
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

UNICHARM CORPORATION نشیروبروك مراشت  ينوی 

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0007907 مقر : عارتخا  ةاءارب 

عاـفتنالا يف  قحلا  ةءاربـلا  كـلاملو  �م   27/04/2013: يف عدوـملا  ةدـحاو و  ةرمل  مدختـسُي  ضافح  : ىمـسملا عارتخالا  نع 
ةءارب ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةـيبرعلا جـيلخلا  لودــل  نواـعتلا  سلجم  لودــل  عارتخـالا  تاءارب  ماـظن  اـهحنمي  يتـلا  قوـقحلا  لـماكب 
كلذو م   27/04/2033 ة : ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  27/04/2013 نم ًاراـب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةـيرا  ـــ س
تاءارب ماـظن  ماـكحأ  نـم  يـأل  اـهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اـهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ــشب

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا 



 
عارتخا ةءارب  [ 12]

 128229/2018 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  مقر   

2018/ ویام /31 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  خیرات   

 GC0007907 ةءاربلا : مقر  [ 11] 

49/2018 ویام /2018               /31 ةءاربلا : حنم  نع  رشنلا  خیرات  [ 45] 

 : يلودلا فینصتلا  [ 51] 
Int. Cl.: A61F 13/494 (2006.01)

: عجارملا [ 56] 
  -JP 201261348 A (Daio Paper Corp.) 29 March 2012 
-JP 2004236832 A (Kao Corp.) 26 August 2004 
-JP 2000501962 A (Kimberly-Clark Worldwide, Inc.) 22 February 2000

يمانغلا دماح  نینح  صحافلا :  

 GC 2013-24218 بلطلا : مقر  [ 21] 
 27/4/2013 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]

JP2012-1041562012/4/27نابایلا
يشتوجاكاس  وروتاس  عرتخملا : [ 72] 

- يسنیك نابومیش , . 182 نشیروبروك ، مراشت  ينوی  - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 
 ، نابای میھا ، ، 0111-799 يش ، - واشتاكوكیش وشت ,
 ( م.م.ش  ) ةیركفلا ةیكلملل  ھلازغ  وبا  لیكولا : [ 74] 

ةدحاو  ةرمل  مدختُسی  ضافح  [ 54]   
فادرألا بناجل  نرملا  وضعلا  عضو  متی  ثیح  ىلوأ  نیقاس  ةحتف  ةدحو  ةقطنم  نمضتی  ةدحاو 10  ةرمل  مدَختُسی  ضافح  ریفوتب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

ةحتف قطانم  فارطأ  نیب  لوطلا  نوكیو  .ةیمامألا  نیقاسلا  ةحتف  ةقطنمب  ًةنراقم  ةیمامألا  رصخلا  طخ  ةقطنم  بناج  نم  برقلاب  ةیناث  نیقاس  ةحتف  ةقطنم  عضو  متیو 
ةطقن نم  ةقطنم  لخاد  جتنملا  ضرع  هاجتا  يف  ةیمامألا  نیقاسلا  ةحتف  قطانم  فارطأ  نیب  لوطلا  نم  رغصأ  عطاقتلا  ةطقن  دنع  جتنملا  ضرع  هاجتا  يف  ةیمامألا  نیقاسلا 

ةقطنم يف  نوكی  ام  رغصأ  جتنملا  ضرع  هاجتا  يف  ةیناثلا  نیقاسلا  ةحتف  قطانم  نیب  دجوت  يتلا  فارطألا  نیب  لوطلا  نوكیو  ةیفلخلا ؛ رصخلا  طخ  ةقطنم  وحن  عطاقتلا 
نیقاسلا ةحتف  قطانم  فارطأ  نیب  لوطلا  نم  ربكأ  عطاقتلا  ةطقن  دنع  جتنملا  ضرع  هاجتا  يف  ةیمامألا  نیقاسلا  ةحتف  قطانم  فارطأ  نیب  لوطلا  نوكیو  ًاقبسم ؛ ةددحم 

ً.اقبسم  ةددحملا  ةقطنملا  يف  جتنملا  ضرع  هاجتا  يف  ةیناثلا 

 5 لاكشألا : ددع       8 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



- 1 -  
 حفاض ُيستخدم ملرة واحدة

  امللخـــص
  

 ساقنيمنطقة وحدة فتحة  يتضمن 10 حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدةيتعلق االخرتاع احلايل بتوفري 
لقرب من  نية ساقنيمنطقة فتحة  يتم وضعو  العضو املرن جلانب األرداف يتم وضع حيث أوىل

ويكون الطول بني . األمامية ساقنيتحة المقارنًة مبنطقة ف جانب منطقة خط اخلصر األمامية
الطول  عند نقطة التقاطع أصغر من يف اجتاه عرض املنتج األمامية ساقنيمناطق فتحة الأطراف 

 5 منطقة من نقطة التقاطع يف اجتاه عرض املنتج داخل األمامية ساقنيبني أطراف مناطق فتحة ال

 ساقنيراف اليت توجد بني مناطق فتحة الالطول بني األط ويكون حنو منطقة خط اخلصر اخللفية؛
 الطول بني أطراف يكون؛ و يف منطقة حمددة مسبقاً  أصغر ما يكونيف اجتاه عرض املنتج  الثانية

الطول بني أكرب من  عند نقطة التقاطع يف اجتاه عرض املنتج األمامية ساقنيمناطق فتحة ال
  .يف املنطقة احملددة مسبقاً  تجيف اجتاه عرض املن الثانية ساقنيمناطق فتحة ال أطراف



  
 حفاض ُيستخدم ملرة واحدة

  الوصف الكامل
  :اجملال التقين

 ]0001[ 

 .يتعلق االخرتاع احلايل حبفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة

 :اخللفية التقنية

]0002[ 5 

منطقة  يوجد حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة به منطقة خط خصر أمامية، من الناحية التقليدية،
موضوعة بني منطقة خط اخلصر األمامية ومنطقة  ساقنيية، ومنطقة ما بني الخط خصر خلف

بينما يستمر إمداد  ساقنييتم تشكيل زوج من وحدات فتحات ال حيث خط اخلصر اخللفية،
ومتتد حىت منطقة خط اخلصر األمامية ومنطقة خط  ساقنيعرب منطقة ما بني ال مادة ماصة

 10  .اخلصر اخللفية

]0003[ 

  فاضيف احل
ُ
 ساقنيأجزاء حميط الولتدعيم كل من مسة التوافق مع  ،املذكور سَتخدم ملرة واحدةامل
عضاء تكون البنية املزودة  ،القدرة على تغطية منطقة أرداف مرتدي احلفاضو  ملرتدي احلفاض

منطقة خط إىل  من منطقة خط اخلصر األمامية املمتدةو  ساقنيعرب منطقة ما بني ال ممتدة مرنة
 15 ).1مرجع براءة االخرتاع  على سبيل املثال،( معروفة اخللفيةاخلصر 

 ]قائمة املراجع[

  مرجع براءة االخرتاع

 



