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 : MG مدلهموپرفیوژن یکبار مصرف  های کارتریج از استفاده العملردستو

 : محصول نام
 کارتریج هموپرفیوژن یکبار مصرف

 :MGانواع کارتریج 

1. MG 150 

2. MG 250 

3. MG 350 

 : محصول توصیف

MG 150 : 

 تیجهن در آنها تجمع حاصل اورمیک ماکرومولکول های توکسین جذب و شناسایی مخصوص هموپرفیوژن مصرف یکبار کارتریج

( HP+HD) وژنهموپرفی با همراه همودیالیز درمان بالین، در. است ESRD  بیماران در مدت طوالنی هموفیلتریشن و همودیالیز

 بهبود و عمر طول افزایش ،مدت کوتاه و مدت طوالنی در عوارض کاهش ،ESRD بیماران در اورمیک های توکسین حذف به قادر

 . است بیماران این زندگی کیفیت

MG 250 : 

در  .اردد مختلف داروهای و سموم برای متنوعی نسبتا کننده جذب ظرفیت دارای MGکارتریج هموپرفیوژن یکبار مصرف سری 

تصفیه خون برای  کلینیک، این محصول قابلیت استفاده در همه ماشینهای تصفیه خون را داشته و یا در ارتباط با سایر ملزومات

ر چربی، دن پالسما یا خون کامل بکار می رود. این محصول مخصوصا در برداشت ماکرومولکول های محلول ژدرمان هموپرفیو

ای ارگانوفسفره، های پالسما و تصفیه حشره کش ه اروها و توکسین های باند شده با پروتئینماکرومولکول های کروی و همچنین د

 داروهای مختلف، مرگ موش، توکسین های صنعتی، بیوتوکسین ها و توکسین های مرتبط دیگر کاربرد دارد.

MG 350: 

ن مانند آندوژن و اگزوژ سموم جذب  برای ای ویژه اهمیت این محصول برای بیمارانی با وضعیت بحرانی طراحی شده و از

ه در همه ماشینهای در کلینیک، این محصول قابلیت استفاد اندوتوکسین ها، سیتوتوکسین ها و واسطه های التهابی برخوردار است. 

 ی رود.مل بکار متصفیه خون را داشته و یا در ارتباط با سایر ملزومات تصفیه خون برای درمان هموپرفیوژن پالسما یا خون کا

 : مواد تشکیل دهندهساختار و 

 MG150 / MG250 / MG350 مدل محصول

 190~150/ 150~110 / 100~60 خون محفظه حجم

 350 / 250 / 150 ( سی سی) جاذب حجم

 مدیکال گرید الکتریکیبار بدون ماکروپورس مصنوعی رزین جاذب مواد

 کربنات پلی کارتریج مواد

 استریل تزریق قابل آب نگهدارنده محلول
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 دقیقه 20 در درجه 121 اتوکالو بخار استریلیزاسیون روش

 میزان باالترین کیلوپاسکال، 4 مساوی و کوچکتر داخلی مقاومت دیگر های ویژگی

 قابل فشار دقیقه، در سی سی 400 از کوچکتر پالسما جریان سرعت

 کیلوپاسکال 100 مساوی و کمتر تحمل

 

 

 کاربرد محصول: 

MG 150: 

 داتیتول ،نیلپت ن،یکروگلوبولیم دو بتا هورمون، دیروئیپارات مانند کیاورم یها نیتوکس جذب به قادر محصول :محصول هدف .1

 نینترلوکیا ن،ینساوتیآنژ ن،یتیفر ن،یستئیهموس ،Advanced glycation end-product  (AGE) ها، نیپروتئ ونیداسیاکس

 .است یزیالید مارانیب در 6 و 1

 از یریشگیپ و بهبود باعث وژنیهموپرف و زیالیهمود بیترک و دارد کاربرد یزیالیهمود مارانیب در محصول نیا: مارانیدر ب کاربرد .2

 ونیسنپرتایه ،یعروق یقلب یهایماریب ،یطیمح ینوروپات ،یپوست مقاوم خارش ،یویکل یاستئوپات مانند زیالید مدت یطوالن  عوارض

 شود.  یم هیسوء تغذ ،ینفروآنسفالوپات مقاوم،

MG 250 : 

 این محصول در موارد زیر بطور ویژه ای کاربرد دارد.این محصول در مسمومیت با انواع توکسین ها و داروها کاربرد دارد. 

 مسمومیت حاد دارو یا توکسین ها، مخصوصا بدون داشتن آنتی دوت  -1

 درصد بیشتر از  توانایی دفع آن باشد30دارو مقدار جذب در مواقعی که  -2

 ادامه دار است.دارو یا سم مورد نظر به دوز کشنده رسیده و یا اگر به دوز کشنده نرسیده ولی جذب آن در مواقعی که  -3

cap 

cartridge  

blood direction 
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 توکسین ها یا سمومی که دارای ترکیب ناشناخته ای باشند. مسمومیت با -4

 نقص عملکرد در دفع دارو  هستند بیماران با بیماریهای کبدی یا کلیوی که دارای -5

 مسمومیت تاخیری داروها یا سموم -6

MG 350 : 

طه های ها و واس پالسما یا خون کامل قابل استفاده است.برای جذب سموم اگزوژن و اندوژن سیتوکین تصفیهمحصول برای 

 شده است:فهرست  شیمیایی کاربرد دارد. موارد کاربرد آن در زیر

SIRS (systemic inflammatory response syndrome) -1 سندرم پاسخ التهابی سیستمیک 

 سپسیس -2

3- CARS (Compensatory Anti-inflammatory Response Syndrome) یا سندرم پاسخ التهابی جبرانی 

  4- MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome) سندرم نقص عملکرد چند ارگان 

5- ANP (Acute Necrotizing Pancreatitis) پانکراتیت حاد نکروتیک 

 مولتیپل تروما و سندرم له شدگی -6

 مسمومیت حاد -7

 دستورالعمل استفاده:

دقیقه  120-180ژن مدت زمان درمان با هموپرفیوکارتریج هموپرفیوژن در اتصال با صافی همودیالیز باید قبل از آن قرار گیرد.  .1

 .توصیه می شود

 :ازین مورد ملزومات .2

 3000امل شسی سی،  3000-5000هپارین، سرم نرمال سالین  دیالیز،  ، ماشینرابط تیوبست همودیالیز، تریج هموپرفیوژن، رکا

 .نیهپار بدون نیسال نرمال یس یس 500شده،ه نیهپار نیسال یس یس

 :جیکارتر یشستشو

 کردن محلول شستشو:  مادهآ (1

 نینرمال سال یس یس 500در هر  نیواحد هپار 1875- 2500 نسبت با نیهپار  شستشو، یبرا نهیهپار محلول کردنآماده  یبرا

نرمال  یس یس 500به  نیواحد هپار 12500سپس  (،نییشود )محلول غلظت پا یاول اضافه م نینرمال سال یس یس 2500به 

 ستفادها میمستق صورت به در پایان شستشو نیهپار بدون یبعد یس یس 500. (باال غلظت)محلول  اضافه شود بعدی نیسال

 .شود

قبل از وصل   کرده، باز را جیکارتر کپ دو هر لیاستر طیشرا حفظ با:  (نییغلظت پا هپارینه) نیبا محلول سال شستشو (2

به قسمت پایینی حباب های هوای گیر  یا قسمت گوشتی کف دست با ضربات مالیم یک چکش پالستیکیو  چند بار تکان دهید

 سپس دیکن پر شستشو محلول با را ست همودیالیز یانیشر نیالافتاده در انتهای فیلتر کاتریج را به قسمت میانی حرکت دهید. 

 در طول درمان قسمت شریانی کارتریج در پایین ووصل کنید   جیکارتر یانیشر انتهای به را قسمت کانکتور صافی ست شریانی

یا آبی رنگ در باال قرار گیرد. صافی و کارتریج را از طریق تیوب رابط به هم وصل کنید بطوریکه انتهای آبی رابط  دیقسمت وردی

کانکتور صافی به قسمت آبی کارتریج در باال و قسمت قرمز رابط به قسمت شریانی صافی در پایین متصل شود. در نهایت قسمت 
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 پمپ دور  با کم لظتغ با شده نهیهپار نیسال با  را ها نیال و، صافی کارتریج. متصل کنید صافی ست وریدی را به انتهای وریدی

100ml/min 5و هر  شود خارج یاضاف یهوا تا دیکن وارد یمیمال ضربات جیکارتر به  شستشو، ندیفرا طول در. دیده شستشو 

 دهید تا ذرات جاذب کامال هپارینه شوند. حرکت دورانی دقیقه کارتریج را بین دو دست 

 ml/min 50 سرعت با  باال نیهپار غلظت نیسال با را ستمیس کلسپس  شستشو با نرمال سالین هپارینه غلظت باال:  (3

