgleichszahlung nach Art. 29 GSG.

Das Rezept sollte enthalten:

  •  Indikation (Krankheitsbild) sollte vermerkt sein, um die Kostenerstattung durch 
die Kasse zu sichern. Bei der Erstverordnung ist es sinnvoll, mit einem Attest die 
Genehmigung zu unterstützen!

  • Produktbezeichnung

  • Größe/Form

  • Menge

  • Hilfsmittelnummer 15.25.21.2004

Das Rezept vom Arzt ausstellen lassen und in der Apotheke/Sanitätshaus abgeben. 
Alternativ besteht die Möglichkeit das Rezept direkt an die Firma MED.sse-System 
GmbH zu senden. Wir kümmern uns um die Abrechnung mit der Krankenkasse und 
liefern direkt nach Genehmigung an die Patientin aus.

Bei Fragen 

wenden Sie sich 

kostenfrei an uns

0800 / 0 63 37 73

Nützliche Hinweise für den Arzt
Beispiel für ein Inkontinenz-Hilfsmittel-Rezept

11/09

- 6 -

wieder aktiv sein ...

alles ist möglich!
- 8 -

www.medsse.de

Mit CON   AM®T

Muster

Wichtiger Hinweis:
Contam Vaginaltampon fällt nicht unter die Versorgung "Aufsaugende Inkontinenzhilfen". 
Contam Tampons stützt, statt zu saugen !
Bei Nennung der Hilfsmittelnummer 15.25.21.2004 gibt es keine Probleme bei der Kosten-
übernahme.

0197

أبريل/نيسان 2016

5-9 شارع هيردر شتراسه · 90427 نورنبرج · ألمانيا
هاتف: 06 88 90 7 / 11 9(0)49+  · فاكس: 37 23 79 / 11 9(0)49+ 

info@medsse.de · www.medsse.de

الشركة المنتجة

التوزيع بواسطة عدة شركات، منها

مؤسسة برايم التجارية · صندوق بريد 75357 · البحرين
هاتف: 5076 7700 973+  · فاكس: 4000 1364 973+ 

www.bahrainprime.com · info@bahrainprime.com

1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)
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1 يجب غسل اليدين جيًدا قبل االستخدام.

2 أخرجي السدادة القطنية المهبلية من العبوة.

 Contam®  3  انقعي السدادة القطنية المهبلية

في ماء دافئ لفترة قصيرة )حوالي دقيقة واحدة(

4  اعصري للتخلص من السائل المتبقي. 

 عندئذ تصبح السدادة القطنية المهبلية 

 ®Contam طرية ومرنة وبالتالي جاهزًة لالستخدام.

5  يجب وضع السدادة القطنية المهبلية  ®Contam  تماًما مثل سدادة الحيض 

القطنية. وتحقيًقا لهذا الغرض عليكي أن تتخذي وضًعا مريًحا. يمكنِك على 

سبيل المثال أن تضعي أحد القدمين على كرسي أو يمكنِك الجلوس على 

حافة غطاء المرحاض.

6  االستخدام في حالة سلس البول 

A(ضعف المثانة) 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق، 

 ثم اسحبي السدادة القطنية للخلف قلياًل بحيث 

يمكن لمسها بأطراف االأصابع مرًة أخرى.

6  االستخدام في حالة 

B مشاكل التدلي 
 Contam®  أدخلي السدادة القطنية المهبلية 

 بأطراف أصابعك في المهبل بشكل عميق قدر 

مكان. تنبيه: ال يمكن أن تنزلق السدادة   االإ

القطنية إلى داخل الجسم.

7  إذا انتابك شعور بعدم االرتياح، يرجى تحريك السدادة إلى وضع مريح 

بأطراف أصابعك. ال توجد في الجزء االأوسط من المهبل سوى القليل من 

االأعصاب. ولذلك ال يكون هناك إحساس بالسدادة القطنية المهبلية 

   ®Contam إذا ما كانت موضوعة في المهبل بشكل صحيح.

8  يجب أن تكون نهاية خيط السحب 

موجودة خارج المهبل.

زالة السدادة القطنية المهبلية    ®Contam يجب عليِك أيًضا أن تتخذي  9  الإ

وضًعا مريًحا. يمكن عن طريق سحب الخيط إيجاد أفضل اتجاه للسحب. إذا 

قررِت االستخدام المتعدد، يرجى مراعاة إجراءات الغسل المشروحة.

10  ضعي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam في كيس 

 صغير، وتخلصي منها ضمن القمامة المنزلية. 

 Contam®  بعد إزالة السدادة القطنية المهبلية 

والتخلص منها يرجى غسل االأيدي.

