پروسیجرهای پوست
پروسیجر  -1کوک در لیسر تراپی
هراحل انجام کار

ردیف
1

هجل اس ؽزٍع ًبر سزالٖ را آهبدُ هٖ ًٌذ.

2

سدْ٘شار خزاحٖ هَرد ً٘بس را رٍٕ سزالٖ اعشزٗل هٖ چٌ٘ذ.

3

ثِ ث٘وبر ًحَٓ ًبر ل٘شر را ؽزح هٖ دّذ.

4

ث٘وبر را ثب سدْ٘شاسٖ ًِ ثِ ًبر گزكشِ خَاّذ ؽذ آؽٌب هٖ ًٌذ.

5

هجل اس ؽزٍع ًبر ،خزاح ث٘وبر را در ٍظؼ٘ز راحز هزار هٖ دّذ.

6

ًبحِ٘ هَرد ًظز را دزح هٖ ًٌذ.

7

هؽوئي هٖ ؽَد ًِ سوبهٖ دزعٌل حبظز در اسبم ٍ خَد ث٘وبر اس ػٌ٘ي هحبكظ
اعشلبدُ ًٌٌذ.

8

درة را هلل هٖ ًٌذ (اس ٍرٍد اكزادٕ ًِ ٍعبٗل اٗوٌٖ ًذارًذ ثِ اسبم خلَگ٘زٕ هٖ
ًٌذ).

9

ثؼذ اس اٌٌِٗ خزاح دارٍٕ ثٖ حغٖ را سشرٗن ًزد ٍ دارٍ اثز ًزدًٍَ٘ ،م ل٘شر را كؼبل
هٖ ًٌذ (ًٍَ٘م ك٘لشزٕ دارد ًِ ثبكشٖ ًِ ثخبر هٖ ؽَد را گ٘ز اًذاخشِ ٍ خوغ هٖ
ًٌذ) .در صَرسٖ ًِ هذرر عبًؾي ًبّؼ ٗبكز ك٘لشز را ػَض هٖ ًٌذ.

11

ٌّگبهٖ ًِ خزاح ًبر خَد را سوبم ًزد ثب اعشلبدُ اس گبس اعشزٗل ثِ هذر  20ده٘وِ ثِ
ًَاحٖ خًَزٗشٕ دٌّذُ كؾبر هغشو٘ن ٍارد هٖ ًٌذ .اگز خًَزٗشٕ اداهِ داؽز ثِ خزاح
اؼالع هٖ دّذ.

11

ثؼذ اس اٗي ًِ خًَزٗشٕ ًٌشزل ؽذ ثب رػبٗز ًٌبر اعشزٗل ثب ادلٌ٘بسَر دارإ ًَى ًشبى
(دٌجِ إ) ًِ آؿؾشِ ثِ هحلَل ؽغز ٍ ؽَٕ سدَٗش ؽذُ اعز سخن را سو٘ش هٖ ًٌذ.

12

الٗٔ ثبرٌٖٗ اس دوبد آًشٖ ثَ٘س٘ي رٍٕ گبس اعشزٗل هٖ هبلذ.

13

گبس را رٍٕ سخن هزار هٖ دّذ ٍ دبًغوبى هٖ ًٌذ.

14

ل٘شر ػزٍم ٍ د٘گوبًشبعَ٘ى دَعز ثبػث سخن ًوٖ ؽَد كوػ دَعز ًوٖ سـ٘٘ز رًگ
هٖ دّذ.

15

ث٘ؾشز ث٘وبراى ل٘شر درهبًٖ عزدبٖٗ اًدبم هٖ دٌّذٍ .ظؼ٘ز دَعز هجل ٍ ثؼذ اس
درهبىّ ،ز ًَع خًَزٗشٕ ،دبًغوبى اعشلبدُ ؽذُ را ثجز هٖ ًٌذ .آهَسػ ّبٕ ارائِ
ؽذُ را ً٘ش ثجز هٖ ًٌذ.

بلی

خیر

پروسیجر  -2هراقبت از بیوار با زخن فشاری
هراحل انجام کار

ردیف
1

ثب ث٘وبر ارسجبغ ثزهزار هٖ ًٌذ ٍ هزاحل ٍ ػلز اًدبم ًبر را ثِ ٍٕ سَظ٘ح هٖ دّذ.