  
]0004[  

]PTL 1[ 

نية الذي مل خيضع للفحص   501962-2000رقم  )PCTترمجة طلب  ( نشرة طلب الرباءة اليا
 ]الكشف عن االخرتاع[

س وجد مقدمو الطلب ،مع ذلك ]0005[
ُ
مبشكلة تخدم ملرة واحدة السابق يتسم أن احلفاض امل 5 

ليمتد إىل اجلوانب  ملرتدي احلفاض ساقنيمنطقة ما بني العرب تتمثل يف أنه مت تشكيله ليمتد 
فجوة يتم تسليط قوة يف اجتاه  احلفاض املستخدم ملرة واحدة،عند ارتداء  ،اخللفية واألمامية

 . مرتدي احلفاضؤدي إىل عدم تغطية أفخاذ مما ي ،التضييق بني األعضاء املرنة املذكورة سابقاً 

]0006[ 

 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةوجد مقدم الطلب مشكلة أخرى تتمثل يف أن  عالوًة على ذلك،

اجتاه أو يف  االجتاه الطويل للمنتجيف حالة مائلة يف  األعضاء املرنة املذكورة سابقاً  يتطلب وضع
  .التصنيعمما يؤدي إىل تعقيد طريقة  عرض املنتج،

  :الكشف عن االخرتاع
]0007[ 

يتمثل هدف االخرتاع يف توفري ، و حلل املشكالت املذكورة سابقاً  االخرتاع احلايلمت اكتشاف  15 

بدرجة كافية  مرتدي احلفاضأفخاذ  والذي يكون قادرًا على تغطية حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة
 . رتدي احلفاضمل ساقنيأجزاء حميط اللتوفري التوافق بدرجة مناسبة يف 

]0008[  
حفاض ُيسَتخدم ملرة  يف توفري الخرتاع احلايللوفقًا  احلايل لالخرتاع جانب أوليتم تلخيص 

منطقة خط خصر  منطقة خط خصر أمامية؛ :يشتمل على حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة واحدة 20 



  
خلصر موضوعة بني منطقة خط اخلصر األمامية ومنطقة خط ا ساقنيمنطقة ما بني ال خلفية؛
ومتتد حىت  ساقنيعرب منطقة ما بني ال متتد مادة ماصة ؛ساقنيزوج من وحدات فتحات ال اخللفية؛

اجتاه طويل ملنتج من منطقة خط اخلصر  منطقة خط اخلصر األمامية ومنطقة خط اخلصر اخللفية؛
 نتج؛اجتاه عرض منتج عمودي علي االجتاه الطويل للم حنو منطقة خط اخلصر اخللفية؛ األمامية

عرب حبيث ميتد  ساقنيوحدة مناظرة لوحدات فتحة اليتم تشكيله بطول  ساقنيوعضو مرن لل 5 

 حنو منطقة خط اخلصر اخللفية؛ من منطقة خط اخلصر األماميةميتد و  ساقنيمنطقة ما بني ال
ميتد يف يف اجتاه عرض املنتج و  ساقنيالعضو املرن لل خارجيتم وضعه  عضو مرن جلانب األرداف

منطقة يتم توضع  :ساقنيالوحدة املناظرة لوحدات فتحة التتضمن : حيث اه الطويل للمنتج،االجت
يتم  نية ساقنيمنطقة فتحة ؛ و العضو املرن جلانب األرداف حيث أوىل ساقنيوحدة فتحة ال

لقرب من   10 ؛األمامية ساقنيمقارنًة مبنطقة فتحة ال جانب منطقة خط اخلصر األماميةوضعها 

 تعمل، و العضو املرن جلانب األرداف أو خط ممتد للعضو املرن جلانب األردافبني  نقطة تقاطع
منطقة و  األوىل ساقنيمنطقة فتحة البني  نقطة حميطيةك ساقنيالوحدة املناظرة لوحدات فتحة ال

يف اجتاه عرض  األمامية ساقنيمناطق فتحة الأطراف  بنيويكون الطول  ؛الثانية ساقنيفتحة ال
يف اجتاه  األمامية ساقنيالطول بني أطراف مناطق فتحة ال نقطة التقاطع أصغر من عند املنتج

الطول بني ويكون  حنو منطقة خط اخلصر اخللفية؛ منطقة من نقطة التقاطع عرض املنتج داخل 15 

يف أصغر ما يكون يف اجتاه عرض املنتج  الثانية ساقنياألطراف اليت توجد بني مناطق فتحة ال
يف اجتاه عرض  األمامية ساقنيمناطق فتحة ال الطول بني أطرافيكون ؛ و بقاً منطقة حمددة مس

يف اجتاه عرض  الثانية ساقنيمناطق فتحة ال الطول بني أطرافأكرب من  عند نقطة التقاطع املنتج
 .يف املنطقة احملددة مسبقاً  املنتج

]0009[ 20 



  
والذي يكون قادرًا على تغطية  ةحفاض ُيسَتخدم ملرة واحدميكن توفري  ،وفقًا لالخرتاع احلايل 

ملرتدي  ساقنيأجزاء حميط ال بدرجة كافية بينما يتم تثبيته بدرجة مناسبة يف مرتدي احلفاضأرداف 
 .احلفاض

 ]والرسومات الوصف املختصر لألشكال[

]0010[ 5 

وفًقا ألحد  عبارة عن مسقط أفقي مفصل حلفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة 1شكل  ]1شكل [
 .اع احلايل مناذج االخرت 

متداد اخلط  2شكل  ]2شكل [ يف املسقط األفقي  F-Fعبارة عن مسقط قطاعي عرضي 
 .االخرتاع احلايل  وفًقا لنموذج أول ل املفصل حلفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة

من  يف منظر أفقي مفصل 35 ساقنيعبارة عن مسقط مكرب لوحدة فتحة ال 3شكل  ]3شكل [ 10 

 .احلايل لالخرتاع وفًقا للنموذج األول ةاحلفاض املستخدم ملرة واحد

من  يف منظر أفقي مفصل 35 ساقنيعبارة عن منظر مكرب لوحدة فتحة ال 4شكل  ]4شكل [
 .احلايل  لالخرتاع وفًقا للنموذج األول احلفاض املستخدم ملرة واحدة

يف منظر  B-Bمنظر قطاعي عرضي و  A-Aيوضح منظر قطاعي عرضي  5شكل  ]5شكل [
 15 . احلايل لالخرتاع وفًقا للنموذج األول من احلفاض املستخدم ملرة واحدة لأفقي مفص

 ]الوصف التفصيلي لالخرتاع[

]0011[ 

 )منوذج أول لالخرتاع احلايل(

 وفًقا للنموذج األول 10 حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدةيتم شرح  ،5 إىل 1إلشارة إىل األشكال 
 20 . احلايل لالخرتاع



  
]0012[ 

لإلشارة إىل  مت استخدام نفس األرقام املرجعية أو أرقام مرجعية مماثلة  لألشكال،يف الوصف التايل
سيتم إدراك أنه مت عرض األشكال ختطيطًيا وأن النسبة وما  .نفس األجزاء أو إىل أجزاء مماثلة

