تیواراى ٍهزاجؼِ کٌٌذگاى هحتزم جْت تسزیغ در

راسیزآب ٍلزم تگیزیذتاگاسّاخیس تخَرد تؼذ

 -7رػایت رصین غذایی جْت تسزیغ در تزهین

تْثَد سَختگی هَارد سیزرارػایت فزهائیذ:

گاسّا را تزداضتِ هحل سخن را تا ضاهپَ تچِ ٍ تا

سخن ّای سَختگی الشاهی است.هصزف کافی

لیف تویش تِ آراهی تطَئیذ ٍ تؼذ اس آب کطیذى

گَضت ،هزؽ ،هاّی ،هیگَ ،تخن هزؽ،ضیز،

سخن  ،تا یک پارچِ تویش ٍ اطَ کطیذُ خطک

هاست،هیَُ ٍ،سثشیجات تاسُ تا هایؼات فزاٍاى

کزدُ ٍ تا هلحفِ تویش دیگز سخن را پَضاًذُ ٍ تِ

تَصیِ هی ضَد.

 -1رٍس تؼذ اس سَختگی تذٍى تاسکزدى پاًسواى ،تِ
درهاًگاُ سَختگی هزاجؼِ ًوائیذ.
 -2تیواراًی کِ دچارسَختگی صَرت ضذُ اًذ
تؼذاس پاًسواى تا  24ساػت ،تایستی هزتة رٍی
پاًسواى سزم ًوکی ضستطَتزیشًذ.

ایي هزکش هزاجؼِ ًواییذ.
 -5تْذاضت فزدی را رػایت ًوائیذ اسجولِ:
ضستطَی هکزر دستْا  -تزاضیذى هَّای اطزاف

 -3درصَرت تزٍسًطاًِ ّای سیزفَراتِ پشضک یا

سخن -هسَاک کزدى دًذاًْا-کَتاُ ًگْذاضتي

اٍرصاًس سَختگی هزاجؼِ ًوائیذً :ذاضتي دفغ

ًاخٌْا

ادرار ،تَْع ٍاستفزاؽ  ،تٌگی ًفس

 -6اًذام سَختِ تاالتز اس سطح تذى گذاضتِ ضَد

 -8اس قزار گزفتي در هحل ّای ضلَؽ ٍ پزگزد
ٍغثار خَدداری کٌیذ.
 -9درسَختگی صَرت ضستطَی هکزرآى
ٍاستفادُ اسپوادتجَیشضذُ رػایت گزدد.
 -10قسوتْای سَختِ را در هؼزض ًَرهستقین
آفتاب قزارًذّیذ.

 -4استحوام درهٌشل را قثل اسهزاجؼِ تِ درهاًگاُ

ٍ تایستی هفاصل در صَرتی کِ دچار سَختگی

سَختگی تِ طزیقِ سیزاًجام دّیذ  :اتتذا ٍسایل

ضذُ اًذ ٍرسش دادُ ضًَذ تٌاتزایي اًجام ًزهص

 -11اس خَردى غذاّایی کِ ایجاد حساسیت هیکٌذ

هَرد ًیاس ضاهل ضاهپَ تچِ ٍ دٍ ػذد هلحفِ تویشرا

ّا ٍ حزکات ٍرسضی تَصیِ ضذُ تَسط

هاًٌذ  :گَجِ فزًگی ،تادهجاى ،فلفل ،سَسیس ،

فزاّن ًوائیذ .سپس تاًذ رٍی پاًسواى راچیذُ

فیشیَتزاج الشاهی است.

کالثاس ٍ غذاّای تٌذ خَدداری ًوائیذ.

ٍتاًذرااسرٍی پاًسواى تزداضتِ ٍاًذام سَختِ

 -12برای جلَگیزی استیزُ ضذى پَست صَرت

ٍاسکیسِ کطیذى رٍی هحل گزافت ٍهحل تزداضت

ٍدستْا اتا  2هاُ تؼذ استزهین سخن هیتَاى اسکزهْای

پَست (دًَر)خَدداری ضَد.

ضذآفتاب تا SPFتاالی 46استفادُ کزد.
 -13تؼذاستزهین سخن،هزتة ًَاحی تزهین ضذُ
راچزب ًگْذاضتِ ٍدرهقاتل ًَرآفتاب هحافظت
ًوائیذ.

 -14یک ّفتِ تؼذاستْثَدی کاهل هزاجؼِ تِ

عنوان سند:

درهاًگاُ یاپشضک هتخصص الشاهی است.
 -15درصَرتی کِ سخن سَختگی ػویق تَدُ

توجه:تعویض پانسمان صبح

ٍتیطتزاس10رٍسطَل تکطذ  ،تایستی جْت ػول

ها8تا 12صبح میباشد.

جزاحی تِ هتخصص سَختگی هزاجؼِ ًوائیذ.

پانسمان مجدد درشیفت

 -16درهَردتیواراى ػول ضذُ تِ هذت 6هاُ تا1سال

عصریاشب انجام نمیشود.

سخوْا  ،درهؼزض تاتص هستقین آفتاب قزارًگیزد

راهنمای شستشووآموزشهای الزم جهت
سوختگی
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