2

هح٘ػ اهي ٍ خلَسٖ را ثزإ ث٘وبر كزاّن هٖ ًٌذ.

3

ٗي هؼبٌِٗ ػوَهٖ اس دَعز ثِ خصَؿ ًوبؼٖ ًِ در هؼزض دٗذ ً٘غشٌذ ثِ ػول هٖ
آٍرد.

4

در كَاصل سهبًٖ هؼ٘ي ٍ سهبًٖ ًِ دَعز ًث٘ق هٖ ؽَد آى را سو٘ش هٖ ًٌذ.

5

اس آة داؽ اعشلبدُ ًوٖ ًٌذ.

6

اس دبى ًٌٌذُ ّبٕ هالٗن ثزإ ثِ حذاهل رعبً٘ذى خؾٌٖ ٍ آسردگٖ دَعز اعشلبدُ
هٖ ًٌذ.

7

ثزإ سو٘ش ًزدى دَعز اس رٍػ ّبٖٗ ًِ ثبػث اصؽٌبى هٖ ؽَد اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

8

ثزإ د٘ؾگ٘زٕ اس خؾٌٖ دَعز دهبٕ اسبم را هٌبعت ًگِ ًوٖ دارد.

9

رؼَثز اسبم را ث٘ؾشز اس  % 40حلظ هٖ ًٌذ.

11

ث٘وبراى در هؼزض خؽز سخن كؾبرٕ را ّز دٍ عبػز سـ٘٘ز ٍظؼ٘ز هٖ دّذ.

11

حشوبً هجل اس سوبط ثب دَعز ث٘وبر دعز ّبٕ خَد را خْز خلَگ٘زٕ اس ػلًَز هٖ
ؽَٗذ.

12

در صَرر ً٘بس ثِ خبثِ خبٖٗ اس ًؾ٘ذى ث٘وبر رٍٕ هلحلِ خَددارٕ هٖ ًٌذ.

13

هزاهت اعز ًِ هلحلِ ث٘وبر ّو٘ؾِ خؾي ثبؽذ ٍ چ٘ي ًخَرد.

14

اًدبم هؾبٍرُ سـذِٗ خْز ث٘وبر را د٘گ٘زٕ هٖ ًٌذ.

15

سؾي هَاج را خْز ث٘وبر هغشؼذ ثِ رٍػ صح٘ح هٖ گذارد.

16

سٗز دبؽٌِ دب ٍ ثزخغشگٖ ّبٕ اعشخَاًٖ ثبلؼ هزار هٖ دّذ سب ػعَ ثِ حبلز ؽٌبٍر در
آهذُ ٍ سحز كؾبر هزار ًگ٘زد.

17

ؽزثز آًشٖ اع٘ذ ثبػث اكشاٗؼ  PHدَعز ٍ اكشاٗؼ خؽز ػلًَز هٖ ؽَد ،ثزإ هبعبص
دَعز ث٘وبراى در هؼزض خؽز اس ؽزثز آًشٖ اع٘ذ اعشلبدُ ًوٖ ًٌذ.

18

ًَاحٖ عبلن دَعز را هبعبص هٖ دّذ.

19

اس الٌل ٍ دَدر سبلي اعشلبدُ ًوٖ ًٌذ.

بلی

خیر

21

در صَرسٖ ًِ اس صبثَى ثزإ سو٘ش ًزدى دَعز اعشلبدُ هٖ ًٌذ حشوبً آى را ثِ ؼَر
ًبهل اس رٍٕ دَعز دبى هٖ ًٌذ.

21

ثزإ ؽغز ٍ ؽَٕ سخن كؾبرٕ اس ٗي عزًگ  ٍ cc 50عزعَسى ؽوبرُ  19اعشلبدُ
هٖ ًٌذ.

22

اس ّ٘ز لوخ ثب هٌبً٘غن اكشاٗؼ گزهبٕ هَظؼٖ ٍ هشبثَل٘غن ثبكشٖ در ًبحِ٘ إ ًِ
گزدػ خَى هٌبعجٖ ًذارد ،اعشلبدُ ًوٖ ًٌذ سٗزا هصزف اًغ٘ضى در ػون سخن را
اكشاٗؼ هٖ دّذ.

