نکات آمو شای ز م بارا

بایااااران

نوردرمانی:



آییب ،چشم یا را حتاا ببشدید.


 ا چرب کردن بدن قبل ا رررد
به کابی اهتشاب کاشایاد (باه هاز
موارد که پزشک ناظار دیاگار

اشعاه ( ) UV400ایتباده کشید.



درمان بیاااار
باشد.

یاا

پاویات مای

پس ا آماده شدن ر قراراایار

در

کابی  ،پریاتاار قابات مادت ماان
تعیی شده تویر پزشک ،کابیا

 یشگام رررد به کابی لصت باودن

تابش اشعه مااررا باشاباش بارا

تشظیاات دیتگااه تاویار پاریاتاار
انجام می شود.

داشته باشد).

نوردرمانی یا فوتوتراپی چیست؟

می توانید ه ت حباظات بایاشاتااار،
داخال کابیا ا عیشاک ماصاواااو

 ا مورف یراونه لوا م آرایش ر
به کار بردن مواد معطر بپرییزید.

داخل کابیا

ها ات هاراواایار

ا

را

ررش می کشد ر نوردیی آغاا مای

کامل الزامی می بااشاد (باه هاز

شود .پاس ا اتاااام مادت ماان

موارد که پزشک ناظار دیاگار

نوردیی ،دیتگاه شررع به بوق دن

داشته باشد).

می کشد که ای به مشزله تاام شادن

 آقایان یشگام رررد به کابی حتااا
باید ا بیضه بشد ایتباده ناایشد.
 به حالت کامال ایستاده در مارکاز

کار دیتگاه ر خررج شاا ا کابی می


باشد.
بعد ا خررج ا کابی  ،ه ت حباظات

کابی با رضعیت با ران آریاصاتاه

ا نور خاورشایاد ،بارا

در کشار بایستید .برا تابیدن نور

دیت ا ا کرم ضد آفتاب ایاتابااده

به یر بغل یا ،دیت ا را باز ناگاه
دارید.
 داخل کابی نچرخید ،نور ا ه ات

اورت ر

ناایید.

توهه داشته باشید که درِ کابی
ییچگاه قبل نای شود ر یر لحظه

مصترف به بدن شاا می خاورد ا

که احساس ناراحتی ر یا یو ش ر

نزدیک کردن بدن باه زماه یاا

خارش کردید می توانید به راحتی

بپرییزید.

ا کابی بیررن بیایید ر به پریتار
اقالع دیید.

تو یه یا م م:


ا قرار ارفت در معرض اشعه مستقیام
آفتاب تا چشد یاعت پس ا نور درماانای
خوددار کشیدر خود را با لباس مشایاب،
دیااتااکااش ،کاااله ر کاارم ضااد آفااتاااب

نوردرمانی در کابین

بپوشانید.


ا حاام آفتاب ارفت یا رفت به یاالا
یا برنزه کششد بپرییزید.



دارریا مورفی خود را در مان شاررع
نور درمانی ر بعدا آن به پزشک ماعاالا
اقالع دیید.



در

ورت یو ش ،خارش ،قرمز

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

قابال

ا دریافت نور به پریتار اقالع دیید.


چشانچه پاس ا دریاافات اشاعاه دچاار
عوارضی مانشد یو ش شدید ،تارل ر یاا
یوختگی شدید ،حتاا با پزشک یا پریتار
مشورت کشید.



ه ت دریافت ناتایاجاه با اتار ،هاراساات
فتوتراپی را به قور مشظم انجام دیید.
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