دستورالعمل نحوه بخیه زدن
دستَر پسضک ( پرًٍذُ ٍ کاردکس) را بررسی کٌیذ.
هذدخَ را ضٌاسایی ٍ با ٍی ارتباط برقرار کٌیذ ّ ،ذف ٍ رٍش اًدام کار را برای ٍی ضرح دّیذ.
ٍسایل را آهادُ کٌیذ ً :خ بخیِ هٌاسب ،دارٍی بی حسی ،سرًگ هٌاسب ،گاز استریل ،
ًرهال سالیيٍ ،سایل ضست ٍ ضَ ،ضاى پرفَرُ ،دستکص استریل ،دستکص تویس
خلَت هذدخَ را فراّن کٌیذ.
دستْا را بطَییذ ٍ دستکص بپَضیذ.
هحل زخن را با ًرهال سالیي ضستطَ سپس با بتادیي ضذػفًَی کٌیذ.
دارٍی بیحسی را هتٌاسب با ػوق ٍ هکاى زخن  ،با سرًگ هٌاسب بکطیذ ٍ از طریق سطح پَست اطراف زخن تسریق ( ٍ SQ ، IDیا  )IMکٌیذ.
رٍی زخن را با گاز استریل بپَضاًیذ.
ست بخیِ را برداریذ ٍ بِ رٍش صحیح باز کٌیذً .خ بخیِ را بِ ست اضافِ کٌیذ.
دستکص استریل را باز کٌیذ ٍ بِ رٍش صحیح بپَضیذ.
ضاى پرفَرُ را رٍی هحل هَرد ًظر پْي کٌیذ
با ًیذل َّلذر ،سَزى بخیِ را از قسوت یک سَم اًتْای آى بِ ًحَی بگیریذ کِ ًَک آى بِ سوت باال
باضذ ٍ اًگطت ضست ٍ چْارم خَد را ٍارد حلقِ ّای ًیذل َّلذر کٌیذ ٍ اًتْای ًخ را ًگِ داریذ ٍ
هراقب باضیذ با هحیط غیر استریل تواس ًذاضتِ باضذ.
سپس لبِ زخن را بِ کوک پٌس بِ طرف باال ًگِ داریذ.
ًَک سَزى را در زاٍیِ  09درخِ ًسبت بِ بافت قرار دّیذ ٍ از سوت راست آى ٍارد ضَیذ.
در یک هرحلِ ( ٍ یا دٍ هرحلِ) سَزى را از سوت دیگر بافت خارج کٌیذ.
هتٌاسب با ًَع ًخ با استفادُ از ًیذل َّلذر سِ گرُ ( ًخ ّای سیلک) ٍ یا پٌح گرُ
( ًایلَى) بسًیذ ( .گرُ ّای دٍم را بِ هٌظَر استحکام بخیِ ّا بر ػکس بسًیذ).
بِ طرز صحیح اقذام بِ بریذى ًخ ّای بخیِ کٌیذً ( .خ ّای سیلک با یک چْارم
ساًتی هتر فاصلِ ٍ ًخ ّای ًایلَى یک دٍم ساًتی هتر فاصلِ از هحل گرُ بریذُ ضَد).
بخیِ دٍم را هثل بخیِ اٍل با حفظ فاصلِ هٌاسب بسًیذ ( .رٍش صحیح گرُ زدى ٍ چیذى ًخ)
بِ رٍش صحیح هحل را ضذػفًَی ٍ بخیِ را هرتب ٍ پاًسواى کٌیذ.
دستکص را بِ رٍش صحیح خارج کٌیذٍ ،سایل را خوغ آٍری ٍ دستْا را بطَییذ.
اطالػات هربَط بِ ظاّر زخن ٍ ًَع بخیِ را گسارش کٌیذ ٍ در پرًٍذُ ثبت کٌیذ.

تصاویر نحوه بخیه زدن

ٍسایل را آهادُ کٌیذ

قیچی

پٌس

پٌس ًیذل َّلذر ( سَزى گیر)

آضٌایی با قسوت ّای هختلف

ًخ سیلک کات 5صفر cut

ًخ ًایلَى  2صفر

ًخ ٍیکریل roand

سَزى ٍ هحل گرفتي سَزى

ًَک تیس )( Cuting

ًَک تیس )(Cuting

ًَک گرد )( round

با ًیذل َّلذر  ،سَزى ًٍخ بخیِ را از یک سَم اًتْا بِ ًحَی بگیریذکِ ًَک

سپس لبِ زخن را بِ کوک پٌس بِ طرف باال ًگِ داریذ  .در یک هرحلِ ٍ یا دٍ

آى بِ سوت باال باضذ ٍ اًگطت چْارم خَد را ٍارد حلقِ ًیذل َّلذر کٌیذ.

هرحلِ ٍ یا دٍ هرحلِ سَزى را از یک سوت زخن ٍاردٍاز سوت دیگر بافت
خارج کٌیذ.

ابتذا هثل ضکل فَق گرُ اٍل را بسًیذ ٍسپس هتٌاسب با ًَع ًخ  ،تعذاد
گرُ ّا را افسایص دّیذ  .سِ گرُ ( ًخ سیلک ) ٍ یا پٌچ گرُ ( ًخ ًایلَى)
بسًیذ  .گرُ ّای دٍم را بِ هٌظَر استحکام بخیِ ّا برعکس بسًیذ.

بِ طرز صحیح اقذام بِ بریذى ًخ ّای بخیِ کٌیذً ( .خ ّا سیلک یک چْارم
ساًتی هتر فاصلِ ٍ ًخ ًایلَى یک دٍم ساًتی هتر فاصلِ از هحل گرُ بریذُ
ضَد)

بخیِ دٍم را هثل بخیِ اٍل با حفظ فاصلِ هٌاسب بسًیذ ( رٍش صحیح گرُ زدى ٍ چیذى ًخ)