 . مياثلها لكل بُعد ختتلف عن النسب احلقيقية

]0013[ 5 

لتايل،  من بني األشكال، عالوًة على ذلك، .ف احلايليف ضوء الوص جيب حتديد بُعد معني و

 .ميكن أن ختتلف العالقات أو النسب الُبعدية ذات الصلة بطبيعة احلال

]0014[ 

 .وفًقا للنموذج احلايل 10 عبارة عن مسقط أفقي مفصل للحفاض املستخدم ملرة واحدة 1شكل 

مأخوذ  10 واحدةمن احلفاض املستخدم ملرة  مسقط قطاعي عرضي عبارة عن 2شكل يكون  10 

لذكر أن املسقط األفقي املفصل لشكل  .1املوضح يف شكل  F-Fمتداد اخلط   1ومن اجلدير 
يف  80 ساقنيواألربطة اجلانبية لل 75 للساقني املرنهاالعضاء تكون  خمطط حيثيكون عبارة عن 

على سبيل  ،70 ةالرقاقات اجلانبي و 50 ممتدة حبيث ال تتكون جتعدات يف الرقاقة العلوية حالة
 .10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةاليت تشكل  املثال،

]0015[ 15 

منطقة خط خصر  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيتضمن  ،1مثلما هو موضح يف شكل 
يتم  عالوًة على ذلك،. 30 ، ومنطقة خط خصر خلفية25 ساقنيمنطقة ما بني ال ،20 أمامية

 .10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيف  35 ساقنيزوج من وحدات فتحات التشكيل 

]0016[ 



  
مع جزء خط  جزء يتالمسعبارة عن  20 منطقة خط اخلصر األمامية تكون يف هذه الوثيقة،

جزء يتالمس مع جزء عبارة عن  30 منطقة خط اخلصر اخللفيةوتكون  ؛اخلصر األمامي ملرتدي
بني يتم وضعه  جزء عبارة عن 25 ساقنيمنطقة ما بني التكون خط اخلصر اخللفي ملرتدي؛ و 

 .30 ومنطقة خط اخلصر اخللفية 20 منطقة خط اخلصر األمامية

]0017[ 5 

حنو منطقة خط اخلصر  20 االجتاه من منطقة خط اخلصر األماميةيسمى  يف النموذج احلايل،
جتاه ا L االجتاه عمودي علي االجتاه الطويل للمنتجيسمى ، و L االجتاه الطويل للمنتج 30 اخللفية

 .W عرض املنتج

]0018[ 

 10 25 ساقنيمنطقة ما بني ال متتد عرب 40 ماصة مبادة 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيتم تزويد 

مثلما هو موضح . 30 ومنطقة خط اخلصر اخللفية 20ومتتد حىت منطقة خط اخلصر األمامية 
 .ب 40 بأ وغالف للقل40 قلب ماصمكونة من  40 املادة املاصةوتكون  ،2يف شكل 

]0019[ 

احلفاض التقليدي املستخدم ملرة واحدة، وميكن  هو نفسه املستخدم يف أ40 القلب املاصيكون 
ت أو املواد املعروفة، ستخدام املكو مثل اللب املطحون وبوليمر عايل  تشكيله بشكل مالئم  15 

 ب 40غالف القلب رقائقي الشكل يف أ 40القلب املاص ويتم لف  .االمتصاص

]0020[  
ويكون جزء على األقل . أ40رقاقة لتغليف القلب املاص عبارة عن ب 40غالف القلب يكون 

من أقمشة مصنوعًا ب 40من غالف القلب على األقل اجلانب السطحي املالمس للجلد من 
 20 . غري منسوجة ليفية متنوعة أو رقاقة نسيجية تتمتع بنفاذية للسوائل



  
]0021[ 

قماش ليفي غري  ميكن استخدام على سبيل املثال، ب ،40وكعضو يشكل غالف القلب 
لغزل منسوج منفذ للهواء، لغزل( SMS ، أوقماش غري منسوج مرتبط  مشكل بنفخ  - مرتبط 

لغزل - الصهري أو  ،2م/جم 30 إىل 10كتلة ترتاوح من حوايل قماش غري منسوج له   )مرتبط 
 5 .2م/مج 30 إىل 10هلا كتلة ترتاوح من حوايل  نسيجية رقاقة

]0022[ 

 منطقة خط اخلصر اخللفية يف 110 منطفة منخفضة الصالبة 40 املادة املاصةميكن أن تتضمن 

لمادة وزن املناطق األخرى لأصغر من  أ40 املاصيكون الوزن األساسي للقلب  حيث ،30
ضة فمنطقة منخميكن تشكيل  عالوًة على ذلك، .أ40 قلب ماص أو ال يوجد 40 املاصة
لقرب من 110 الصالبة جانب منطقة خط اخلصر  عند E1 الطرف حبيث متتد إىل أعلى  10 

 . 40 لمادة املاصةل L االجتاه الطويل للمنتج يف 30اخللفية 

]0023[ 

 Wيف اجتاه عرض املنتج  110 الصالبة منخفضة نطقةميكن أن يكون عرض امل على سبيل املثال،

 يف االجتاه 30طقة خط اخلصر اخللفية جانب منعند  E1 الطرف حنوأكرب من العرض املمتد 
يف صورة  110 الصالبة منخفضة نطقةميكن تشكيل امل على وجه التحديد، .L الطويل للمنتج 15 

 .10 من احلفاض املستخدم ملرة واحدة كما يتضح من املسقط األفقي إسفني

]0024[  
 جلانب العلويعلى ا 50 رقاقة علوية منفذة للسوائليتم تزويد  ،2مثلما هو موضح يف شكل 

رقاقة خلفية غري منفذة يتم تزويد ، و 40 لمادة املاصةل )اجلانب السطحي املالمس للجلد(
. 40 املاصةللمادة  )اجلانب السطحي غري املالمس للجلد( اجلانب اخللفي عندأ 60 للسوائل 20 



  
 رقاقة أقمشة ( 60 رقاقة خارجيةميكن تزويد  ،2مثلما هو موضح يف شكل  عالوًة على ذلك،

 . أ60 للرقاقة اخللفية )اجلانب السطحي غري املالمس للجلد( اجلانب اخللفيعند  )غري منسوجة

]0025[ 

 .40 املاصةللمادة  Wيف اجتاه عرض املنتج  على كل حافة جانبية 70 قالبة جانبيةيتم تزويد 
قمشة غري األمكونة من واحدة، أو اثنني، أو أكثر من الرقاقات من  70 القالبة اجلانبيةتكون  5 

  .املرتاكبة على بعضها البعض املنسوجة

]0026[ 

خط اخلصر يف منطقة  90من أشرطة التثبيت بزوج  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيتم تزويد 
أ يف منطقة حمددة مسبًقا على اجلانب السطحي غري املالمس 90 وشريط مستهدف 30 اخللفية
 10 .20 خط اخلصر األمامية ملنطقة للجلد

