
 

  

 

 جوراب ضد آمبولی

 ) جوراب واریس(

 
 

جٛراة ٚاریس اسشب٘ذارد ٔمذار فطبر وٙشزَ ضذٜ ای را ثز دب ٚارد ٔی 
وٙذ، ثیطشزیٗ فطبر ٚاردٜ در ٔچ دبسز وٝ ثٝ سذریج در ثبالی آٖ 

 .وبٞص ٔی یبثذ

جٛراة ٚاریس ثٝ آرأی دبٞب را سحز فطبر لزار ٔی دٞذ سب جزیبٖ 
ٛد ٔی خٖٛ را ثٝ سٕز ثبال ثجزد. ایٗ جٛراة جزیبٖ خٖٛ را ثٟج

ثخطذ، درد سبق دب را وبٞص ٔی دٞذ ٚ وٕه ٔی وٙذ سب اس سٛرْ ٚ 
 .ثٝ ٔیشاٖ وٕشزی، ِخشٝ ضذٖ خٖٛ جٌّٛیزی ضٛد

 :پوشیذن جوراب واریس در موارد زیر موثر است

 درد ٚ احسبس سٍٙیٙی در دبٞب 

 سٛرْ در دبٞب 

  جٌّٛیزی اس ِخشٝ ضذٖ خٖٛ، ثٝ خػٛظ دس اس جزاحی یب
 .بَ ٞسشیذجزاحز وٝ ضٕب وٕشز فؼ

 پوشیدن جوراب واریس

  طزاحی جٛراة ٚاریس طٛری اسز وٝ ثبیذ ثٝ طٛر سفشی دٚر دب
لزار ٌیزد. سٔبٖ ٚ سٕزیٗ ٔٛرد ٘یبس اسز سب ػبدر وٙیذ آٖ را ثٝ 

 درسشی ثذٛضیذ ٚ اثزار ٔفیذ جٛراة را سجزثٝ وٙیذ.

 
  ٞز غجح لجُ اس ایٙىٝ اس رخشخٛاة ثیزٖٚ ثیبییذ، جٛراة ٚاریس

 .یذ. دبٞب اَٚ غجح وٕشزیٗ ٔیشاٖ سٛرْ را دار٘ذرا ثذٛض

 یشی اسالیذ دسشىص ٘بیّٛ٘ی اسز وٝ لجُ اس دٛضیذٖ جٛراة ا
ٚاریس آٖ را ٔی دٛضیذ. ٘بیّٖٛ دبرٜ ٘طذ٘ی )ریخ اسشبح( ٚ 
ثسیبر ِغش٘ذٜ وٝ دٛضیذٖ جٛراة ٚاریس ثّٙذ را خیّی آسب٘شز 

 .ٔی وٙذ

 

 

 
 

  دبی خٛد ثىطیذ ٚ چیٗ ٚ ثٝ آرأی جٛراة ٚاریس را ثٝ ثبالی
چزٚن ٞبی اضبفی آٖ را ٘یش غبف وٙیذ. اطٕیٙبٖ حبغُ وٙیذ 
وٝ دبضٙٝ دب در ٔٛلؼیز غحیح لزار ٌزفشٝ ٚ چیٗ ٚ چزٚن 

ٞبی جٛراة غبف ضذٜ ا٘ذ. اٌز جٛراثی ثٝ طَٛ راٖ یب ثّٙذسز 
 .ٔی دٛضیذ، ثبیسشیذ سب آٖ را ثبالی سا٘ٛ، ثبسٗ ٚ وٕزسبٖ ثىطیذ

  یذ غبف ثبضذ، ثٝ خػٛظ در ٔچ دب ٚ دطز جٛراة ٚاریس ثب
سا٘ٛ. لسٕز ثبالیی جٛراثی ثٝ طَٛ سا٘ٛ یب راٖ دب را ِِٛٝ ٘ىٙیذ 

 .ٚ اٌز خیّی ثّٙذ اسز، آٖ را ثٝ سٕز دبییٗ سب ٘ش٘یذ

   سؼی وٙیذ دسشىص خبٍ٘ی دالسشیىی ثذٛضیذ. دسشىص ٞبیی
ضجیٝ آٟ٘بیی وٝ ثزای ٘ظبفز ٔٙشَ ثٝ وبر ٔی رٚد. ایٗ 

وٕه ٔی وٙٙذ سب جٛراة را سفز سز در دسز دسشىص ٞب 
ثٍیزیذ ٚ چیٗ ٚ چزٚن ٞب را راحز سز غبف وٙیذ، ٕٞچٙیٗ اس 
دبرٜ ضذٖ جٛراة سٛسط ٘بخٗ ٞبیشبٖ ٔحبفظز ٔی وٙذ. اٌز 
جٛراثشبٖ ٘خ وص یب دبرٜ ضٛد، دیٍز سزاوٓ السْ را ٘خٛاٞذ 