23

در سخن ّبٕ هزحلِ ً٘ ًِ 4 ٍ 3بس ثِ دثزٗذ دارًذ ،اثشذا اس هغٌي اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

24

ثؼذ اس دثزٗذ ،گبسٕ را ثِ ًزهبل عبل٘ي آؿؾشِ ًزدُ ٍ درٍى سخن هٖ گذارد.

25

دهز هٖ ًٌذ ًِ اؼزاف سخن خؾي ثبهٖ ثوبًذ.

26

ًلِ٘ هزاحل ٍ هؾبّذار خَد را ثجز هٖ ًٌذ.

پروسیجر  -3هراقبت از سوختگی
هراحل انجام کار

ردیف
1

ٍعبٗل را ثِ ؽزح سٗز آهبدُ هٖ ًٌذ:
الق ً -زهبل عبل٘ي را ثب هزار دادى در آثگزم ،گزم هٖ ًٌذ.
ة ٍ -عبٗل را رٍٕ ه٘ش هزست هٖ ًٌذ.

2

دارٍٕ ظذ درد را حذٍد  20ده٘وِ هجل اس ؽزٍع ثِ اهذاهبر هزاهجز اس سخن ثِ ث٘وبر
هٖ دّذ.

3

كزاٌٗذ اًدبم ًبر را ثِ ث٘وبر ؽزح هٖ دّذ.

4

خلَر ث٘وبر را حلظ هٖ ًٌذ.

5

ّ٘ز لوخ را رٍؽي هٖ ًٌذ.

6

ًزهبل عبل٘ي گزم ؽذُ را داخل ًبعِ اعشزٗل هٖ رٗشد.

7

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

8

هبعي ٍ گبى هٖ دَؽذ.

9

دبًغوبى ّبٕ هجلٖ را ثزهٖ دارد.

11

اگز الِٗ ّبٕ سٗزٗي ثِ سخن چغج٘ذُ اعز آى را ثب ًزهبل عبل٘ي گزم خ٘ظ هٖ ًٌذ.

11

ثب اعشلبدُ اس كَرعذظ اعشزٗل دبًغوبى را ثز هٖ دارد.

12

دبًغوبى را داخل ٗي ً٘غِ دالعشٌٖ٘ هزار دادُ ٍ هؽبثن ثب ع٘بعز هزًش خَد هؼذٍم
هٖ ًٌذ.

13

دعشٌؼ ّبٕ خَد را خبرج هٖ ًٌذ.

14

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

15

دبًغوبى اعشزٗل اًدبم هٖ دّذ.

16

گبس اعشزٗل را ثب ًزهبل عبل٘ي آؿؾشِ هٖ ًٌذ ٍ ّز ًَع سزؽح هذٗوٖ را اس رٍٕ سخن
دبى هٖ ًٌذ.

17

در صَرر دعشَر دشؽي ثِ دهز ٍ ثِ ًوي كَرعذظ ٍ ه٘چٖ ثبكز ّبٕ هزدُ را
دثزٗذ هٖ ًٌذ.

18

ٍظؼ٘ز سخن را ثزرعٖ هٖ ًٌذ (سخن ثبٗغشٖ سو٘ش ،ثذٍى سزؽح ،ثبكز هزدُ ،الشْبة ٗب
هح٘ػ س٘زُ ثبؽذ).

بلی

خیر

19

هدذد ،هجل اس دبًغوبى دعشٌؼ ،هبعي ٍ گبى خَد را خبرج هٖ ًٌذ.

21

دعشٌؼ اعشزٗل ،هبعي ٍ گبى سو٘ش هٖ دَؽذ.

21

دارٍٕ هَرد ًظز را آهبدُ هٖ ًٌذ.

22

گبس ًزم را ثِ دارٍٕ هَرد ًظز آؿؾشِ هٖ ًٌذ (هثل ً٘شزار ًوزُ … ).

23

گبس را رٍٕ سخن هزار هٖ دّذ (ثِ ث٘وبر هٖ گَٗذ ًِ اٌٌٗبر هوٌي اعز درد داؽشِ
ثبؽذ).

