نوردرمانی با قرص متوکسالن
استفاده از اشعه ماوراء بنفش به عنوان یک

نکات آموزشی الزم بعرا

روش درمانی در بیماریهای پوستی ارزشهای

نوردرمانی:

خود را به اثبات رسانده است.



در این روش از اشعه ماوراءبنفش به همراه
داروهایی که پوست را نسبت به نور حسکا
می کند(متوکسالن) ،برای درمان بیماریکهکای

از مرر

بعیعاعارا

هرگونه لوازم آرایش و بکه ککار

نحوه مصرف قرص متوکسالن:

از چرب کردن بدن قبل از ورود به ککابکیکن
نک کر

شده توسط پاش  ،کابین را روشکن و



خالی مصرف شود( .دوز دارو بکرای هکر
فرد توسط پاش

معالج تعیین می شود).

بالفاصله پس از مرر
بعد باید از عکیکنک

ی

نک کر

آقایان هنگام ورود به کابین باید از بیضه بنکد
استفاده نمایند.
به حالت کامکال ایستاده در مرکا کابیکککن بکا

کنید.

نکگکه

به حالت ایستاده کامل در مرکا ککابکیکن بکا

قکرص،

پوست به حداکثر میاان حساسیت به نور می

تابیدن نور به زیر بغل ها دستها را بکا

نکگکه

رسد ،مناسبترین زمان دریکافکت نکور ،دو

دارید.

از مدت زمان  7الی  8ساعکت ،پکوسکت بکه
حالت طبیعی بازمی گردد.



جهت حفاظت از نور خورشید از ککرم
ضد آفتاب برای صورت و دستها استفاده

وضعیت بازوان آویخته در کنار بایستید .بکرای

ساعت پس از مرکر

شدن کار دستگاه و خروج شما از کابیکن

دارید.


قکرص می باشد ،بعکد

بوق زدن می کند که این به مناله تمکام
می باشد.

تابیدن نور به زیر بغل ها دستها را بکا

مکخکرکوص اشکعکه

تا سه ساعت پکس از مرکر

هنگام ورود به کابین لخت بودن کامل الاامی

وضعیت بازوان آویخته در کنار بایستید .بکرای

قرص تا  42سکاعکت

)(UV400استفاده نمایید.

مدت زمان نوردهکی ،دستگاه شروع به

دیگری داشته باشد.

جذب ،دارو را همراه با غذا یا شیکر مرکر
نمایید .دارو به هیچ وجه نباید با معدعده

نوردهی آغاز می شود .و پس از اتکمکام

می باشد .به جا مواردی که پکاشک

برای کاهش تحریکات گوارشی و افکاایکش

پس از آماده شدن و قکرارگکیکری در
کابین ،پرستار طبق مدت زمان تکعکیکیکن

دیگری داشته باشد.


تن یمات دستگاه توسط پرستار انجام می
شود.



اجتناب کنید .بجا مواردی که پکاشک

مختلف پوستی استفاده می شود.

کابین چشم ها را ببندید.


بردن مواد معطر بپرهیاید.




جهت جلوگیری از آسیب به چشم ؛ داخل



داخل کابین نچرخید ،نور از جهات مختلف بکه
بدن شما می خورد از نادی
مپ ها بپرهیاید.

کردن بدن بکه

توجه داشته باشید که درِ کابین
هیچگاه قفل نمی شود و هر لحظه که
احساس ناراحتی و یا سوزش و
خارش کردید می توانید به راحتی از
کابین بیرون بیایید و به پرستار
اطالع دهید.

توصیه های مهم:


از حمام آفتاب گرفتن یا رفتن بهه
سالن های برنزه کنند بپرهیزید.



داروهای مصرفی خود را در زمهان
شروع نور درمانی و بعداز آن بهه

نوردرمانی با قرص متوکسالن

پزشک معالج اطالع دهید.


چنانچه قبل و په

از دریهافه

اشعه دچهار تهیهیهیهراتهی مهانهنهد
سوزش شدید ،تاول و سوختهگهی
شدید ،حتما با پزشک یا پهرسهتهار
مشورت کنید.


جه

دریاف

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

نتیجه بهتر ،جلسات

فتوتراپی را به طور منظهم انهجهام
آدرس :خیابا وحدت اسالمی ،میدا وحدت

دهید.


از قرار گرفتن
در مهههعهههر
اشعه آفتاب تا
چههنههد سهها ه
پهه

از نههور

اسالمی ،بیاارستا تخصصی پوست راز
تلفن-55853655-55853555-55853655 :
55856585
تلفن ها گویا نوبت دهی تلفنی:
55836656-5
55868535-6
55853886-6
55503555

درمهههههههانهههههههی

پیامک0333003 :

خهههههههههودداری

نوبت دهی اینترنتی:

کنید.

Website: Razihos.tums.ac.ir
ایایلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

