
Biliblanket كيفية استخدام
ي المحمول( biliblanket؟

لماذا يحتاج طفلي اىل )جهاز العالج الضو�ئ

ن ، وهي مادة صفراء تصنع عندما يحطم  وب�ي قان عندما ال ينضج كبد الطفل بما فيه الكفاية للتخلص من البيل�ي يحدث ال�ي
ي بعض األحيان 

وري �ن قان يمكن أن تجعل الطفل يبدو أصفر اللون. عند حدوث ذلك ، من ال�ن الجسم الخاليا القديمة. ال�ي
وري  ي جسمه. سيقرر الطبيب ما إذا كان من ال�ن

ن �ن وب�ي استخدام  biliblanket لمساعدة الطفل عىل التخلص من البيل�ي
ها من العالجات.  لطفلك استخدامbiliblanket  أو غ�ي

ً
طبيا

biliblanket تعليمات استخدام

أخلع مالبس الطفل عدا الحفاضة وضع الطفل 
ي أن يكون رأس الطفل عىل 

عىل الفرشة. ال ينب�ن
الوسادة أثناء استخدام الطفل biliblanket ، يجب 

. ن استخدام حماية للع�ي

ي مكان ثابت ومستقر. تأكد من 
ضع الصندوق �ن

ي الحائط.
توصيل الوسادة بالعلبة ومربــع الصندوق �ن
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 عم biliblanket ىلع دوزملا ءاطغلا عض
.ةحوللا لفسأ ةدوجوملا ةطرشألا
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يك ال إلك�ت كة ج�ن مقتبس من �ش
تم تحرير المحتوى للتوضيح و ليناسب مستوى تعليم المر�ن .

ي حضنك و إطعامه أثناء خضوعه للعالج. قم باطعام الطفل حسب الجدول االعتيادي له .
يمكن وضع طفلك �ن

ي استخدام biliblanket عىل طفلك.
اتبع دائًما ارشادات الطبيب  بشأن عدد المرات والوقت الذي تستغرقه �ن

 . ن احرص دائًما عىل حماية عيون طفلك باستخدام الرقعة القماشية المزودة للع�ي

ي العالج. الحفاظ عىل الطفل وجميع أجزاء من biliblanket بعيدا عن الماء.
ال تعطي طفلك حماًما أثناء تل�ت

ن واألطفال لحماية عيونهم من ضوء العالج كما يفعل األطفال. ال يحتاج البالغ�ي

ات مهمة: تذك�ي

ألية أسئلة أو استفسارات ، ير�ج االتصال بـ HCHC واطلب التحدث إىل ممرضة.

اضغط عىل المفتاح لتشغيل biliblanketحيث 
يش�ي الضوء األخ�ن الموجود عىل المفتاح باإلضافة 

إىل التوهج األزرق للسلك المرتبط بالوسادة إىل 
.biliblanket  تشغيل

طة الموجودة عىل الغطاء.  قم بلف الطفل باأل�ش
يمكنك أيًضا لف الطفل ببطانية أخرى. يجب أال 

ة الطفل تمنع هذه البطانية الوسادة من ب�ش
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