24

گبس اعشزٗل دٗگزٕ رٍٕ سخن هزار هٖ دّذ.

25

ثب ثبًذ االعش٘ي ،هحل را ثبًذاص هٖ ًٌذ.

26

ثزإ خلَگ٘زٕ اس لزس ث٘وبر اس ّ٘ز لوخ اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

27

دبًغوبى را ثِ ؼَر هٌزر (ثب سَخِ ثِ دعشَر) ثزإ هزؼَة ًگْذاؽشي سخن ػَض هٖ
ًٌذ.

پروسیجر  -4پانسواى بیولوشیک سوحتگی
هراحل انجام کار

ردیف
1

ٍعبٗل را ثِ ؽزح سٗز آهبدُ هٖ ًٌذ:
الق دبًغوبى ثَ٘لَصٗي را در ٗي ًبعِ حبٍٕ هحلَل ًزهبل عبل٘ي هٖ رٗشد.
ة ٍعبٗل را در ٗي هحَؼِ اعشزٗل هزست هٖ چٌ٘ذ.
ج ًَر ًبكٖ ثزإ ثزرعٖ ٍ اًدبم كزاٌٗذ هْ٘ب هٖ ًٌذ.

2

كزاٌٗذ ًبر را ثزإ ث٘وبر ؽزح هٖ دّذ.

3

خلَر ث٘وبر را حلظ هٖ ًٌذ.

4

در صَرر سدَٗشدارٍٕ ثٖ حغٖ آى را  20ده٘وِ هجل اس اًدبم ًبر ثِ ث٘وبر سدَٗش هٖ
ًٌذ.

5

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

6

ًالُ ،هبعي  ،دعشٌؼ ٍ رًٍؼ ًلؼ را هٖ دَؽذ.

7

سخن را سو٘ش هٖ ًٌذ.

8

دعشٌؼ ّب را در هٖ آٍرد.

9

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ ٍ هدذداً دعشٌؼ اعشزٗل هٖ دَؽذ.

11

دبًغوبى را ثِ ؼَر هغشو٘ن رٍٕ سخن هٖ گذارد.

11

ٗي دبًغوبى عجي رٍٕ دبًغوبى ثَ٘لَصٗي هزار هٖ دّذ.

12

رٍٕ دبًغوبى را ثبًذاص هٖ ًٌذ.

13

ًبح٘ٔ دبًغوبى ؽذُ را در صَرر اهٌبى ثبال ًگِ هٖ دارد.

14

سبرٗخ ٍ سهبى سؼَٗط دبًغوبى را ثجز هٖ ًٌذ  .هحل سخن ،ػالٗن ػلًَز ،سزؽحبر
چزًٖ را ثجز هٖ ًٌذ.

بلی

خیر

پروسیجر  -5آب درهانی
ردیف

هراحل انجام کار

1

ٍعبٗل را ثِ ؽزح سٗز آهبدُ هٖ ًٌذ:
الق ٍاى را ثِ ؼَر ًبهل ؽغز ٍ ؽَ هٖ دّذ ٍ ظذػلًَٖ هٖ ًٌذ.
ة ٍاى را ثب آة ( 98سب  104درخِ كبرًْبٗز) ٗب ( 36سب  40درخِ عبًشٖ گزاد) دزهٖ
ًٌذ.
ج دارٍ را ثِ آة اظبكِ هٖ ًٌذ (در صَرر سدَٗش).
د اس گزم ثَدى هح٘ػ ثزإ خلَگ٘زٕ اس لزس ث٘وبر هؽوئي هٖ ؽَد.

2

در صَرسٖ ًِ ثزإ دكؼِ اٍل اٗي ًبر را ثزإ ث٘وبر اًدبم هٖ دّذ ؽَ٘ٓ ًبر را ثزإ
ث٘وبر ؽزح هٖ دّذ.

3

در صَرر دعشَر دشؽي دارٍٕ ثٖ حظ ًٌٌذُ را  20ده٘وِ هجل اس اًدبم ًبر ثِ ث٘وبر
هٖ دّذ.

4

ػالٗن ح٘بسٖ ث٘وبر را ًٌشزل هٖ ًٌذ.

5

در صَرسٖ ًِ ث٘وبر عزم دارد اس ًبكٖ ثَدى ه٘شاى آى در ؼٖ اًدبم ًبر هؽوئي هٖ
ؽَد.

6

ث٘وبر را ثِ رٍػ هٌبعت ثِ اسبم درهبى هٌشول هٖ ًٌذ.

7

دعشٌؼ ،گبى ،هبعي ٍ ًالُ هٖ دَؽذ.

8

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

9

دبًغوبى ّب را اس رٍٕ سخن ثزهٖ دارد.

11

اگز ث٘وبر خَدػ هٖ سَاًذ حزًز ًٌذ اٍ را درٍى آة هزار هٖ دّذ.

11

اگز ث٘وبر سحزى ًذارد ثب اعشلبدُ اس ثبال ثز (در صَرر ٍخَد) اٍ را داخل آة هزار هٖ
دّذ.

12

اخبسُ هٖ دّذ ث٘وبر ثزإ  3سب  5ده٘وِ در آة ثوبًذ.

13

دعشٌؼ خَد را خبرج هٖ ًٌذ.

14

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

15

دعشٌؼ ّبٕ ثلٌذ ٍ د٘ؼ ثٌذ را هٖ دَؽذ.

16

اثشذا ًَاحٖ عبلن را هٖ ؽَٗذ.

17

هَّبٕ عبلن اؼزاف ًبحِ٘ عَخشگٖ را ؽَ٘ هٖ ًٌذ (در صَرسٖ ًِ ث٘وبر خَد هبدر ثِ
اٗي ًبر اعز اٍ را سؾَٗن هٖ ًٌذ خَدػ اٗي ًبر را اًدبم دّذ).

18

ثذى ث٘وبر را سو٘ش هٖ ؽَٗذ.

بلی

خیر

19

ثِ آراهٖ ًبحِ٘ عَخشِ را ثب گبس ًزم خْز ثزداؽشي دارٍّبٕ هَظؼٖ ،سزؽحبر ٍ ثبكز
هزدُ هٖ عبٗذ (در صَرر هَخَد ثَدى دعشگبُ گزداًٌذُ آة ،آى را رٍؽي هٖ ًٌذ).

21

اًذام ّبٕ ث٘وبر را ثِ رٍػ ّبٕ كؼبل ٍ ؿ٘زكؼبل حزًز ٍ ٍرسػ هٖ دّذ (ك٘شَٗسزاح
ً٘ش هٖ سَاًذ اٗي ًبر را اًدبم دّذ).

21

ث٘وبر را اس آة خبرج هٖ ًٌذ.

22

اٍ را ثب حَلِ اعشزٗل گزم هٖ دَؽبًذ (اس دشَ ً٘ش ثزإ گزم ًزدى ث٘ؾشز ث٘وبر اعشلبدُ
هٖ ًٌذ).

23

دعشٌؼ ،گبى ٍ هبعي را خبرج هٖ ًٌذ.

24

ًَاحٖ هَرد ً٘بس را دبًغوبى هٖ ًٌذ.

25

لجبط ث٘وبر را هٖ دَؽبًذ.

26

ٍاى را خبلٖ هٖ ًٌذ ٍ ثب سَخِ ثِ هَاً٘ي هحل ًبر خَد ظذػلًَٖ هٖ ًٌذ.

27

سبرٗخ  ،عبػز ٍ ػٌظ الؼول ث٘وبر را ثجز هٖ ًٌذ .ؽزاٗػ ث٘وبر (ػالٗن ح٘بسٖ ٍ
ظبّز سخن) ،درهبى اًدبم ؽذُ  ،ػالٗن خًَزٗشٕ ،ػلًَز ٍ سؼَٗط دبًغوبى را ثجز هٖ
ًٌذ.

پروسیجر  -6پانسواى گرافت
هراحل انجام کار

ردیف
1

رٍػ ًبر را ثزإ ث٘وبر سَظ٘ح هٖ دّذ.

2

دعز ّب را هٖ ؽَٗذ ٍ دعشٌؼ هٖ دَؽذ.

3

ثزإ ثزداؽشي دبًغوبى هجلٖ اس دعشٌؼ اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

4

ًبهالً ثزإ راحز خذاؽذى دبًغوبى هجلٖ ،دبًغوبى را ثب ًزهبل عبل٘ي هزؼَة هٖ ًٌذ.

5

ثزإ اًدبم دبًغوبى اس دعشٌؼ دٍم اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

6

دعز ّبٕ خَد را درحذ كبصل سؼَٗط دبًغوبى هٖ ؽَٗذ.

7

رٍػ آعذش٘ي را رػبٗز هٖ ًٌذ.

8

دبًغوبى ّبٕ آلَدُ را در ً٘غِ ظذ آة گذاؽشِ ٍ ًبهالً هٖ ثٌذد.

9

دظ اس اًدبم ًبر ً٘ش دعز خَد را هٖ ؽَٗذ.

11

آى در صَرر ٍخَد سزؽح ٍ ػالٗن ػلًَز را ثجز ٍ گشارػ هٖ ًٌذ

بلی

خیر

پروسیجر  -7دبریدهاى هکانیکی
هراحل انجام کار

ردیف
1

كزاٌٗذ ًبر را ثِ ث٘وبر ؽزح هٖ دّذ.

2

در صَرر لشٍم رٍؽْبٕ آرام عبسٕ را آهَسػ هٖ دّذ.

3

خلَر ث٘وبر را حلظ هٖ ًٌذ.

4

دارٍٕ ظذ درد سدَٗش ؽذُ را  20ده٘وِ هجل اس ؽزٍع ًبر ثِ ث٘وبر هٖ دّذ ٗب اٗي ًِ
اس ؽزٍع ًبر ،آؿبس هٖ ًٌذ.

5

ث٘وبر را گزم ًگِ هٖ دارد ٍ كوػ ًبحِ٘ إ ًِ ثبٗغشٖ دثزٗذ ؽَد را ًوبٗبى هٖ ًٌذ.

6

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

7

هبعي هٖ دَؽذ.

8

گبى اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

9

دعشٌؼ اعشزٗل هٖ دَؽذ.

11

دبًغوبى را ثز هٖ دارد.

11

سخن را سو٘ش هٖ ًٌذ.

12

دعشٌؼ ّبٕ خَد را خبرج هٖ ًٌذ.

13

هغوز ّبٕ هزدُ دَعز را ثب كَرعذظ هٖ گ٘زد ٍ ثب ه٘چٖ اعشزٗل هٖ ثزد.

14

در ٌّگبم ثزٗذى 3 ،عبًشٖ هشز ( 1/2اٌٗچ) اس اعٌبر را ثبهٖ هٖ گذارد سب احشوبل صذهِ
ثِ ثبكز سًذُ ًبّؼ ٗبثذ.

15

اگز خًَزٗشٕ اسلبم اكشبد ثب گبس اعشزٗل  10× 10عبًشٖ هشز رٍٕ ًبحِ٘ را آرام كؾبر
هٖ دّذ.

16

اگز خًَزٗشٕ اداهِ داؽز ثِ دشؽي اؼالع هٖ دّذ.

17

سب رع٘ذى دشؽي ثِ اػوبل كؾبر اداهِ هٖ دّذ.

18

ثب سَخِ ثِ دعشَر دشؽي ثِ سخن دوبد هٖ هبلذ ٍ دبًغوبى هٖ ًٌذ.

19

سبرٗخ ،عبػزً ،بح٘ٔ دثزٗذ ؽذُ ٍ دارٍ ٗب هحلَل اعشلبدُ ؽذُ را ثجز هٖ ًٌذًٌ ،ذ.
سحول ٍ ػٌظ الؼول ث٘وبر ٍ اهذاهبر دٗگزٕ ًِ اًدبم دادُ اعز را ثجز
هٖ ًٌذٍ .ظؼ٘ز سخن را اس ًظز ػالٗن ػلًَز ٗب ؽٌٌٌذگٖ دَعز هؾبّذُ ٍ ثجز هٖ
ًٌذ.

بلی

خیر

پروسیجر  -8هراقبت از گرافت
هراحل انجام کار

ردیف
1

هزاحل اًدبم ًبر را ثزإ ث٘وبر سَظ٘ح هٖ دّذ.

