
استفاده از اشعه ماوراء بنفش بعنوان یک روش 

درمانی در بیماریهای پوستی ارزشهای خود را بهه      

 اثبات رسانده است.

در این روش از  اشعه ماوراءبنفش بهه مهمه اه        

دارومایی که پوست را نسبت به نور حساس مهی  

کند)متوکسالن( ب ای درمان بیماریهای مختهفه      

 پوستی، استفاده می شود.

 دارو:نحوه مص ف 

لیت  آب  511سی سی محفول متوکسالن را در  51

در وان حمام ب یزید و داخل وان حمام از گ دن به 

دقیقه دراز بکشیهد. پهه  از      01پایین، به مدت 

این م حفهه نیاز به خشک ک دن و آب کشهیهدن     

 بدن نیست.

 سپ  به پ ستار جهت دریافت نور اطالع دمید.

نکات آموزشی الزم جهت بیماران نور             

 درمانی:

              از مص ف م گونه لوازم آرایش و به کار

 ب دن مواد معط  بپ میزید.

 بپ میزید.

        جهت جفوگی ی از آسیب به چشه،، داخهل

 چش، ما را ببندید. حتماکابین 

       می توانید جهت حفاظت بیشت  از عهیهنهک

در داخهل    (    UV400) مخصوص اشعهه       

 کابین استفاده نمایید.

     تنظیمات دستگاه توسط پ ستار انجام مهی

 شود.

     ،پ  از آماده شدن و ق ار گی ی در کابهیهن

پ ستار طبق مدت زمان تعیین شده توسهط  

پزشک، کابین را روشن می کند و نهوردمهی     

آغاز می شود. پ  از اتمهام مهدت زمههان   

نوردمهی، دستگهاه  ش وع به بوق زدن مهی      

شهدن کهار     . کند که این به منزله تهمهههام        

 دستگاه و خ وج شما از کابین می باشد.

         پ  از خ وج از کابین با آب  وله م دوش

 بگی ید.

          جهت حفاظت از نور خورشید، از که م دهد

آفتاب ب ای صورت و دست مها اسهتهفهاده       

 نمایید.

 حمام اشعه چیست؟

             از چ ب ک دن بدن قبل از ورود به کابین اجتناب

کنید )به جز مواردی که پزشک نظ  دیگ ی داشته          

 باشد(.

              منگام ورود به کابین لخت بودن کامل بیمار

الزامی می باشد )به جز مواردی که پزشک نظ              

 دیگ ی داشته باشد(.

   از بیضه بهنهد      بایدآقایان منگام ورود به کابین

 استفاده نمایند.

  به حالت کامال ایستاده در م کز کابین با ودعیت

بازوان آویخته در کنار بایستید. ب ای تابیهدن نهور      

 به زی  بغل ما دستها را باال نگه دارید.

   داخل کابین نچ خید، نور از جهات مختف  به بهدن

 شما می خورد، از نزدیک ک دن بدن به المهپ ما 



 
توجه داشته باشید که درِ کابین میچگاه قفل 

نمی شود و م  لحظه که احساس ناراحتی و یا 

سوزش و خارش ک دید می توانید به راحتی از 

 کابین بی ون بیایید و به پ ستار اطالع دمید. 

 توصیه مای مه،:

          ،از ق ار گ فتن در مع ض اشهعهه مسهتهقهیه

آفتاب تا چند ساعت په  از نهور درمهانهی           

خودداری کنید. خود را با لباس، دستکش، کهاله   

 و ک م دد آفتاب بپوشانید.

   از حمام آفتاب گ فتن یا رفتن به سالن مهای

 ب نزه کننده بپ میزید.

         دارومای مص فی خود را در زمهان شه وع نهور

درمانی و بعد از آن به پزشک معهالها اطهالع      

 دمید.

  در صورت سوزش، خارش و ق مزی پوست قبل

 از دریافت نور به پ ستار اطالع دمید.

     چنانچه پ  از دریافت اشعه دچار تغیهیه اتهی

مانند سوزش شدید، تاول و سوختگی شدید با 

 پزشک یا پ ستار مشورت کنید.

  جهت دریافت نتیجه بهت ، جفسات فتوت اپی را

 به طور منظ، انجام دمید.

 

 حمام اشعه
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