]0027[ 

ميكن  أ،90الشريط املستهدف  على 90 من خالل تركيب أشرطة التثبيت يف هذه الوثيقة،
 . املرتديجبسم  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةاحتجاز 

]0028[ 

 15 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدة ميكن تزويد ،1مثلما هو موضح يف شكل  عالوًة على ذلك،

واليت تتمدد وتنكمش وتتكون  أ200 ساقنية ما بني الشد يف منطقبوحدة  وفًقا للنموذج احلايل
ا، 40 املادة املاصة اوضع مادة ماصة يف منطقة   . 25 ساقنيداخل منطقة ما بني ال موضوعة 

]0029[ 

وحدة الشد يف منطقة ما بني  ميكن تزويد ،2مثلما هو موضح يف شكل  على وجه التحديد،
 20 . أ60 والرقاقة اخللفية) ب 40الف القلب غ( 40 املادة املاصةبني أ 200 ساقنيال



  
]0030[ 

يف أ 200 ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني الميكن أن تتمدد أو تنكمش  يف هذه الوثيقة،
أو ميكن أن تتمدد  ،Wيف اجتاه عرض املنتج  وميكن أن تتمدد وتنكمش ،L الطويل للمنتج االجتاه

 . W جتاه عرض املنتجوا L االجتاه الطويل للمنتجوتنكمش يف كل من 

]0031[ 5 

حنو حبيث متتد  أ200 ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني الميكن تصميم  عالوًة على ذلك،
بواسطة التمدد  30وجانب منطقة خط اخلصر اخللفية  20جانب منطقة خط اخلصر األمامية 

 .L يف االجتاه الطويل 10 للحفاض املاص O اخلط املركزي عرب

]0032[ 

مصنوعة من  أ200 ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني الميكن أن تكون  ذج احلايل،يف النمو  10 

 .عضو رقاقة قابلة للشد

]0033[ 

ستخدامها كما هي يكون  طبقة رقيقة عبارة عن  على سبيل املثال، قابلة للشد،الرقاقة العضو و
حلرارة مصنوعة من قابلة للشد أو ُمشكل يف  و منصهر ستريين أو مثل يوريثان راتنج مرن ملدن 

مت  رقاقة مركبةو  ألياف قابلة للشد؛مصنوع  قماش غري منسوج قابل للشدأو  ؛صورة طبقة غشائية 15 

واليت تكون مقطوعة جزئيًا أو تكون هشة  قابلة للشدالرقاقة غري احلصول عليها بواسطة ربط ال
 . للشد؛ وما شابه قابلالنسوج املقماش غري لنسبة للطبقة الرقيقة القابلة للشد أو ال

]0034[ 

وحدة ميكن تشكيل  ،املذكور قابلة للشدالرقاقة العضو وبدًال من استخدام  عالوًة على ذلك،
اليت مت  األعضاء املرنة القابلة للشدبواسطة تبطني  أ200 ساقنيالشد يف منطقة ما بني ال 20 



  
أو  ويل يوريثان املرنةألياف الب وتكون مصنوعة من أو يف صورة أربطة، تشكيلها يف صورة خيوط

 .بشكل مواٍز لبعضها البعض املطاط الطبيعي،

]0035[ 

 اليت تشكل األعضاء األخرىأ و 40 القلب املاص ومع الوضع يف االعتبار صالبة ،يف هذه احلالة 

 5 املستخدمة رنةاملعضاء ميكن اختيار مسك أو ميل الوضع لأل ،10 احلفاض املستخدم ملرة واحدة

يف اجتاه  يكون من املفضل انكماش املنطقة الكلية لكل حافة جانب ،ع ذلكم. بصورة مالئمة
 لحفاض املستخدم ملرة واحدةاجلسم الرئيسي ل أثناء رجوعأ 40 لقلب املاصل Wعرض املنتج 

 ). حالة غري مشدودة ( يف حالة طبيعية 10

]0036[ 

لشد يف منطقة ما بني وحدة ايُفضل أن ترتاوح نسبة التمدد واالنكماش ل على وجه التحديد، 10 

ميكن ضبط معدل  على سبيل املثال، يف النموذج احلايل، .مرة 1.8 إىل 1.2 منأ 200 ساقنيال
 . مرة 1.4إىل أ 200 ساقنيالشد يف منطقة ما بني ال لوحدةالشد 

]0037[ 

يف اجتاه  أ200 ساقنيالشد يف منطقة ما بني ال وحدةتتضمن نسبة التمدد واالنكماش مدى شد 
 15 :يتم ذكرها فيما يلي ، و)يف النموذج احلايل L االجتاه الطويل للمنتج( الشد

]0038[ 

يف  أ200 ساقنيالشد يف منطقة ما بني ال لوحدة يف اجتاه الشد الطول( = نسبة التمدد والشد
يف احلالة  أ200 ساقنيالشد يف منطقة ما بني ال لوحدة يف اجتاه الشد الطول( / )أقصى حالة شد

 )الطبيعية

]0039[ 20 



  
 :كما يلي  على سبيل املثال، ،نسبة التمدد والشدُيالحظ أنه يتم ذكر  ،يف املواصفة احلالية 

]0040[ 

يف غالف أو ما  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيف احلالة اليت يتم فيها إحاطة  ،يف البداية
 ،ليه دون تغيرياحلفاظ عو من الغالف  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدة ويتم إخراج ،شابه ذلك

 5 %60 تكون الرطوبة النسبية، و م ْ 2 ± م ْ 20حبيث تكون درجة احلرارة  يف الغالف اجلوي احمليط

 .دقيقة 60ملدة  5% ±

]0041[ 

بضي ،نياً  لياف زجاجية :شريط( استخدام مقياس  مت تصنيعه  )مغطى بكلوريد فينيل مقوى 
يف اجتاه  قياس الطول، و املنطقة املراد قياسهاواحلفاظ عليه  ،.Shinwa Rules Co., Ltdبواسطة 
 10 يف اجتاه الشد الطول، و )احلالة الطبيعية ،بعبارة أخرى ( للمنطقة املطلوبة يف احلالة املذكورة الشد

احلالة إىل اخلارج  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيف الزمن الذي يتم فيه شد  للمنطقة املطلوبة
 ( بصورة مرئية األعضاء املرنة تتم فيها مالحظة التجاعيد الناجتة عن إىل احلالة اليت ال الطبيعية

املذكور " الطول"سوف يتم قياس  فيما يلي يف هذه الوثيقة، ).يف أقصى حالة شد ،بعبارة أخرى
 .يف املواصفة على أساس طريقة القياس املذكورة سابقاً 

]0042[  15 

الشد يف منطقة ما بني  لوحدة الشدنسبة التمدد و ومن خالل ضبط  مثلما هو موضح أعاله،
 ملرتدي احلفاضفمن احملتمل اتباع طريقة شد اجللد  ،مرة 1.8إىل  1.2 من أ200 ساقنيال