 در یدیور و ینایشر چمبر در را عیما سطح. شوند نهیهپار یکاف اندازه به بذجا ذرات و شده خارج یاضاف یهوا تا داده شستشو

 ..دیکن حفظ هوا رانداختنیگ یبرا مناسب ارتفاع

 نرمال تا دیده شستشو مانده یباق نیهپار بدون نیسال یس یس 500 با را ستمیس: نیهپار بدون نیسال نرمال با شستشو (4

 .رسد یم انیپا به جیکارتر یشستشو مرحله نیا در. شود خارج ستمیس از نهیهپار نیسال

 :ضدانعقاد و عروقی دسترسی .3

 ( و ... کالوین ساب  ورید فمورال، ورید)شامل  مرکزی ورید یکدر  لومنه سه یا دو کاتتر از طریق تعبیه  -

 ،  دسترسی عروقی از طریق آن    AVFدر صورت داشتن -

 . شود می داده سیستمیک صورت به هپارین : انعقاد ضد -

 بر واحد 1000-1250 سپس و درمان از قبل قهیدق 10 ،لوگرمیک بر واحد  100~62.5 نیهپار هیاول دوز  ESRD مارانیب در

 LMWH از تفادهاس صورت در. شود متوقف دیبا نیهپار ونیانفوز درمان اتمام از قبل قهیدق 30 و شود یم داده ساعت هر لوگرمیک

 . ستین الزم یا هاضاف دوز و شود یم داده درمان شروع از قبل قهیدق 10  کباری تنها واحد لوگرمیک بر واحد 60-80

واحد در  نیم ساعت  قبل از پایان  625-1250کیلوگرم دوز اضافی  واحد بر 100 - 125دوز شروع  : تیدچار مسموم مارانیب در   

 ، دوز اضافی به وضعیت بیمار بستگی دارد. 6000دوز شروع     LMWH درمان قطع شود
مساعد بودن دقیقه می باشد. در صورت  20-30انعقاد خون معموال دوز هپارین در افراد مختلف متفاوت بوده و میانگین زمانی 

 ،نعقادی ندارنداکه مشکالت  تنظیم دوز هپارین اندازه گیری شود. برای بیمارانیبرای  INRو  PT، PTTبهتر است میزان  ،شرایط

مقدار پایه خود  %180ندازه گیری شده و این مقادیر باید به ا دقیقه بعد 5-15قبل از درمان و سپس  INRو  PT، PTTمیزان  

 برسد.  %140رسیده و بعد از درمان به 

اندازه گیری  INRو  PT، PTTمقادیر دقیقه بعد  5-15که مستعد خونریزی هستند باید قبل از درمان و سپس  برای بیمارانی

و  PT، PTT قادیرم طول فرایند پایه برسد.  در %140از درمان نیز به میزان پایه رسیده و بعد  %140طول درمان به   شده  و در

INR  دقیقه  برای تنظیم دوز هپارین بررسی شود. 30هر 

  :درمان .4

-180به  ، میتوان آن راو در صورت پایدار بودن شرایط همودینامیک بیمارباشد  BFR=100 ml/minدر شروع درمان میزان 

200 ML/MIN استدقیقه  120-180زمان هموپرفیوژن بین مدت  .رساند. 

 سیستم گردش خون باید مرتب مشاهده شود تا در صورت وجود لخته سریعا اقدامات الزم انجام شود.

 : خون برگشت .5

 مودیالیزه در که صورت همان به ،سالین نرمال توسط خون برگشت روش از ها الین و کارتریج در موجود خون برگشت برای (1)

 .یابد ادامه است شده انجام نیز همودیالیز بیمار برای صورتیکه در و کرد استفاده باید شود می انجام
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a) 100و سرعت پمپ خون را تا  یک سرم نرمال سالین را آماده کنید،  آن را کنار تخت بیمار آویزان  کنید ML/MIN  تنظیم

 کنید.

b)  .نیدل شریانی را  کلمپ کنید و مسیر  نرمال سالین  را باز کنید 

c) ون را خاموش ختوسط قدرت پمپ جریان یابد. پمپ  اجازه دهید تا نرمال سالین در طول الین شریانی، کارتریج و تیوب کانکشن

رگشت به صافی کنید، الین کانکشن تیوب بین صافی و کارتریج و همچنین الین وریدی بعد از صافی را هنگامیکه خون در حال ب

