
 

  

ضمه عرض خوش آمد وآرزوی بهبودی هرچه زودتر 

 برای شما توجهتان را به توضیحات زیر جلب می کنیم.

 

تیواس گشاهی کاتتش ادساسی یا سًَذ ادساسی،لَلهِ ای  

است کِ اص طشیق )هجشای ادساسی( تِ داخه  هااًهِ   

 تشای تخلیِ ادساس داخ  یک کیسِ اًجام هی ضَد.

شی  اسهت تهش   هجشای ادساس دس حالت هعوهَ  اسهت  

خالف سیستن گَاسضی کِ فقط آلَدگی ًثایهذ ٍاسد  

آى ضههَد اههها دس سیسههتن ادساسی ٍسٍد ّشگًَههِ   

هیکشٍب هٌجش تِ تشٍص عفًَهت ٍ عالمهن آى ًریهش    

)تة،کذٍست ادساسی،سَصش ٍ تکهشس ادساسی ٍ. . .(  

هیگشدد. تٌاتشایي سعایهت ًرافهت ٍ اسهتشیلیتِ دس    

ساسی ٍص  ضذُ هجشای ادساس ٍ تِ دًثا  آى سًَذ اد

تِ تیواس تسیاس هْن است پس سعایت ًکهات ریه    

 اص اتتال تِ عفًَت حفظ کٌذ. سا هی تَاًذ تیواس

 :توصیه های خود مراقبتی 

سیستن سًَذ ادساسی ٍ کیسِ ادساسی ّویطِ تایهذ  

تستِ تاقی تواًذ ٍ اص جهذا کهشدى کیسهِ ادساسی اص    

لَلِ ادساس خَدداسی ضهَد ٍ دس صهَست پهش ضهذى     

ادساسی تایذ اص طشیق ضیش پاییي کیسِ تخلیِ کیسِ 

 .ادساس صَست پزیشد

  کیسِ ادساسی تایذ ّویطِ دس سطح پاییي تشی

ًسثت تِ هااًِ قشاس تگیشد تذلی  ایي کِ هااًهِ  

هحیط استشی  است ٍ تها  قهشاس دادى کیسهِ    

اسهت تهِ    تاعث تشگطت ادساس کِ غیش استشی 

 کٌذ.  هااًِ هی ضَد ٍ هحیط هااًِ سا عفًَی هی

پس، اص گزاضتي کیسِ ادساس تا تش اص هااًهِ ٍ  

سٍی تخت ٍ یا گزاضتي تش سٍی کف تخص یها  

صٌذلی ٍ چْاس پایِ خَدداسی ضَد ٍ کیسهِ سا  

حتواً تِ گیشُ تخت ٍصه  کٌیهذ ٍ دس صهَست    

ًثَدى گیشُ،کیسِ تا تاًذ تِ پاییي تخت تسهتِ  

ضَد.)طثق آهَصش ّایی کِ پشسٌ  تخص تهِ  

 ضوا هی دٌّذ(

 

    دس ّش ضیفت )سٍصی سِ تاس( ضسهت ٍ ضهَی

هح  اطشاف ًاحیِ تٌاسلی )پشیٌهِ( ادساسی تها   

آب ٍ صاتَى اًجهام ضهَد ٍ تْذاضهت ًاحیهِ     

 پشیٌِ اًجام ضَد.

   ًَضیذى هایعات فشاٍاى دس تیواساًی کِ سهًَذ

ادساسی داسًذ ًکتِ هْوهی اسهت صیهشا اص کهذس     

ضذى ادساس ٍ عفًَت ادساسی جلَگیشی هی کٌذ. 

لیههَاى هایعههات دس  8الههی  7یذى پههس ًَضهه

 تیواساًی کِ سًَذ داسًذ الضاهی است.

  سهاعت   8خالی کشدى کیسِ ادساسی حذاق  ّش

یکثاس حتی اگش کیسِ ادساسی پش ًثاضهذ جْهت   

جلَگیشی اص تجوع ادساس ٍ تِ دًثا  آى عفًَهت  

 ادساسی ، صم است.

    ًَک ضیش پاییي کیسِ ادساسی ًثایذ تها دسهت

 شف تشخَسد کٌذ.فشد یا تَالت یا ظ



 

  

 

   ِدس صَستیکِ ظشف جْت گشفتي ًوًَِ ادساس ته

ضوا دادُ ضذُ است حتواً تایهذ ًحهَُ گهشفتي    

ًوًَِ ادساس طثق تَصیِ پشستاساى تخص اًجام 

 ضَد تا جَاب ٍاقعی تاضذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالئم و نکاتی که  ر  وهت م اهها با دابهب ده       

 با پرستا  اطالع ر یب: پزشک

 ًَذاطًطت اص اطشاف هح  س 

 دسد،تَسم دس اطشاف هح  سًَذ 

 ایجاد ضکاف یا سَساخ دس سًَذ 

 تیشٍى آهذى سًَذ 

 سَصش ٌّگام دفع ادساس 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 هَسسِ خذهات دسهاًی الثشص

 

 تا آسصٍی سالهت سٍص افضٍى تشای ضوا        

 

  پوفلت آهَصضیپوفلت آهَصضی                                          

    پیهگیری ادتال د  عفتنتپیهگیری ادتال د  عفتنت                

  ر ا یر ا یاار  دیما ان دا ستنب ر  دیما ان دا ستنب                       

 

        

 

 صًاىتخص داخلی  تْیِ کٌٌذُ:
 99سدیثْطت تاصًگشی: ا

 

 

 

 

 

 

 آهَصش تٌرین: ٍاحذ