 . بصورة مناسبة

]0043[ 



  
عندما يتخذ مرتدي احلفاض وضع متديل والذي يتسبب يف انكماش اجلانب  على سبيل املثال،
 %30 إىل اخلارج مبقدار ملرتدي احلفاض دافعند جانب األر فيتم شد اجللد  ،األمامي للجسم

حلالة اليت يتم فيها شد اجلسم إىل اخلارج   .تقريباً مقارنًة 

]0044[ 

الشد يف منطقة ما بني  نسبة التمدد والشد لوحدةويف احلالة اليت يتم فيها ضبط  ،بعبارة أخرى 5 

يف منطقة ما بني الشد  وحدةفيكون انكماش  ،مرة 1.2إىل نسبة أصغر من  أ200 ساقنيال
حلالة اليت ال يتم فيها تزويد، و غري كافًيا يف احلالة الطبيعية أ200 ساقنيال وحدة الشد يف  مقارنًة 

احلفاض املستخدم فيوجد اختالف بسيط يف املرونة بني يف مرونة  أ،200 ساقنيمنطقة ما بني ال
 .د املوضع املطلوبعن 20 منطقة خط اخلصر األماميةحبيث ال ترتفع  ،10 ملرة واحدة

]0045[ 10 

حية أخرى  الشد يف منطقة ما  لوحدة نسبة التمدد والشدويف احلالة اليت يتم فيها ضبط  ،من 
 لوحدة فيكون حجم االنكماش يف اجتاه االنكماش ،مرة 1.8إىل أكرب من أ 200 ساقنيبني ال

للمنطقة اليت الشديد المس من احملتمل الت، و كبريًا للغاية  أ200 ساقنيالشد يف منطقة ما بني ال
حبيث  ،مع اجلسم دون الرتكيب بداخله أ200 ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني التتضمن 

 15 . مرتدي احلفاض إىل أسفل 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةميكن ازاحة 

]0046[ 

 ةجانب رقاقة علوي( اجلانب العلويبتم تزويد  ،1مثلما هو موضح يف شكل  عالوًة على ذلك،
وحدة واليت يتم تشكيلها بطول  75 للساقني االعضاء املطاطهزوج من ب 40 املاصةللمادة  )50

 . L على األقل يف االجتاه الطويل للمنتجتتمدد وتنكمش و  35 ساقنيفتحة ال

]0047[ 20 



  
 أ200 ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني ال أطول من 75 للساقني االعضاء املطاطهال تكون 
أ يف 200 ساقنيخارج وحدة الشد يف منطقة ما بني ال أثناء تزويدها L لطويل للمنتجا يف االجتاه

 .Wاجتاه عرض املنتج 

]0048[ 

 5 االعضاء املطاطهميكن تشكيل كل من  ،1مثلما هو موضح يف شكل  على سبيل املثال،

يف املثال املوضح يف  أعضاء مرنةثالث  ( رنةاملعضاء من عدد حمدد مسبقًا من األ 75 للساقني
 ).1شكل 

]0049[ 

 وحدة شد اخلصرأ و 200 ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني العلى غرار  عالوًة على ذلك،
 10 .عضو رقاقة قابلة للشدمن  75 للساقني االعضاء املطاطهميكن أن تتكون  ،100

]0050[  
يف اجتاه عرض العرض  ( عضو الرقاقة القابلة للشديُفضل أن يرتاوح عرض  على وجه التحديد،

مم، واألكثر  45مم إىل  5من  )يف حالة طبيعية 10 من احلفاض املستخدم ملرة واحدة Wاملنتج 
 . 25 ساقنيعلى األقل يف منطقة ما بني ال مم، 35مم إىل  12.5تفضيًال 

]0051[ 15 

 الئمام مم 5 الذي يكون له عرض أصغر من عضو الرقاقة القابلة للشدال يكون يف هذه الوثيقة،
عضو الرقاقة القابلة يعمل بينما  ،يف الطريقة املسطحة ملرتدي احلفاض ساقنيأجزاء حميط ال بطول
 ،ساقنيأجزاء حميط العلى تكبري املنطقة بطول مم  45عرض أكرب من  الذي يكون له للشد

 .أو تدويره جانب جسم مرتدي احلفاض بسهولة مع عضو الرقاقة القابلة للشدحبيث يتم تشابك 

]0052[ 20 



  
على . مرة 2.4 إىل 1.5من  75 للساقني لالعضاء املطاطه نسبة التمدد والشديُفضل أن ترتاوح 

 75 للساقني لالعضاء املطاطه نسبة التمدد والشدميكن ضبط  يف النموذج احلايل، سبيل املثال،
نسبة ع لتشابه م 75 للساقني لالعضاء املطاطه نسبة التمدد والشدويتم ذكر . مرة 1.9إىل 

 . أ200 املذكورة سابقاً  ساقنيوحدة شد منطقة ما بني الل التمدد والشد

]0053[ 5 

اجلوانب القريبة  ( اجلوانب الداخلية ميكن تزويد ،1مثلما هو موضح يف شكل  عالوًة على ذلك،
األربطة بزوج من  75 للساقني االعضاء املطاطهلزوج من  )Wيف اجتاه عرض املنتج من املركز 

 .L الطويل للمنتج يف االجتاهاملمتدة  80 ساقنيية للاجلانب

]0054[  
 10 و 81 جزء متصل 80 ساقنياألربطة اجلانبية لليكون لكل من  ،1مثلما هو موضح يف شكل 

عضو  يتضمنو  81 اجلانب املقابل للجزء املتصل والذي يتم وضعه على 82 جزء حر الطرف
 . موضوع به 83 مرن

]0055[ 

أو  أ،60 الرقاقة اخللفيةأو  ،50 لرقاقة العلوية 81 اجلزء املتصل ن توصيلميك يف هذه الوثيقة،
 15 .60 الرقاقة اخلارجية

]0056[ 

 82 للجزء متحرر الطرف L الطويل للمنتج الطرف يف االجتاهيتم توصيل  عالوًة على ذلك،

 ساقنيلوحدة الشد يف منطقة ما بني ابني  81 اجلزء املتصليتم وضع  .50 لرقاقة العلوية

 .W يف اجتاه عرض اإلنتاج 75 للساقني االعضاء املطاطهأ 200

]0057[ 20 



  
مع األجزاء  80 ساقنياألربطة اجلانبية للترتفع كل من  احلفاض املستخدم ملرة واحدة،عند ارتداء 

مع  ،كجزء علوي ، 82 وتكون كطرف قاعدي بينما تتالمس األجزاء الطرفية احلرة 81املتصلة 
 .اضمرتدي احلفجلد 

]0058[ 

 5 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيتم تزويد  ،1مثلما هو موضح يف شكل  عالوًة على ذلك،

الطويل  يف االجتاه املمتدة 101 األعضاء املرنة جلانب األرداف بزوج من وفًقا للنموذج احلايل
 .L للمنتج

]0059[ 

 ساقنياألعضاء املرنة لل جخار  101 األعضاء املرنة جلانب األردافيتم وضع  يف هذه الوثيقة،