2

خلَر ث٘وبر را حلظ هٖ ًٌذ.

3

دارٍٕ ثٖ حغٖ را  20سب  30ده٘وِ هجل اس ؽزٍع ًبر ثِ ث٘وبر هٖ دّذ.

4

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

5

هبعي  ،دعشٌؼ اعشزٗل  ،گبى ٍ ًالُ (در آهبٗبى) اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

6

ثِ آراهٖ دبًغوبى ّبٕ رٍٖٗ را ثزهٖ دارد.

7

دبًغوبى ّبٕ سٗزٕ را ثب اعشلبدُ اس ًزهبل عبل٘ي خ٘ظ هٖ ًٌذ.

8

دبًغوبى ّب را ثِ آراهٖ ٍ ثِ دهز ثزهٖ دارد.

9

دعشٌؼ ّب را خبرج هٖ ًٌذ.

11

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

11

دعشٌؼ اعشزٗل هٖ دَؽذ.

12

ٍظؼ٘ز گزاكز را ثزرعٖ هٖ ًٌذ ٍ در صَرر ٍخَد سزؽحبر چزًٖ ثِ دشؽي اؼالع
هٖ دّذ.

13

ًبحِ٘ را در صَرر لشٍم سو٘ش هٖ ًٌذ.

14

ًبحِ٘ دًَ٘ذ را اس ًظز ػالٗن رد دًَ٘ذ هبًٌذ ػلًَز ٍ سزه٘ن ثِ سبخ٘ز اكشبدُ ثزرعٖ هٖ
ًٌذ.

15

ًبحِ٘ گزاكز را اس ًظز ٍخَد سبٍل ثِ ؼَر هٌزر ثزرعٖ هٖ ًٌذ.

16

در صَرر دعشَر دشؽي سبٍل ّب را ثب ٗي س٘ؾ ث٘غشَرٕ اعشزٗل خبلٖ هٖ ًٌذ.

17

رٍٕ گزاكز را ثب ٗي گبس ٍاسلٌِ٘ هٖ دَؽبًذ.

18

رٍٕ گزاكز گبس اعشزٗل گذاؽشِ ٍ ثبًذاص هٖ ًٌذ.

19

ًَاحٖ عبلن دٍر گزاكز را سو٘ش هٖ ًٌذ.

بلی

خیر

21

دٍر ًَاحٖ عبلن دٍر گزاكز ٗي ًزم هزؼَة ًٌٌذُ هٖ هبلذ.

21

سبرٗخ ٍ سهبى دبًغوبى ،دارٍّبٕ اعشلبدُ ؽذُ ،دبعخ ث٘وبر ثِ دارٍ را ثجز هٖ ًٌذ.
ّوچٌ٘ي ٍظؼ٘ز گزاكزّ ،ز ًَع ػالهز ػلًَز ٍ درهبى ّبٕ ثِ ًبر ركشِ را ثجز هٖ
ًٌذ.

پروسیجر  -9هراقبت از ناحیه دهنده گرافت
هراحل انجام کار

ردیف
1

دعشبى خَد را هٖ ؽَٗذ.

2

دعشٌؼ اعشزٗل هٖ دَؽذ.

3

دبًغوبى رٍٖٗ هحل اّذا را ثؼذ اس  24عبػز اٍل هٖ دارد.

4

ًبحِ٘ را اس ًظز ػلًَز ثزرعٖ هٖ ًٌذ.

5

عذظ هحل را در هؼزض َّا هزار هٖ دّذ سب ثْجَد آى سغزٗغ ؽَد.

6

سزؽحبر اظبكٖ را ٌّگبم دبًغوبى ،خؾي هٖ ًٌذ.

7

ٗي ًزم دارإ دبِٗ الًَل٘ي ثزإ سزه٘ن هحل اّذا ثِ ؼَر رٍساًِ اعشلبدُ هٖ ًٌذ.

8

ٗبكشِ ّب ٍ هؾبّذار خَد را ثجز هٖ ًٌذ.

