سًوذ ادساسي لًلٍ اي است کٍ اص ساٌ مدشاي

کٍ پاييه تش اص سطح مثاوٍ اسنت تنٍ دسنت

ايه عاسضٍ معمًال صماوي سخ مي دَذ کٍ

ادساسي ياسد مثاوٍ تيماس مي شًد ي اص طشين

گش تٍ ي ساٌ تشيد ي يا آن سا تنٍ پناي خنًد

سًوذيضاسيًن تشاي چنىنذينه سيص ينا

مثاوٍ ادساس تٍ تيشين مىتقل مي شنًد  .سنًوذ
ادساسي پس اص خشيج اص مثاوٍ اص طشي

سنًوذ

ت تٍ ي تا لثنا

سيي آن سا پًشنيذٌ ي ساٌ

چىذيه َفتٍ تٍ طًل اودامذ؛

تشيد

 -3ايداد دسد ي آسنينة تنا نتني .دس

ياسد کي ٍ ميشًد دس پاييه ايه کين ٍ پييني

مضاياي سًوذاط

صًستي کٍ سًوذ سا تٍ طًس واگنُناوني ي

يخًد داسد کٍ يقنتي کين ٍ اص ادساس پششنذ

 -1تا تخليٍ مثاوٍ ،سثة ت کيه تخشيذن تنٍ

تذين خاسج ومًدن ماين

ميتًان ايه پينچ سا تناص کنشد ي ادساس آن سا

مثاوٍ پش ي دسدواک مي شًد؛

تالًن وگُذاسوذٌ سًوذ ،خاسج کىىذ.

تخليٍ ومًد

 -2چگًوگي عملکشد کليٍ سا وشان مي دَذ؛

منًخنًد دس

 -3مشکعت ادساسي اص خملٍ عنفنًونت سا

چٍ صماوي تايذ تٍ پشستاس يا پضشک اطنع

مشاقثتُاي تعذ اص سًوذاط

مشخص مي کىذ.

دادٌ ي تٍ آوُا مشاخعٍ ومًد؟

 -1شد گاَي ممکه است َىگاب د ن ادساس

معاية سًوذاط

سًصش داشنتٍ تاشنذ کنٍ علنت آن

 -1تيماس ممکه است پس اص تشداشته سًونذ

اح ا

تحشيک پيشاتشاٌ تًسط سًوذ مي تاشنذ ،لنزا

واساحتي داشتنٍ تناشنذ .تنٍ طنًس

شد تٍ طًس مکشس اح ا

د

ادساس داسد؛

اح ا

 -1صماوني کنٍ ادساس دسين کنين نٍ
ادساسي،خًوي،کذس ي يا تذتً شًد؛

معمًلَ ،شچٍ منذت صمنان الصب تنشاي

 -2کي ٍ اداسي حتما تايذ پاييه تنش اص مثاونٍ

استفادٌ اص سًوذ تيشنتنش تناشنذ ،اح نا

َ -2يچ ادساسي دسين کنين نٍ ادساسي

تاشذ،صيشا دس غيش ايه صًست تا تشگشت ادساس

واساحتي دس تيماس طًالوي تش خًاَذ شذ ،تٍ

خم وشًد ي يا خيلي کم خم شًد؛

اص کي ٍ تٍ مثاوٍ شد ،احتمال اتتع تنٍ عفًونت

طًسيکٍ ممکه است چىذيه سيص دس حنينه

ا ضايش مي ياتذ؛

د

 -3شد مي تًاوذ کي ٍ ادساسي سا تٍ وحًي

 -2ممکه است سثة ايداد عفًوت گشدد،

ادساس اح ا

سًصش داشتٍ تاشذ؛

 -3صماوي کٍ تذين علت خاصني دمناي
تذن تيماس  33ي يا تاالتش اص  33شذ؛

وحًٌ مشاقثت :
لطفا قثل ي پس اص دست صدن تنٍ لنًنلنٍ

مشاقة تا خًسدن يا پيچ خنًسدن ي ت نتنٍ

ادساسي ي کي ٍ تخليٍ دستُا سا تشًئيذ .

شذن لًلٍ ادساسي تاشيذ  .ادساس تناينذ تنٍ

تشاي خلًگيشي اص آلًدگي ,لًلٍ ادساسي سا

ساحتي دس لًلٍ خشيان داشتٍ تاشذ .

اص کي ٍ تخليٍ خذا وکىيذ .

دس صًستي کٍ اص سًي پضشک معالح مىنعني

کي ٍ ادساس سا تاالتش اص سطح تذن قشاس وذَيذ

يخًد وذاشتٍ تاشذ مايعات سا تنٍ منينضان

صيشا ادساس آلًدٌ ياسد مثاوٍ مي شًد ي تاعث

شايان مصشف کىيذ .

عفًوت مثاوٍ مي شًد .

دس صًست مشاَذٌ ععئم صينش تنٍ پنضشنک

کي ٍ تخليٍ ادساس وثايذ تا صميه تما

داشتنٍ

اطع دَيذ :

تاشذ تُتش است تصًست قعب َايي اص لنة

يخًد خًن دس ادساس – ادساس کنذس – تنة

تخت آييضان تاشذ .

يلشص ييخًد خًن يتششحات چنشکني دس

ادساس دسين کي ٍ تخليٍ سا حذاقنل َنش 3

ادساس.

ساعت يکثاس ي يا دس صًست صياد تًدن حدم

الصب تٍ رکش است کٍ تعًيض يا دس آيسدن

ادساس تا ًاصل کمتش تخليٍ کىيذ .

لًلٍ ادساسي تايذ تًسط ا شاد تا تدشتٍ اودناب

اص دست کاسي يي دليل لًلٍ ي کي ٍ تخلنينٍ

شًد تا اص صذمٍ سسيذن تٍ مندنشاي ادساي

خًدداسي کىيذ .

تيماس خلًگيشي شًد.

لًلٍ اداسي تايذ َش َ 2فتٍ يکثاس تنعنًينض

تماس با ما:

شًد ي دس صًست م تعذ تًدن تنينمناس تنٍ

جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان دمايود تلفه:

عفًوت مداسي ادساسي طث
تعًيض گشدد.

دستًس پضشنک

مراقبت از سوند

تيماسستان سًب شعثان دمايوذ
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