 W. 10يف اجتاه عرض املنتج  75

]0060[ 

عند   101 عضو مرن واحد جلانب األرداف يوضح احلالة اليت يتم فيها وضع 1شكل يتضح أن 
كما ينطبق ذلك على احلالة  على هذا املثال االخرتاع احلايلولكن ال يقتصر  كل من اجلوانب

 . 101 املرنة جلانب األرداف األعضاءاليت يتم فيها وضع العديد من 

]0061[ 15 

 1املراد وضعها من  101 األعضاء املرنة جلانب األردافيُفضل أن يرتاوح عدد  يف هذه الوثيقة،
 .لكل جانب 3 إىل

]0062[ 

واجلانب  101 العضو املرن جلانب األردافبني  D1يُفضل أن ترتاوح املسافة  عالوًة على ذلك،
 20 . مم 30مم إىل  10من  75 ساقنياملرن للللعضو  Wج يف اجتاه عرض املنت اخلارجي



  
]0063[ 

األعضاء املرنة  فتقل احتمالية أن تقوم مم، 10أصغر من  D1يف احلالة اليت تكون فيها املسافة 
جتاه 25 ساقنيمنطقة ما بني البسحب  101 جلانب األرداف يف  اجلوانب األخرى للتوسيع 

 . الطويل للمنتج االجتاه

]0064[ 5 

ثري قوة  مم، 30أكرب من  D1يف احلالة اليت تكون فيها املسافة  ،حية أخرى من فيكون 
األعضاء املرنة  و 75 ساقنياألعضاء املرنة للبواسطة  جسم املرتدياالنكماش للدفع مقابل 

 ساقنياألعضاء املرنة لل بنيغري كافيًا بسبب التجاعيد اليت يتم تشكيلها  101 جلانب األرداف

األعضاء املرنة  بنيحبيث ميكن تشكيل حيز بسهولة  ،101 عضاء املرنة جلانب األردافاألو  75
ومن مث ال يتم تغطية  ، وجسم املرتدي،101 األعضاء املرنة جلانب األردافو  75 ساقنيلل 10 

 . بدرجة كافية ملرتدي احلفاض أرداف

]0065[ 

 ألعضاء املرنة جلانب األردافاميكن تصميم البنية حبيث يكون التالئم بني  عالوًة على ذلك،

 نسبة التمدد والشديتم ضبط ، و دتكس 210أكرب منو  دتكس 780أصغر من  101

 15 . مرة تقريباً  2.4 إىل 1.8إىل ما يرتاوح من  101 ألعضاء املرنة جلانب األردافل

]0066[ 

األعضاء تؤدي البنية املذكورة إىل منع حدوث احلالة اليت تنكمش فيها الرقاقة اليت توجد حول 
متشابكًا مع  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيكون و  بدرجة كبرية 101 املرنة جلانب األرداف

 حبيث ميكن تالمس ،10 من احلفاض املستخدم ملرة واحدة اجلانب السطحي املالمس للجلد

 20 .احلفاضأرداف مرتدي  مع 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدة



  
]0067[ 

وفًقا  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيف  ،1موضح يف شكل مثلما هو  عالوًة على ذلك،
 و R1 أوىل ساقنيمنطقة فتحة  35 ساقنيفتحة اليكون لكل من وحدات  للنموذج احلايل،

لقرب  R2 الثانية ساقنيمنطقة فتحة اليتم وضع  يف هذه الوثيقة،. R2 نية ساقنيمنطقة فتحة 
 R2 . 5 األمامية ساقنيارنًة مبنطقة فتحة المق 20جانب منطقة خط اخلصر األمامية  من

]0068[ 

داخل  101 العضو املرن جلانب األردافيتم تشكيل البنية حبيث يتم وضع  عالوًة على ذلك،
 . R2 الثانية ساقنيمنطقة فتحة الداخل  ال يتم وضعهاو  R1 األوىل ساقنيمنطقة فتحة ال

]0069[  
بني  Gنقطة تقاطع  حبيث تعمل تشكيل البنية ميكن ،1مثلما هو موضح يف شكل  ،بعبارة أخرى 10 

 و) 101 املرن جلانب األردافللعضو أو اخلط املمتد  ( 101 العضو املرن جلانب األرداف
منطقة فتحة و  R1 األوىل ساقنيمنطقة فتحة البني  نقطة حميطيةك 35 ساقنيوحدة فتحة ال

 . يف احلالة املتمددة  R2 الثانية ساقنيال

]0070[ 

يف اجتاه  R1 األمامية ساقنيفتحة ال أطراف مناطق بني W1يتم تصميم طول  لى ذلك،عالوًة ع 15 

 .يف احلالة املتمددة  G عند نقطة التقاطع الطول حبيث يكون أصغر من Wعرض املنتج 

]0071[ 

يتم  ،101 األعضاء املرنة جلانب األردافيف احلالة اليت يتضمن فيها كل جانب العديد من 
 R1 األمامية ساقنيمناطق فتحة اللكل من  الطرف و املذكورة سابقاً  Gاطع توضيح نقطة التق



  
يف  اليت مت وضعها عند اجلانب األقرب إىل الداخل 101 لعضو املرن جلانب األردافلنسبة ل

 .Wاجتاه عرض املنتج 

]0072[ 

 ساقنيفتحة ال أطراف مناطق بني W1يتم تصميم البنية حبيث يكون الطول  ،بعبارة أخرى
أطراف منطقة  بنيالطول أصغر من  G عند نقطة التقاطع Wيف اجتاه عرض املنتج  R1 األمامية 5 

جانب حنو  G منطقة من نقطة التقاطع داخل Wيف اجتاه عرض املنتج  R1 األوىل ساقنيفتحة ال
 . يف احلالة املتمددة  منطقة خط اخلصر اخللفية

]0073[  
حية أخرى  ساقنيفتحة ال أطراف مناطق بني W2يكون الطول حبيث  يتم تصميم البنية ،من 

 R. 10يف منطقة حمددة مسبًقا أصغر ما يكون  Wيف اجتاه عرض املنتج  R2 الثانية

]0074[ 

 ساقنيفتحة ال أطراف مناطق بني W1يتم تصميم البنية حبيث يكون الطول  يف هذه الوثيقة،
 أطراف مناطق بني W2 الطول نأكرب م Gعند التقاطع  Wيف اجتاه عرض املنتج  R1 األمامية
 .يف احلالة املتمددة  R يف املنطقة احملددة مسبقاً  Wيف اجتاه عرض املنتج  R2 الثانية ساقنيفتحة ال

]0075[ 15 

يف اجتاه  R1 األوىل ساقنيمنطقة فتحة اليتم تشكيل  ،3مثلما هو موضح يف شكل  ،بعبارة أخرى
ين  Wعرض املنتج  ً والذي  Bبواسطة خط منحين   حنويتم تصميمه لتشكيل شكًال حمد