بلی

خیر

پروسیجر  -11درهاى با اشعه اولتراویولت
ردیف

هراحل انجام کار

1

دعشَر دشؽي را اس ًظز ًَع اؽؼِ ٍ هوذار آى چي هٖ ًٌذ.

2

ث٘وبر را آگبُ هٖ ًٌذ ًِ اٗي درهبى هوٌي اعز ثبػث آكشبة عَخشگٖ خل٘ق ؽَد.

3

عبثوِ ث٘وبر را اس ًظز هوٌَػ٘ز اعشلبدُ اس اؽؼِ  UVچي هٖ ًٌذ.

4

اس ث٘وبر در هَرد اعشلبدُ اس دارٍّبٖٗ ًِ حغبع٘ز ثِ ًَر را ثبال هٖ ثزد عئَال هٖ
ًٌذ هثل دارٍّبٕ ظذ سؾٌح ،ظذ كؾبرخَى ،كٌَس٘بسٗي ّب ،عبل٘غ٘ال سْب ،عَللبًبه٘ذ
ّب ،سشزاعبٌٗل٘ي ،سزُ سٌَ٘ٗ٘ذ ،دارٍّبٕ ظذ عزؼبى

5

اگز ث٘وبر  PUVAدرٗبكز خَاّذ ًزد هؽوئي هٖ ؽَد ًِ هشًَغبلي را  1/5عبػز
هجل اس درهبى درٗبكز ًزدُ ثبؽذ.

6

ثزإ ؽزٍع درهبى ثِ ث٘وبر گبى هٖ دَؽبًذ.

7

ثِ ث٘وبر آهَسػ هٖ دّذ ًِ دظ اس ٍرٍد ثِ هحلظِ كشَسزادٖ كوػ ًبحِ٘ درهبى را در
هؼزض ًَر هزار دّذ.

8

هؽوئي هٖ ؽَد ًِ ث٘وبر ػٌ٘ي آكشبثٖ را اعشلبدُ ًٌذ (ثزإ حلبظز چؾن ّب) ٍ در
ؼٖ درهبى آى را ثزًذارد.

9

هؽوئي هٖ ؽَد ًِ ث٘وبر در صَرر لشٍم اس ظذ آكشبة اعشلبدُ ًزدُ اعز.

11

در ث٘وبراى هزد ٌّگبم ً PUVAبحِ٘ سٌبعلٖ را هٖ دَؽبًذ.

11

اگز ث٘وبر درهبى هَظؼٖ  UVBدارد ،اٍ را ثِ كبصلِ هٌبعت اس هٌجغ ًَر هزار هٖ دّذ
(ثِ ؼَر هثبل در درهبى صَرر ثبٗغشٖ كبصلِ  12اٌٗچ ( 30/5عبًشٖ هشز) ثبؽذ ٍ ثزإ
هغوز ّبٖٗ اس ثذى  3اٌٗچ ( 7/6عبًشٖ هشز) هٌبعت اعز.

12

دظ اس دبٗبى درهبى ثِ ث٘وبر ًوي هٖ ًٌذ اس هحلظِ خبرج ؽَد.

13

ثِ اٍ آهَسػ هٖ دّذ ًِ سب  8عبػز دَعز خَد را اس ًَر خَرؽ٘ذ ثذَؽبًذ.

14

سهبى ٍ سبرٗخ ٍ ه٘شاى اؽؼِ اعشلبدُ ؽذًُ ،بم ٍ ه٘شاى دارٍّبٕ خَراًٖ ٗب هَظؼٖ
درٗبكز ؽذُ ،سهبى ده٘ن ؽزٍع ٍ دبٗبى درٗبكز اؽؼِ ،كبصلِ ث٘ي هٌجغ ًَر ٍ ثذى ٍ
سحول ث٘وبر ًغجز ثِ درهبى را ثجز هٖ ًٌذ .اعشلبدُ اس ٍعبٗل حلبظشٖ ًظ٘ز ػٌ٘ي
را ثجز هٖ ًٌذٍ .ظؼ٘ز دَعز ث٘وب ّ ،ز ًَع ثْجَد ٗب ػبرظِ خبًجٖ هثل دَعشِ رٗشٕ،
هزهشٕ ،سَرم ٍ  ....را ثجز هٖ ًٌذ.

بلی

خیر

