دستورالعمل نحوه کشیدن دارو از آمپول
دستًر داريیی پششک را ثب کبرت ي کبردکس چک کىیذ.
ثٍ  5اصل داريدرمبوی تًجٍ کىیذ.
مقذار مًرد ویبس داري را محبسجٍ کىیذ.
يسبیل را آمبدٌ کىیذ  :کبرت داريیی  ،سزوگ ي ویذل مىبست  ،آمپًل داريیی،
پىجٍ ي پىجٍ الکلی  ،ثزچست داريیی  ،سیىی ي ظزف يسبیل وًک تیش

دستُب را ثشًییذ
دستکش یکجبر مصزف را ثپًشیذ.

آمپًل را ثزداریذ ي در قسمت ثبالی آن چىذ ضزثٍ ثب وبخه ثشویذ ي یب آمپًل را ثٍ حبلت
ع مًد ثگیزیذ ي مچ دست را ثچزخبویذ تب مبیع کبمالً در اوتُبی آمپًل جمع گزدد.
یک تکٍ گبس یب پىجٍ کًچک استزیل ثزداریذ ي دير گزدن آمپًل در محل
خط شکسته ثپیچیذ ي آن را ثٍ طزف خبرج فشبر دَیذ ي ثشکىیذ.
قسمت شکستٍ گزدن آمپًل را در ظزف مخصًص يسبیل وًک تیش ثیبوذاسیذ.
آمپًل را ريی یک سطح صبف قزار دَیذ  ،ویذل را داخل محلًل کىیذ ي ثذين ثزخًرد سًسن ثب اطزاف
 ،مقذار مًردوظز را ثکشیذ ي یب آمپًل را کج یب ياريوٍ کىیذ ي مقذار مًرد وظز را ثکشیذ.
سًسن را ثیزين ثیبيریذ ،آن را صبف وگٍ داریذ ي ًَای داخل آن را خبرج کىیذ  ،امب اس خزيج
محلًل جلًگیزی کىیذ ي مطمئه شًیذ مقذار کشیذٌ شذٌ صحیح ي دقیق است.
پًشش استزیل سًسن را ثز ريی آن ثگذاریذ ي ريی یک ثزچست وبم داري ي تبریخ را قیذ ي آن را ثز ريی سزوگ
چسجبوذٌ ي سپس داخل جلذ قزار دَیذ  ،در صًرتی کٍ داري ثبعث التُبة می شًد ،ویذل آن را عًض کىیذ ي
داريی کشیذٌ شذٌ را ريی کبرت داريیی مزثًطٍ قزار دَیذ ي َمزاٌ ثب پىجٍ الکل داخل سیىی ثگذاریذ.
ثقیٍ آمپًل را در ظزف مخصًص يسبیل وًک تیش ثیبوذاسیذ ي يسبیل را جمع آيری کىیذ.
دستکش را ثیزين ثیبيریذ.
دستُب را ثشًییذ.

تصبيیزوحًٌ کشیدن داري اس آمپًل

دست َب را بشًیید

دستکش تمیش بپًشید.

در قسمت ببالی آمپًل چىد ضزبٍ بب وبخه بشوید ي یب آمپًل را بٍ حبلت
آمپًل را بزدارید.

عمًد بگیزید ي مچ دست را بچزخبوید تب مبیع کبمالً در اوتُبی آمپًل جمع گزدد.

یک تکٍ گبس یب پىبٍ کًچک استزیل بزدارید ي دير گزدن آمپًل در محل

آمپًل را ريی یک سطح صبف قزار دَید  ،ویدل را داخل محلًل کىید ي بدين بزخًرد

خط شکسته بپیچید ي آن را بٍ طزف خبرج فشبر دَید ي بشکىید.

سًسن بب اطزاف ،مقدار مًردوظز را بکشید ي یب آمپًل را کج یب ياريوٍ کىید ي مقدار مًرد وظز
را بکشید.

سًسن را بیزين بیبيرید ،آن را صبف وگٍ دارید ي ًَای داخل آن را خبرج کىید  ،امب اس
خزيج محلًل جلًگیزی کىید ي مطمئه شًید مقدار کشیدٌ شدٌ صحیح ي دقیق است.

پًشش استزیل سًسن را بز ريی آن بگذارید ي ريی یک بزچسب وبم داري ي تبریخ را قید ي
آن را بز ريی سزوگ چسببودٌ ي سپس داخل جلد قزار دَید.