والذي يتم تصميمه  A لنسبة للخط املنحين األول Wيف اجتاه عرض املنتج  اجلانب اخلارجي
كما يتضح من املسقط  ،Wيف اجتاه عرض املنتج  اجلانب الداخلي حنولتشكيل شكل حمدب 

 20 .10 من احلفاض املستخدم ملرة واحدة األفقي



  
]0076[ 

ميكن تصميم البنية حبيث يشكل اخلط املنحين  ،4مثلما هو موضح يف شكل  ال،على سبيل املث
يشكل اخلط و  Wيف اجتاه عرض املنتج  Wiاجلانب الداخلي  حنو شكل قوس حمدب Aاألول 

 . Wيف اجتاه عرض املنتج  Wo اجلانب اخلارجي حنوشكل قوس حمدب  Bاملنحين الثاين 

]0077[ 5 

 θميكن تصميم البنية حبيث ميكن ضبط الزاوية  ،4ح يف شكل مثلما هو موض عالوًة على ذلك،
 أو اخلط املمتد ( 101 العضو املرن جلانب األرداف و B للخط املنحين الثاين اخلط املتماس بني

يف احلالة املتمددة  °35 إىل °25إىل  G عند نقطة التقاطع )101 املرن جلانب األردافللعضو 
. 

]0078[ 10 

تكون خطوط  ،101 األعضاء املرنة جلانب األرداف وعند انكماش ،كورةستخدام البنية املذ 
 احلفاضأرداف مرتدي ملساء بدرجة كافية للتوافق مع شكل  35 ساقنيفتحة ال اتوحدأطراف 

 . احلفاضأرداف مرتدي  مما يوفر مظهر تغطية ،دون التسبب يف الشعور بعدم االرتياح

]0079[ 

ا ،ة املذكورةستخدام البني عالوًة على ذلك، األقمشة غري مثل  ،يتم أيضًا تالمس الرقاقة بذا 15 

لتايل يكون  جسم املرتدي،مع  ،احلفاضأرداف مرتدي  واليت تغطي ،أو ما شابه ذلك املنسوجة
 على تغطية 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدة قادرًا على احلفاظ على احلالة اليت يعمل فيها

 . مرتدي احلفاضحلالة اليت يتحرك فيها حىت يف ا احلفاضأرداف مرتدي 

]0080[ 



  
حبيث  101 األعضاء املرنة جلانب األرداف ميكن وضع كل من ،1مثلما هو موضح يف شكل 

عند  E1 الطرفيتم وضع  حيث ،E2 الطرف مع E1 الطرفالذي يوصل  Xترتاكب على اخلط 
عند  E2 الطرفوضع  يتم ، و75 ساقنياملرن للللعضو  30منطقة خط اخلصر اخللفية  جانب

إلضافة إىل  90 للطرف القاعدي لشريط التثبيت Wيف اجتاه عرض املنتج  اجلانب الداخلي
 5 .25 ساقنيمنطقة ما بني ال وضعه عند جانب

]0081[  
ميكن احتجاز اثنني أو  ،75 ساقنياألعضاء املرنة لل وخارج ،)أ(5مثلما هو موضح يف شكل 
مادة (أ 40 القلب املاص جانب لقرب مناليت مت وضعها  75 ساقنياكثر من األعضاء املرنة لل

القالبة  على سبيل املثال،( رقاقة غري قابلة للشدبواسطة ثالث أو أكثر من طبقات ال )40 ماصة
 10 ).60 الرقاقة اخلارجية أ، و60 الرقاقة اخللفية ،70 اجلانبية

]0082[ 

حية أخرى  العضو املرن جلانب األردافتجاز ميكن اح ،)ب(5مثلما هو موضح يف شكل  ،من 

 70 القالبة اجلانبية على سبيل املثال،( قابلة للشدالرقاقة غري بواسطة اثنني من طبقات ال 101
 ). 60 الرقاقة اخلارجية و

]0083[ 15 

وحدة ميكن وضع املنطقة اليت يتم فيها وضع  ،1مثلما هو موضح يف شكل  يف هذه الوثيقة،
 العضو املرن جلانب األردافاملنطقة اليت يتم فيها وضع أ و 200 اقنيسالشد يف منطقة ما بني ال

 .L الطويل للمنتج يف االجتاه حبيث ترتاكب جزئياً على األقل على بعضها البعض 101

]0084[ 



  
العضو املرن ومن خالل وضع  وفًقا للنموذج احلايل، 10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةستخدام 

 ساقنياملرن للللعضو  Wيف اجتاه عرض املنتج  Wo جلانب اخلارجيا عند 101 جلانب األرداف
لوحدة الطرف  )خط( حبيث يتوافق مع شكل 101 العضو املرن جلانب األردافانكماش و  75

 ساقنيما بني اليف منطقة  35 ساقنيلوحدة فتحة الالطرف ميكن سحب  ،35 ساقنيفتحة ال

 5 إلضافة إىل 30طقة خط اخلصر اخللفية حنو جانب من 20 ومنطقة خط اخلصر األمامية 25

 .10 من احلفاض املستخدم ملرة واحدة Wيف اجتاه عرض املنتج  Wo اجلانب اخلارجي

]0085[  
أجزاء حميط مالئم للحنا اليت توجد حول  10 احلفاض املستخدم ملرة واحدةيكون  نتيجًة لذلك،

يف  على حنو عريض احلفاضمرتدي  أرداف مع تغطية ملرتدي احلفاض عند جانب البطن ساقنيال
 10 25 ساقنيما بني اليف منطقة  يف اجتاه العرض اجلوانب الداخلية حنواجتاه العرض ومنع اإلزاحة 

 .10 من احلفاض املستخدم ملرة واحدة

]0086[ 

ستخدام النماذج املذكورة سابقاً  االخرتاع احلايل مت توضيح ،لتايل يتضح  ،مع ذلك ؛لتفصيل 
عالوًة  .هذه الوثيقةال يقتصر على النماذج املوضحة يف االخرتاع احلايل ان  ،ن يف اجملالللماهري

اليت مت  ساقنيأربطة البدًال من ،وفقًا للتعديل احلفاض املستخدم ملرة واحدة يف على ذلك، 15 

على  أعضاء مرنةاملكونة من  ساقنيأربطة الميكن تزويد  ،رقاقة غري منسوجة مرنة تشكيلها من
 يف صورة مناذج مصححة ومعدلة دون االبتعاد عن االخرتاع احلايلوميكن تطبيق . أسنان شكل
يكون وصف االخرتاع جملرد توضيح  لتايل، .احملدد بواسطة عناصر احلماية االخرتاع احلايلجمال 

ت الكلية لنشرة الرب  .الخرتاع احلايلال ميثل أي معىن مقيد لو  األمثلة فقط اءة مت استخدام احملتو
نية رقم  20 .كمرجع  يف املواصفة احلالية )2012 أبريل 27املودع يف  ( 104156-2012 اليا



  
 ]التطبيق الصناعي[

]0087[ 

 ملرتدي احلفاض والذي يكون قادرًا على تغطية أرداف حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدةميكن توفري 
 .اضملرتدي احلف ساقنيجزاء حميط البصورة كافية بينما يكون مالئماً أل