شن تیوب و کمرنگ شده است کلمپ کنید. اتصال الین  شریانی و کارتریج و همچنین کانکبوده و رنگ خون در کانکشن تیوب  

یز را ادامه دهید. سپس الین شریانی پر شده از نرمال سالین و صافی را به هم وصل کنید و  درمان همودیال صافی را قطع کنید و

 دقیقه انجام شود. 3-5کل این روند باید در 

نصف دوز کلی  دوز پروتامین میتوان از پروتامین برای خنثی کردن اثر هپارین استفاده کرد.زی، در بیماران مستعد خونری (2)

لیل نیمه عمر تصحیح شود. به دهمودیالیز باید انجام استفاده شده است و بعد از  HP+HDهپارینی است که در طول درمان 

دستورالعمل دارو  یدگردد. برای استفاده از پروتامین با کوتاه پروتامین، در صورت خونریزی مجدد نصف دوز اولیه باید تزریق

 مطالعه شود.

 :جیتررکا انوع در درمان طرح .6

MG 150: 

می ه ئیمار ارابط یراه حل درمانی با توجه به شرا 3 ادامهدر  .(HP+HD) درترکیب با همودیالیز بکار می روند MGکارتریج های 

 :شود

  هفته 2-4در طول بازه زمانی  بار یک: کننده پیشگیری درمان (1)

 اندیکاسیون:

 سال است که همودیالیز می شوند و عارضه ای ندارند.یک که کمتر از  بیمارانی 

 .بیماران در شرایط پایدار پس از تشدید درمان یا درمان نگهدارنده 

 :نگهدارنده درمان (2)

را شروع نده شرایط درمان پیشگیری کن بهبود یافتن، سپس در صورت در ماه اول به صورت هفتگی و پس از آن دو هفته یک بار

 کنید.

 اندیکاسیون: 

 عوارضی مانند خارش و نوروپاتی محیطی همودیالیز و سال یک ه بیش ازقساببا بیماران 

 : حاد شرایط در درمان (3)

 در یک ماه سپس در صورت بهتر شدن شرایط درمان نگهدارنده شروع شود. درمان 7-8

 اندیکاسیون:  

  در شرایط عوارض شدید مثل خارش شدید یا باال رفتن سطحPTH 
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  .بیمارانی که درمان نگهدارنده تاثیر زیادی برای آنها ندارد 

MG 250: 

 عنوان به بار 3 بار، هر در دقیقه 150 تا 120 روز، در بار برای مسمومیت نرمال مانند حشره کش های ارگانوفسفره و غیره...... یک

 .درمان دوره یک

روز به  2روز برای ابتدا  بار در 2تا 1برای مسمومیت های شدید و خاص ) بدون آنتی دوت مانند پاراکوات، تترامین ها و غیره......(، 

 درمان. دوره عنوان به بار 5-3بار در روز  1ار سپس دقیقه هر ب 120-150مدت 

MG 350: 

 ساعت نباید استفاده شود.  24بار در  3به شرایط بیمار بستگی دارد. بیشتر از 

 موارد منع مصرف:

 منع مصرف مطلقی وجود ندارد.

 در نظر گرفته شود: الزم در بیماران زیر باید احتیاط

  د در گردش خوناختالل عملکربیماران با آریتمی شدید، انفارکتوس قلبی، نارسایی حاد مغزی، افزایش یا کاهش فشار خون شدید 

 بیماران با ترومبوسیتوپنی شدید، هیپوسیتوزیس یا اختالل سیستم انعقادی 

 حامله مارانیب  

 عوارض جانبی:

 ترومبوسیتوپنی خفیف .1

 لکوپنی گذرا .2

 کاهش فیبرینوژن و فیبرونکتین .3

 هیپوترمیا .4

 کاهش فسفات .5

 خونریزی سیستمیک .6

 آلرژی به مواد تشکیل دهنده محصول .7

 هیپوتانسیون .8

 موارد احتیاطی:

با مواد  ،ارتریجکبرای پیشگیری از شکستگی و صدمه به ) دکارتریج استفاده نکنیدر صورت شکسته شدن یا باز شدن بسته بندی از  -1

 ضربه وارد نکنید( آن سفت و فلزات به

 یستند.اینصورت مجاز به استفاده نخون باید با نرمال سالین هپارینه شده شستشو شوند، در غیر  الینهایتریج و رکا -2
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 ممکن کرد دایپ کاهش ماریب خون فشار اگر. شود دقت تنفس و خون فشار قلب، ضربان دما، مانند بیمار یاتیح مئعال تغییر به -3

