
 درمان موضعی با نور چیست؟

استفاده از اشعه ماوراء بنفش به عنوان یک     

روش درمانی در بیماری های پوست ارزش 

 خود را به اثبات رسانده است.

در این روش از اشعه ماوراء بنفش همراه بکا  

داروهایی که پوست را نسبت به نور حساس 

 می کند، استفاده می شود.

این روش ی  روش درمانی موضعی فکطک      

 برای مناطق زیر می باشد:

 کف دست و پا

 پاها تا زانو

 دستها تا آرنج

 

 نکات آموزشی درمان موضعی با نور:

           قبل از دریافت نکور از رکرک ککردن

مناططی که نیاز به دریافت نکور دارنکد     

اجتناک کنید، مگر اینکه پزش  معالج شما 

  نظر دیگری داشته باشد.

            در داخکل لگکن حمکام یک  سکی سکی

محلول متوکسالن  ی  درصد در یک       

 02لیتر آک بریزید. )این مطدار معکادل      

قطره محلول متوکسالن برای هر لیکتکر   

 آک می باشد.(

   سپس عضو درگیر را داخل لگن به مکدت

 دقیطه قرار دهید. 02

                  در صورتی ککه دسکت و پکا بکا هک

درگیربیماری است، دست و پا را به طور 

 جداگانه داخل دو لگن قرار دهید.

     پس از این مرحله، از شستن دست و پکا

 خودداری کنید،  تا نور دریافت نمایید.

  ،دقیطکه   02مناسبترین زمان دریافت نور

 پس از مصرف دارو می باشد.

 .به پرستار جهت دریافت نور اطالع دهید 

              پرستار شما را بکه دسکتکگکاه مکنکاسک

 راهنمایی می کند.

  طرز قرارگیری دسکت و پا توس  پرستار

 آموزش داده می شود.

   تنظیمات دستگاه توس  پرستار انجام مکی

 شود.

     باادا   حین درمان با نور، رشمهای شمکا 

جهت جلوگیری از آسی ، بسته باشد و  یکا  

همزمان از عینک  مکـکصکککوه اشکعکه            

UV400)  )  .استفاده شود 
 .دستگاه توس  پرستار روشن می شود 

   پس از اتمام مدت زمان نوردهی، دستگکاه

شروع به بوق زدن می کند ککه ایکن بکه        

 منزله تمام شدن کار دستگاه می باشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  لگن استفاده شده را سر جای خودش قرار

 دهید.

 :توصیه های مهم

  از قرار گرفتن در

مککعککرع اشککعککه   

مستطی  آفتاک تکا  

رند ساعت پکس    

از نکوردرمکانککی   

خودداری کنیکد و 

خود را با لکبکاس     

مناس ، دستکش، کاله و کرم ضد آفتاک 

 بپوشانید.

    از حمام آفتاک گرفتن یا رفتن به سکالکن

 های برنزه کننده بپرهیزید.

      در صورت سوزش، خارش و قکرمکزی

قبل از دریافت نور به پکرسکتکار اطکالع       

 دهید.

           رنانچه پس از دریکافکت اشکعکه درکار

تغییراتی مانند سوزش شدید، تکاول و      

سوختگی شدید با پزش  یکا پکرسکتکار         

 مشورت کنید.

          جهت دریافت نتیجه بکهکتکر، جکلکسکات

 فتوتراپی را به طور منظ  انجام دهید.

      محلول متوکسالن را دور از دسکتکرس

 اطفال قرار دهید

آدرس: خیابان وح ت اسالمی، می ان وح ت 

 اسالمی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853655-55853555-55853655تلفن: 

55856585 

 تلفن های گودای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی ادنترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irادمیل:
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 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی


