دستورالعمل تجویز داروهای واژینال
دستَر پشضک (کاردکس ٍ پزًٍذُ ) را تزرسی کٌیذ ٍ تِ  5اصل صحیح دارٍدرهاًی تَجِ کٌیذ.
هذدجَ را ضٌاسایی ٍ تا ٍی ارتثاط تزقزار کٌیذ ّ ،ذف ٍ رٍش اًجام کار را تزای ٍی ضزح دّیذ.
ٍسایل را آهادُ کٌیذ  :صل لَتزیکٌت ،اپلیکاتَر ،دستکص یکثار هصزف ٍ دارٍی هٌاسة
ًام ،تاریخ اًقضاء ٍ سایز هطخصات دارٍی هَرد ًظز را تزرسی کٌیذ.
هحیظ را خصَصی کٌیذ ٍ تذى هذدجَ را تپَضاًیذ.
دستْا را تطَییذ.
دستکص یکثار هصزف تپَضیذ.
هذدجَ را در ٍضعیت صًیکَلَصی قزار دّیذ.
ٍاصى را اس ًظز ّز گًَِ آسیة یا تغییز رًگ ٍ تزضح تزرسی کٌیذ.
در صَرت هطاّذُ آلَدگی ٍ ،اصى را تا ًزهال سالیي تویش کٌیذ.

الف  :جْت گذاضتي ضیاف ٍاصیٌال :

ب  :جْت تجَیش فَم یا کزم ٍاصیٌال:

ـ ضیاف را اس پَضص خارج کٌیذ ٍ سز آى را تِ صل آغطتِ کٌیذ.

ـ اپلیکاتَر دارٍ را تِ هیشاى تجَیش ضذُ اس فَم پز کٌیذ.

ـ اًگطت اضارُ خَد را تِ صل آغطتِ کٌیذ.

ـ لة ّای ٍاصى را اس ّن تاس کٌیذ.

ـ لة ّای ٍاصى را اس ّن تاس کٌیذ.

ـ اپلیکاتَر را تِ داخل ٍاصُ تِ اًذاسُ  10ـ  7/5ساًتی هتز ٍارد کٌیذ.

ـ ضیاف را تِ داخل ٍاصى تِ اًذاسُ یک اًگطت (10ـ7/5

ـ پیستَى اپلیکاتَر را فطار دّیذ ٍ فَم را تِ داخل ٍاصى تخلیِ کٌیذ.

ساًتی هتز ٍارد کٌیذ) .

ـ اپلیکاتَر را خارج کٌیذ ٍ رٍی یک گاس قزار دّیذ ٍ اعزاف دّاًِ

ـ اًگطت را خارج کٌیذ ،اعزاف دّاًِ ٍاصى ٍ لثْا را

ٍاصى ٍ لثْا را تَسظ گاس تویش کٌیذ.

تَسظ گاس تویش کٌیذ

هذدجَ را تِ هذت  10دقیقِ در ٍضعیت خَاتیذُ تِ پطت قزار دّیذ.
دستکص ّا را خارج کٌیذ.
ٍسایل آلَدُ را جوع آٍری کٌیذ.
دستْا را تطَییذ.
سهاى  ،هقذار تجَیش دارٍ ٍ عکس العول دارٍیی هذدجَ را در تزگِ گشارش پزستاری ثثت کٌیذ.

تصاویر نحوه تجویز کرم واژینال