 : باشد ریز لیدال به تاس

 یها لوگآنا رفتن دست از ت،یمسموم ای یعروق یقلب یماریب لیدل به یعروق یقلب ستمیس به صدمه خون، انیجر حجم کمبود

 یباق کننده یفونضدع مواد ،وژنیهموپرف شروع سندرم ای تعادل عدم سندرم ،(خون از ها آنالوگ جذب) درمان دنبال به نیوازوپرس

 .ها لوله در مانده

 ن ها. داروهای باالبرنده فشار خون و کورتواستفاده از ، بهبود عملکرد قلب، در صورت لزوم  درمانی راه حل: مایع

 باید متوقف شود.  هموپرفیوژن صورت کاهش فشار خون ناگهانی درمان در

 تهیسکوزیو و ظتغل شیافزا ع،یما بار شیافزا تعادل، عدم سندرم: دنباش مطرح لیدال این است ممکن ونیپرتانسیه بروز صورت در -4

 . باال خون شارف به مبتال مارانیب  در خون فشار ضد یداروها رانسیکل و جذب اضطراب، و ترس ، ون،یدراتاسیده دنبال به خون

 داروهای ضد فشار خون و تالیدومید. استفاده از : کاهش حجم خون در گردش، در صورت لزوم راه حل

 کمبود( 2 .وزنس شدن جدا و اتصاالت یشدگ شل ها، لوله یخوردگ چیپ کم، قطر با سوزن انتخاب( 1 دالیل ایجاد لخته در سیستم: -5

 3000 از کمتر دیانب شستشو یبرا نیسال زانیم ن،یهپار جذب عدم ،زمان پرایم در یناکاف کردن نهیهپار: لیدال به نیهپار نزایم

 قیتزر بدن ز ا خون انتقال از قبل و بوده یناکاف کیستمیس نیهپار زانیم: انعقاد ضد مصرف یبرا نیهپار کمبود. باشد یس یس

 با پمپ دور سرعت انطباق عدم جهینت در و پمپ دور قدرت کمبود( 4 شده، استفاده لیوسا با یستیز یسازگارنا (3 .است نشده

 .نییپا یدما( 5. است پمپ ده برون کاهش آن جهینت که یواقع انیجر حجم

 :حل راه

-and pressure) )متصل به ایزوالتور  و لوله های تخلیه فشار (Air-catching valve) چمبر وریدی مشاهده (1)

exhausting pipeline مطمئن ودن نظر ضد هوا بپینچ کنید تا از را  چمبر وریدی، به دقت بررسی کرده  بعد از شروع جذب

 .کندمی مطرح  ته رادر صورتیکه ویسکوزیته خون افزایش یابد، فشار در چمبر یا دتکتور افزایش یافته که احتمال تشکیل لخ. شوید

سالین  20mg/500mlدر صورت لزوم  .ادسرعت پمپ را کاهش د الزم است سپس سریعا باید به دنبال دلیل و راه حل بوده و

هپارین اضافه شود،  رد:و ادامه درمان باید این اقدامات انجام گی حل مشکلبرای هپارینه شده از طریق الین شریانی انفوزیون شود. 

 تنظیم شود و اگر الزم باشد الین ها تعویض گردد. ا و نیدل بررسی گردد، دمادور پمپ تنظیم شده، الین ه

 خونی های لسلو و پالسما جداسازی به تمایل فشار هیتخلو لوله های  چمبر وریدی، ایجاد می شوند لخته های بزگ خون وقتی (2)

اال می شود، لوله وریدی به دنبال این وقایع فشار در دریچه های دتکتور فشار باال رفته و باعث ایجاد آالرم فشار ب .پیدا می کنند

 د.همودیالیز ادامه پیدا کنفقط و کنید جدا  رامتوقف و کارتریج را هموپرفیوژن  ندرماسریعا  می شود لذاسخت 

پارین بر اساس شرایط هاین موارد باید: تنظیم دوز  در دارددر تشکیل لخته بسیار اهمیت  یا نگهدارندهابتدائی  هپارین دوز کمبود (3)

 شود. بررسیی بیمار ، تستهای مربوط به وضعیت انعقادتحت نظر قرار گیرد م کمبود هپارین و ایجاد لختهئعالتاکید شود، هر بیمار