 ضعف المثانة مسألة شخصية للغاية. ولذا صممنا لِك سدادات 

قطنية من أجل العالج المحافظ.

إجراءات الغسل في حالة االستخدام المتعدد: 

نظًرا إلى أن السدادة القطنية المهبلية يمكن أن تُستخدم حتى 7 مرات كحد 
أقصى، فإنه يرجى مراعاة إجراءات الغسل التالية. وحيث إن السدادة القطنية 

المهبلية  ®Contam ال تتسخ في المعتاد أثناء استخدامها، فإنه يمكن استخدامها 
7 مرات. ينبغي عدم تجاوز فترة االستخدام هذه بسبب االإجهاد الذي تتعرض 
له المادة المصنوعة منها السدادة خالل هذه الفترة. وبطبيعة الحال يمكن لكل 

مستخدمة على حدة أن تقرر لدواعي الصحة واالأمان ما إذا كانت تريد اختيار فترة 
استخدام أقصر من ذلك.  

الأسباب تتعلق بالبكتيريا، من المفيد: 
•  غلي السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد كل استخدام في وعاء مناسب 

بدون إضافة منظفات )لمدة 5 دقائق على االأكثر(.
•  عدم عصر السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد الغلي مباشرًة )فقد يتشوه 

شكلها(.
•  مسك السدادة القطنية المهبلية  ®Contam من خيط السحب ووضعها في وعاء 

به ماء بارد أو فاتر الأجل تبريدها.
•  يمكن حفظ السدادة القطنية المهبلية  ®Contam جافًة أو مبتلة حتى االستخدام 

التالي.  

 Contam®  استخدام المرحاض: يجب عدم إزالة السدادة القطنية المهبلية
عند التبول. 

أول استخدام: عند استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam قد ينتابك 
في بعض االأحيان شعور بالضغط. وهذا الشعور يتالشي عادًة بعد 3 إلى 4 أيام، 

ويختفي بشكل مؤكد بعد إزالة السدادة القطنية.

نصيحة: ينبغي تغيير السدادة القطنية المهبلية  ®Contam بعد السباحة. ينبغي 
التنسيق مع الطبيب بشأن استخدام السدادة أثناء الحمل. ينبغي أال تزيد فترة 

مكان عن 12 ساعة. في حالة تعرض خيط السحب للتمزق - على  االستخدام قدر االإ
عكس المتوقع - بالرغم من االختبار الدقيق من خالل عمليات الفحص المستمرة 
الخاصة بنا، حاولي مسك السدادة القطنية وإزالتها بإصبعين من أصابعك أثناء 

جلوسك في وضع القرفصاء كما لو كنِت تتغوطين. إذا لم ينجح هذا االأمر، اذهبي 
إلى طبيب أمراض نساء فوًرا.

:Contam®  يرجى عدم استخدام السدادة القطنية المهبلية

- أثناء الدورة الشهرية

- في حالة الحساسية لمادة بولي فينيل أسيتات

- في حالة وجود التهاب في المهبل

االآثار الجانبية: 
في حالة حدوث 

• حكة/حرقان في المهبل
•  إفرازات )ذات رائحة كريهة، أو ذات لون ضارب إلى الخضرة أو الصفرة أو مائل 

إلى البني(
• نزيف / تبقيع

• التهاب
أثناء االستخدام، أوقفي استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam واذهبي 

إلى طبيب أمراض نساء فوًرا. إذا حدثت حمى أو إسهال أو قيء أو دوخة أو طفح 
جلدي بشكل مفاجئ أثناء استخدام السدادة القطنية المهبلية  ®Contam، قومي 

بإزالة السدادة القطنية واذهبي إلى الطبيب. 

االأمان والراحة.

ضعف المثانة / 

مشاكل التدلي
ال تمثل مشكلة بالنسبة لِك!

 منطقة المهبل بدون 
سدادة قطنية

منطقة المهبل والمثانة ومجرى البول بدون سدادة قطنية.

استخدام صحيح!

سدادة قطنية في منطقة المهبل تضغط على مجرى البول. وبذلك 

يتم منع التبول الالإرادي.

استخدام خاطئ!

السدادة القطنية موضوعة في المهبل بشكل عميق للغاية.

غرض االستخدام:
• سلس البول االإجهادي لدى النساء

• مشاكل التدلي

لحاحي • سلس البول المختلط وسلس البول االإ

• معاودة ظهور سلس البول بعد عملية جراحية سابقة

إرشادات االستخدام ودليل االستخدام

! ي
... للشعور باالأمان أثناء "الم�ش

استخدام وطريقة عمل

في حالة سلس البول 
(ضعف المثانة)




