بيمار داراي سوند فولي
بيمار عزيز
حبل كِ بِ داشتي سًَذ ادساسي ًيبصهٌذ ّستيذ بِ
ًكبت ريل تَخِ ًوبئيذ.

 خبسج كشدى خَى ٍ لختِ ّب اص هثبًِ دس
بيوبساًي كِ خًَشيضي اص هثبًِ داسًذ.

 بِ هٌظَس كبّش خطش عفًَت .كيسِ ادساس سا
ّش  8سبعت يكببس تخليِ ًوبئيذ.

 خبسج كشدى تششحبت چشكي ٍ ادساس عفًَي دس

 اگش ظشف  6-8سبعت ادساس بِ داخل كيسِ
خشيبى ًيبفت ٍ هطوئي شذيذ كِ سًَذ شوب
پيچ خَسدگي ًذاشتِ ٍ يب خن ًشذُ است بِ
هشكض دسهبًي هشاخعِ ًوبئيذ.

بيوبساًي كِ دچبس عفًَت ادساسي شذُ اًذ.
دس بيوبساًي كِ بٌب بِ تشخيص پضشك الصم است
سًَذ فَلي تب صهبًي حفظ شَد ،سعبيت ًكبت صيش

خبيگزاسي سًَذ ادساسي دس بيوبساى بشاي همبصذ
تشخيصي ٍ دسهبًي اًدبم هي گشدد .اص
سًَذادساسي بشاي همبصذ صيش استفبدُ هي شَد.
 گشفتي ًوًَِ ادساس استشيل خْت كشت ادساس
ٍ بشسسي هيضاى آلَدگي ادساس بِ هيكشٍة ّب
 اًذاصُ گيشي دليك حدن ادساس
 اًذاصُ گيشي حدن ادساس ببلي هبًذُ پس اص
ادساس كشدى
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تَصيِ هي شَد:
 خْت خلَگيشي اص عفًَت .هبيعبت فشاٍاى
بٌَشيذ( دس صَستي كِ اص طشف پضشك
هعبلح هحذٍديت هبيعبت ًذاشتِ ببشيذ).
 خْت پيشگيشي اص آلَدگي ،اص خذا كشدى
لَلِ ادساس اص كيسِ ادساس خذاً خَدداسي
كٌيذ.

 خْت پيشگيشي اص بشگشت ادساس ٍ احتوبل
عفًَت ،كيسِ ادساس سا پبئيي تش اص سطح
هثبًِ خَد حفظ كٌيذّ .شگض كيسِ ادساس سا
سٍي شكن خَد لشاس ًذّيذ.
 اص كشيذى يب خذا كشدى لَلِ تخليِ ادساس
خَدداسي ًوبئيذ صيشا ببعث خًَشيضي يب
ضشبِ بِ هدشا هي گشدد .ايي كبس سا بِ
پشسٌل دٍسُ ديذُ بسپبسيذ.

 اگش سًَذ شوب خبسج شذ يب ًشت ادساس
داشت خْت خبيگضيٌي هدذد خَدتبى ّيچ
گًَِ الذاهي اًدبم ًذّيذ ٍ حتوبً بِ يك
هشكض دسهبًي هشاخعِ ًوبئيذ.
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ٌّ گبم ساُ سفتي ،لَلِ تخليِ سا دس دست خَد
حلمِ كٌيذ ٍ پبئيي تش اص هثبًِ ًگِ داسيذ .يب
اص سوت داخل بب سٌدبق لفلي بِ شلَاس
خَد بيبٍيضيذ.

 بِ صهبى خبسج كشدى سًَذ كِ تَسط پضشك
هعبلح شوب تعييي هي گشدد تَخِ ًوَدُ ٍ
خْت اًدبم آى دس تبسيخ همشس بِ دسهبًگبُ
هشاخعِ ًوبئيذ.

 پَست اطشاف سًَذ سا حذالل دٍ هشتبِ دس
طي سٍص بب آة ٍ صببَى بشَئيذ تب ّشگًَِ
تششحبت ٍ ًشت ادساس تويض شَد ،سپس
هحل سا كبهالً خشك ًوبئيذ.
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ّ ويشِ دستْبيتبى سا لبل ٍ بعذ اص هشالبت اص
سًَذ بشَئيذ.
ٌّ گبم دساص كشيذى سٍي تخت ،كيسِ ادساس سا
بِ حلمِ پبئيي تخت آٍيضاى كٌيذ
 خْت خلَگيشي اص كشيذُ شذى سًَذ آى سا
بِ خَد بچسببًيذ.
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