ز ادقیقه بعد  5-30ش فشار خون و سختی در نفس کشیدن در مانند: خارش، کهیر، لرز، تنگی نفس، کاهعالئمی در صورت وجود  -6

 شروع هموپرفیوژن چه اقداماتی باید انجام داد؟

 و اکسیژن تراپی و کاهش سرعت پمپ  میلی گرم دگزامتازون یا تزریق عضالنی دیفن هیدرامین 5-10حل: تزریق وریدی راه 
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 خون برگرداندن میتصم. شود شروع باید افیالکسیآن عیسر درمان و درمان قطع دیشد کیالکتیآناف واکنش جادیا صورت در: توجه

 . شود گرفته پزشک توسط دیبا ماریب به

 خارش و تب فراغ،است تهوع، ،دسردر ،یعضالن کرامپ سرما، احساس بدن، یدما راتییتغ ،افت فشار خون نظر از مداوم نگیتوریمان

 .شود انجام

بیمار با اکسیژن  وهموپرفیوژن متوقف  سریعا رخ دادن این اتفاق، بایدو در صورت به بدن مشاهده دقیق سیستم از نظر ورود هوا  -7

 درمان شود. فشار باال

ت لزوم سیستم در صور اثربخشی درمان در طول زمستان و یا وقتی که دمای اتاق پایین است، توجه شود.بر باید به تاثیر دما  -8

 باید روشن شود.گرمایشی 

 ی از حجم رمقدا توان یم ، وزن کم ماریب و کودک یبرا مخصوصاً باشد ماریب تحمل از شتریب یبدن خارج خون گردش حجم اگر -9

 .گرفت نظربرای تزریق در   را خون

 .دباشد توصیه می گرد   L/910×7کمتر از   قبل یا در طول درمانسفوزیون پالکت تازه در صورتیکه میزان آن نترا -10

 :ها هیتوص و هااخطار

رایط استریل را ش، بوده و برای یکبار استفاده می باشد. برای جلوگیری از عفونت بیمار مواد تب زااین محصول استریل و بدون  -1

 محصول از آن استفاده کنید. یشستشوبالفاصله بعد از  رعایت کنید و 

 ستورالعملد دقت به استفاده از قبل. شود استفاده دارد تجربه خون هیتصف طهیح در که متخصص پزشک توسط دیبا محصول نیا -2

 .شودامحا  شده مصرف محصول استاندارد نیقوان اساس بر. شود مطالعه محصول

 .شود ادهد قرار یصاف از قبل دیبا وژنیهموپرف جیکارتر خون انعقاد از یریجلوگ یبرا ز،یالید یصاف با بیترک صورت در -3

 .است ه.دش منع عفونت احتمال لیدل به این محصول زا مجدد استفاده -4

 طول در اروهاد دوز که شود یم هیتوص پزشک به. باشد زیالید روش مشابه داروها برخی برداشت به قادر است ممکن وژنیهموپرف  -5

 .شود میتنظ یدرمان روش نیا

 شرایط نگهداری:

 دمای باال و  رطوبت  ،دور از نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش 

  در جه سانتیگراد 4-30دما بین 

  تهویهدارای محیط خشک و 

 .تاریخ انقضای این محصول دو سال پس از تاریخ تولید است 

 (:Warranties and limitationsضمانت ها و محدودیت ها )

 شوند یم یبند بسته و شیآزما ل،یاستر د،یتول دقت با محصوالت نیا که است نیا کننده دیتول ضمانت. 
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 نظر در آن یبرا نیگزیجا محصول شرکت نیا باشد، شده جادیا یبند بسته ای دیتول یط در است ممکن که نقص وجود صورت در 

 که یمشکالت قبال در را یتیولئمس چگونهیه دکنندهیتول. شود گزارش آن نامبر الت قیطر از محصول دیبا مورد نیا در. ردیگ یم

 ...... و نگهداشت و انبار نقل، و حمل هنگام مانند ردیپذ ینم دیآ شیپ محصول یبرا درمان طول در است ممکن

 تیولئمس یمدو کتشر نیبنابرا . باشد ریپذ تیمسئول آن استفاده شروع از قبل محصول با مرتبط مسائل همه قبال در دیبا داریخر 

  .ردیپذ ینم را محصول از استفاده سوء ای و اموال افراد، به بیآس شامل استفاده از منتج صدمات چگونهیه

 

 :شوند یم ریتفس ریز شرح به محصول برچسب در رفته کار به ینمادها و کیگراف
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