مراقبتهای قبل ازکشیدن بخیه

.1پس از انجام نمونه برداری و عمل
2روز از دسللاراری و
جراحللب بم ل
بازکردن پانسمان خودداری فرمایی .

زمان تعیین ش ه ازطرف
.2بع از م
پزشلل م میاوانیلل پانللسمان را بللاز
نموده و اساحمام نمایی .
.3مح برش جراحب و بخیه را بلا ب
ولرم و شامپو بچه شساشو نمایی .
.4بع از اساحمام محل بخیله لا را
روزی 2بللللار بللللا پمللللاد للللشمب
جناامایسین یلا اریارومایلسین لر
نمایی .
از انل ازه پملاد روی
.5ازمصرف بیل
زخم خودداری کنی زیرا باعل تاخیلر
در بهبودی زخم میشود.

دقت شلود قبل ازملصرف پملادم پملاد
قبلب را از سطح زخم پاک کنی .
.7جهللت کللشی ن بخیلله در روز م للررم
مراجعه فرمایی .
.8در صللورتب کلله طبللپ نکللر پزش ل
بخیه ا یرلب درمیلان کلشی ه شل ه
اسللتم تللاریا مراجعلله بع ل ی سللوا
شود.
.9از مواجهلله بللا نللور بفاللا خللودداری
نمایی و در صلور مواجهله حاملا از
کرم ض بفاا اسافاده نمایی .

مراقبتتتز اا سماتتتیومد س اتتت
س سز(گرافز).:
.1پلللس از بلللاز شللل ن پانلللسمان در
درمانگلللاهم روزی یربلللار محللل پیونللل
پوسللت را بللا ب ولللرم و شللامپو بچلله
شساشو نمایی .
.2از دسللاراری محلل
بپر یزی .

پیونلل پوسللت

.3بع از اساحمام مح پیونل پوسلت
را روزی 2بلللار بلللا پملللاد لللشمب
جناامایللسین یللا اریاروماسللین للر
نمایی .
.4قب از ر بار اسافاده از پمادم پملاد
قبلب را از سطح زخم تمیز نمایی .

.5در صورتیره محل پیونل پوسلت در
مرانب است که موقع خلوا احاملا
بسیب به بن وجلود دارد مماننل سلر
قب از خوا و قبل از خلروا از ملنز
روی بن را بپوشانی .
.6از مواجهللله بلللا نلللور بفالللا
خودداری نمایی .

جللل ا

.7جهللت کللشی ن بخیلله للا در روز
تعیین ش ه توسط پزش به درمانگاه
مراجعه نمایی .
.8توجه داشاه باشی م پوسلت ج یل
پیون ل ش ل ه میللشه بای ل بللا پمللاد
ویاللامین A+Dم وازلیللن و یللا رو للن
زیاون ر نگه داشاه شود.

مراقبت هاای زز هاهات ماکا ا کاه
پوست برداشته شده
.1گاز ا و بان ای قاب ج اشل ن را
از محلب که پوست برداشاله شل هم
برداری .
.2بان ای سلبلیل ه بله ملحل را
دساراری و ج ا نرنی .
 .3رروز مح پانسمان را با ب وللرم
و شامپو بچه شساشو د ی .
.4در صور وجود ترشلح خلونلابله از
فاصله نیم ماری مح را با سلشلوار
خش نمایی .
.5بع از اساحمامم محل بلرداشلاله
ش ن پوسلت را ملجل د پلانسلملان
نرنی .
.6لبه بزاد گاز ا را میاوانی با قیچلب
کوتاه نمایی .
.7در صورتیره الیه ای از گاز به ناحیله
سبی ه ش ه بودم مب توانی بن را م
با پماد A+Dیا رو لن زیلالون لر
نمایی .
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