 .داضز

   ثٝ ٘زٔی دٛدر سبِه یب دٛدر ثچٝ را ثٝ دبی خٛد ثٕبِیذ سب جٛراة
اس دب ثبال رٚد. اٌز اس ٞز ٘ٛع ِٛسیٛ٘ی اسشفبدٜ ٔی وٙیذ، لجُ اس 

 .دٛضیذٖ جٛراة اس خطه ضذٖ آٖ ٔطٕئٗ ضٛیذ

   ٜاٌز ضٕب ٔطىُ خٓ ضذٖ وٕز داریذ، اس جٛراة دٛش اسشفبد
وزدٜ ٚ ثٝ ٚسیّٝ آٖ جٛراة را ثبال ثىطیذ. جٛراة دٛش یب 

زف خٛد دسشٝ ثبسّز، ٔیّٝ ٞبیی فّشی ٞسشٙذ وٝ در ٞز دٚ ط
ٞبیی دار٘ذ. جٛراة را در ٔیّٝ لزار ٔی دٞیذ، سذس لذْ در 
ٔیّٝ ٌذاضشٝ، دسشٝ ٞب را ثٝ سٕز ثبال ٔی وطیذ ٚ ثٝ وٕه 

 .آٟ٘ب جٛراة را ٔی دٛضیذ ٚ ثبال ٔی وطیذ

   ٖاس دٚسز یب ػضٛی اس خب٘ٛادٜ ثزای دٛضیذٖ یب درآٚرد
 .جٛراة وٕه ثٍیزیذ

  ا ٘ذٛضیذ، دٛضیذٖ آٖ سخز اٌز یىی دٚ رٚس جٛراة ٚاریس ر
ٔی ضٛد. اٌز دبی ضٕب ثیص اس ا٘ذاسٜ ٚرْ ٔی وٙذ ٚ ٕ٘ی سٛا٘یذ 

 .جٛراة را ثذٛضیذ، ٕٔىٗ اسز ٘یبس ثٝ ثب٘ذاص دب داضشٝ ثبضیذ
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  ٜیه رٚس در ٔیبٖ جٛراة ٚاریس را ثب دسز ٚ ثب ٔٛاد ضٛیٙذ
ٛییذ ٚ اجبسٜ دٞیذ ٔالیٓ ٔب٘ٙذ یه غبثٖٛ ٔالیٓ ٚ آة ٌزْ ثط

 سب رٚی یه سطح غبف ٚ در ٞٛای آساد خطه ضٛد. 

  .جٛراة ٞب را ثب درجٝ ای ٔالیٓ در ٔبضیٗ ِجبسطٛیی ثطٛییذ
جٛراة ٚاریس ٔب٘ٙذ ٞز ٔبدٜ دبرچٝ ای دیٍزی، اٌز ثب دسز 
ضسشٝ ضذٜ ٚ در ٞٛای آساد خطه ضٛد، ػٕز ثیطشزی خٛاٞذ 

 .داضز

  ٚ ٝثٟشز اسز دٚ جٛراة داضشٝ ثبضیذ ٚ ٍٞٙبٔی وٝ یىی ضسش
 .خطه ٔی ضٛد، دیٍزی را ثذٛضیذ.

 نکات مهم

  ثب وٕه ٚ رإٞٙبیی دشضه سبیش ٚ ٘ٛع جٛراة ٔٛرد ٘یبس خٛد
جٛراة ٞبیی وٝ ثیص اس حذ سًٙ ثبضٙذ را ٔطخع وٙیذ . ) 

 ٔضز ٚ جٛراة ٞبی آساد ثی اثز ٞسشٙذ.(

 حشٕب سب ثبال وطیذٜ ضٛ٘ذ. 

  .جٛراة ٚاریس ثبیذ ثٝ طٛر ٔحىٓ رٚی دبٞبیشبٖ لزار ٌیزد 

 .چیٗ ٚ چزٚن ٘ذاضشٝ ثبضٙذ 

  ٖحذالُ ٞز سٝ رٚس یه ثبر جٛراة ٞب ضسشٝ ضٛ٘ذ. سٕیش ثٛد
 جٛراة ٞب ثٝ ػٕز ٔفیذ آٟ٘ب وٕه ٔی وٙذ.

  اس آِٛدٜ وزدٖ جٛراة ٞب ثٝ ٔٛاد رٚغٙی یب ٔٛادی وٝ سجت اس
 اری ضٛد.ثیٗ رفشٗ السشیه ٔی ضٛ٘ذ خٛدد

  در غٛرر ٚجٛد سخٓ در ٘بحیٝ دبٞب لجُ اس اسشفبدٜ ثب دشضه یب
 دزسشبر ٔطٛرر وٙیذ.

  لجُ اس اسشفبدٜ اس جٛراة ، ثبیذ ا٘ذاسٜ ٌیزی خبغی غٛرر
 ٌیزد ، ثٝ ٘حٛی وٝ ا٘ذاسٜ جٛراة دلیمبً ٔشٙبست ثب ثیٕبر ثبضذ .

  ٖػذْ ٕٞخٛا٘ی سبیش جٛراة ثب دبی فزد ثبػث وبٞص سبثیز آ
ٛد ایٗ جٛراة ٞب ثبیذ در طی ػُٕ ٚ ثؼذ اس آٖ سب ٔی ض

ثزطزف ٌزدد ٔٛرد اسشفبدٜ لزار   DVTٍٞٙبٔی وٝ ریسه 
 ٌیز٘ذ.

  احشٕبَ خطز سطىیُ ِخشٝ خٖٛ در حیٗ ػُٕ ثٝ ثبالسزیٗ حذ
 ٞفشٝ وبٞص ٔی یبثذ .  6سب  4ٔی رسذ ٚ ثٝ سذریج طی 

 ٛراة ٔی سٛاٖ یه در غٛرر حسبسیز دٛسز ٘سجز ثٝ ج
 ی ٘بسن سیز جٛراة ضذ ٚاریس ثذٛضیذ.جٛراة ٘خ

  ٗیه سبِٕٙذ ٔجشال ثٝ دیبثز ثٝ دِیُ وبٞص حس الٔسٝ ٕٔى
اسز ٔشٛجٝ سخٓ ضذٖ ٚ آسیت دیذٖ دبی خٛد ٘طٛد ثٝ ٕٞیٗ 
دِیُ دٛضیذٖ جٛراة ثزای سٕبْ سبِٕٙذاٖ ٔجشال ثٝ دیبثز 

 ضزٚری اسز.

  ثبیذ ثیطشزیٗ فطبر را در اطزاف ٔچ دب ٚ فطبر وٕشزی در
 ثبالیی دب حس وٙیذ.  لسٕز

 ٗ٘ىشٝ در ٔٛرد جٛراة ٚاریس ایٗ اسز وٝ ثٝ طٛر  ٟٔٓ سزی
 ٔذاْٚ دٛضیذٜ ضٛد ٚ ثٝ طٛر ٔٙظٓ سؼٛیض ضٛد. 

 ثزای یه سبَ خٛة اسز.  ٚاریسدرٔبٖ  سجٛیش جٛراة ثزای
ٕٔىٗ اسز ٘یبس ثبضذ سب ٞز سبَ ٔجذدا ا٘ذاسٜ جٛراة ٚاریس 

 .اس ضٕب ٌزفشٝ ضٛد

  دیبثشی ٞب ثبیذ جٛراة ٘خی ثذٛضٙذ سب أىبٖ سؼزیك ٚ رضذ
ٔیىزٚة ٞب ٚ لبرچ ٞب در ٘بحیٝ دب ٚ الثٝ الی اٍ٘طشبٖ آٟ٘ب ثٝ 

 ٚجٛد ٘یبیذ.

  دبی خٛد را سٕیش  ثبیذ ٞز ضت جٛراةسبِٕٙذاٖ دیبثشی ٚ
ثطٛیٙذ ٚ ثیٗ اٍ٘طشبٖ خٛدرا سٕیش ٚ خطه ٍ٘ٝ دار٘ذ ٚ ٞز رٚس 
سٕبْ لسٕز ٞبی دبیطبٖ را اس٘ظز ٚجٛد ٞز ٘ٛع سخٓ یب ضبیؼٝ 
ای ثزرسی وٙٙذ سیزا ٕٔىٗ اسز ٔشٛجٝ درد یب حشی سٛسش 

 ٘بضی اس آسیت دٛسز ایٗ ٘بحیٝ ٘طٛ٘ذ.

  رٚٔبسیسٕی ٞب جٛراة ٘زْ ٚ حِٛٝ ای ثذٛضٙذ . 

  ْثٝ طٛر وّی، افزاد ٔجشال ثٝ ٔطىالر ٔشٔٗ ٚریذی ٔب٘ٙذ سٛر
ري ٞبی  دب ٘بضی اس اخشالَ ٚریذی، سغییزار دٛسشی یب

 66، ٍٞٙبٔی وٝ اس رخشخٛاة ثیزٖٚ ٔی رٚ٘ذ )سمزیجب ٚاریسی
ٚاریس را ٔی دٛضٙذ ٚ ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ  سبػز در رٚس( جٛراة

 .رخشخٛاة ٔی رٚ٘ذ، آٖ را در ٔی آٚر٘ذ
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