 5 ]قائمة اإلشارات املرجعية[

]0088[ 

 حفاض ُمستخدم ملرة واحدة …10
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 :يشتمل على حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة -1

 منطقة خط خصر أمامية؛

 منطقة خط خصر خلفية؛

 موضوعة بني منطقة خط اخلصر األمامية ومنطقة خط اخلصر اخللفية؛ نيساقمنطقة ما بني ال

 ؛ساقنيوحدات فتحة ال زوج من

ومتتد حىت منطقة خط اخلصر األمامية ومنطقة خط  ساقنيمنطقة ما بني ال متتد عرب مادة ماصة
  اخلصر اخللفية؛

  لفية؛حنو منطقة خط اخلصر اخل اجتاه طويل ملنتج من منطقة خط اخلصر األمامية

 و اجتاه عرض منتج عمودي علي االجتاه الطويل للمنتج؛

حبيث ميتد عرب  ساقنيوحدة مناظرة لوحدات فتحة ال مت تشكيله بطول ساقنيعضو مرن لل 
 حنو منطقة خط اخلصر اخللفية؛ من منطقة خط اخلصر األمامية ميتدو  ساقنيمنطقة ما بني ال

 املمتدة يف اجتاه عرض املنتج و ساقنيو املرن للالعض خارجمت وضعه  عضو مرن جلانب األرداف
 :حيث الطويل للمنتج، يف االجتاه

 :وتتضمن ساقنيالوحدة املناظرة لوحدات فتحة ال

 و ؛فيها العضو املرن جلانب األردافيتم وضع  حيث أوىل ساقنيمنطقة وحدة فتحة ال

لقرب من نية ساقنيمنطقة فتحة   مقارنًة  صر األماميةجانب منطقة خط اخل يتم وضعها 
 ؛األمامية ساقنيمبنطقة فتحة ال

 تعمل، و العضو املرن جلانب األرداف أو خط ممتد للعضو املرن جلانب األردافبني  تقاطع نقطة
منطقة و  األوىل ساقنيمنطقة فتحة البني  نقطة حميطيةك  ساقنيالوحدة املناظرة لوحدات فتحة ال

 ؛الثانية ساقنيفتحة ال

عند نقطة  يف اجتاه عرض املنتج األمامية ساقنيمناطق فتحة ال أطراف كل من نيبيكون الطول 



  

2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 

 

 يف اجتاه عرض املنتج داخل األمامية ساقنيالطول بني أطراف مناطق فتحة ال التقاطع أصغر من
  حنو منطقة خط اخلصر اخللفية؛ منطقة من نقطة التقاطع

يف اجتاه عرض املنتج  الثانية ساقنيالمناطق فتحة بني األطراف اليت توجد بني يكون الطول 
 و ؛ددة مسبقاً احملنطقة امليف أصغر ما يكون 

 عند نقطة التقاطع يف اجتاه عرض املنتج األمامية ساقنيمناطق فتحة ال الطول بني أطراف يكون

يف املنطقة احملددة  يف اجتاه عرض املنتج الثانية ساقنيمناطق فتحة ال الطول بني أطراف أكرب من
 . بقاً مس

1  
2  
3  
4  
 

منطقة فتحة يتم تشكيل  حيث ،1وفقًا لعنصر احلماية  حفاض ُيسَتخدم ملرة واحدة -2
ً  األوىل ساقنيال اجلانب  حنو بواسطة اخلط املنحين الثاين الذي يكون عبارة عن شكًال حمد

ً  لنسبة للخط املنحين األول يف اجتاه عرض املنتج اخلارجي اجلانب حنو ويشكل شكًال حمد
من احلفاض املستخدم ملرة  كما يتضح من املسقط األفقي يف اجتاه عرض املنتج، الداخلي
  .واحدة

1  
2  
3  
4  
 

 :حيث ،2وفقاً لعنصر احلماية  احلفاض املستخدم ملرة واحدة -3

ً قوسياً   يف اجتاه عرض املنتج؛ و اجلانب اخلارجي حنو يشكل اخلط املنحين الثاين شكًال حمد

أو اخلط  العضو املرن جلانب األرداف و للخط املنحين الثاين اخلط املتماس بنيالزاوية يتم ضبط 
 .°35 إىل °25إىل ما يرتاوح من  عند نقطة التقاطع املرن جلانب األردافللعضو  املمتد

1  
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يشكل اخلط املنحين  حيث ،3 أو 2وفقًا لعنصر احلماية  احلفاض املستخدم ملرة واحدة -4
ً قوسياً األول شكالً    .يف اجتاه عرض املنتج اجلانب الداخلي حنو   حمد

 :حيث ،4 إىل  1وفقاً ألي من عناصر احلماية   احلفاض املستخدم ملرة واحدة -5 1
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 و ؛شريط تثبيتب منطقة خط اخلصر اخللفيةيتم تزويد 

الطرف عند حبيث يرتاكب مع اخلط الذي يوصل   العضو املرن جلانب األرداف يتم وضع
يف  مع  الطرف عند اجلانب الداخلي ساقنياملرن للللعضو  منطقة خط اخلصر اخللفية جانب

  .ساقنيمنطقة ما بني الوعند جانب  تثبيتالشريط لطرف القاعدة لاجتاه عرض املنتج 
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 :حيث ،5 إىل  1وفقاً ألي من عناصر احلماية   احلفاض املستخدم ملرة واحدة -6

 قلب ماص؛ املادة املاصةتتضمن 

 ؛ساقنياألعضاء املرنة لل العديد من   ساقنيالعضو املرن لل يتضمن

اليت مت  ساقنياألعضاء املرنة للمت احتجاز اثنني أو أكثر من  ،ساقنياألعضاء املرنة للخارج 
 ؛للشدبواسطة ثالث أو أكثر من طبقات الرقاقة غري القابلة   القلب املاص لقرب من وضعها

 و

  .رقاقة غري قابلة للشدبواسطة اثنني من طبقات ال  العضو املرن جلانب األرداف يتم احتجاز
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يشتمل أيضاً  ،6 إىل 1 من وفقًا ألي من عناصر احلماية  احلفاض املستخدم ملرة واحدة -7
ة ماصة داخل منطقة وضع مادقابلة للشد يتم تشكيلها  ساقنيوحدة شد منطقة ما بني العلى 
  .ساقنيداخل منطقة ما بني ال املادة املاصةيتم وضع  حيث

1  
2  
3 

يتم وضع املنطقة اليت يتم فيها  حيث ،7وفقًا لعنصر احلماية  احلفاض املستخدم ملرة واحدة -8
العضو املرن جلانب املنطقة اليت يتم فيها وضع و  ساقنيوحدة الشد يف منطقة ما بني الوضع 
  .الطويل للمنتج يف االجتاهجزئياً على األقل على بعضها البعض  حبيث ترتاكب األرداف

  



  

 



  

 



  

 



  

 



  

  



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0007907 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  27/04/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  27/04/2033 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


