دستورالعمل تسریق زیر جلدی
دستَر دارٍیی را چه وٌیذ  ،وارت دارٍیی را تا واردوس دارٍیی چه ٍ تِ  5اصل دارٍدرهاًی تَخِ وٌیذ.
هذدخَ را ضٌاسایی ٍ تا ٍی ارتثاط تزلزار وٌیذ ّ .ذف ٍ رٍش اًدام وار را تزای ٍی ضزح دّیذ.
ٍسایل را آهادُ وٌیذ  :پٌثِ الىل  ،سزًگ ٍ سَسى هٌاسة ( سزًگ ً ، 1-3ccیذل  29ـ  ٍ 25طَل  0/5ایٌچ)
 ،ظزف هخصَظ اخسام ًَن تیش ٍ ،یال ٍ یا آهپَل هَرد ًظز  ،وارت دارٍیی
دستْا را تطَییذ
دستىص یىثار هصزف را تپَضیذ.
خلَت هذدخَ را حفظ وٌیذ.
تا رٍش صحیح همذار دارٍی هَرد ًظز را هحاسثِ ٍ اس ٍیال ٍ یا آهپَل تىطیذ.
چزخص هحل تشریك را در ًظز گزفتِ ٍ هحلی را اًتخاب وٌیذ وِ ػاری اس تَرم ٍ سایز هَارد غیزطثیؼی تاضذ ٍ تٌا تِ هحل تشریك ،هذدخَ را
در ٍضؼیت هٌاسة لزار دّیذ:
ب  :لسوت خلَ راى ً :طستِ یا خَاتیذُ

الف  :لسوت خارخی تاسٍ ٌّگاهی وِ تاسٍ در

ج  :لسوت ضىن  :تِ حالت ووی تِ پْلَ

وٌارتذى هذدخَ تاضذ تصَرت ًطستِ یا خَاتیذُ

اس هذدخَ تخَاّیذ اًذام هحل تشریك را ضل وٌذ.
هحل تشریك را اس هزوش تِ اطزاف تا پٌثِ الىل ٍ یا تتادیي تِ صَرت چزخطی ضذػفًَی وٌیذ ٍ اخاسُ دّیذ خطه ضَد
پَضص سَسى را تزداریذ  ،سزًگ را تا دست غالة تیي اًگطت ضست ٍ اضارُ تگیزیذ ٍ اس دست غیز غالة تزای گزفتي
دٍ طزف هحل تشریك ٍ خوغ وزدى در افزاد الغز ٍ یا وطیذى هحل در افزاد چاق استفادُ وٌیذ.
سَسى را تا ساٍیِ  55تا  90درخِ ( تز حسة چالی ٍ الغزی هذدخَ ٍ طَل سَسى ) تصَرت سزیغ ٍارد پَست ٍ
ػضلِ ًواییذ ٍ دست غیزغالة را رّا ٍ تِ ٍسیلِ آى لسوت پاییي سزًگ ( ًیذل ) را تگیزیذ.
در اوثز دارٍّا تِ خش ّپاریي ٍ اًسَلیي ،تا وطیذى پیستَى تِ ػمة  ،ػول آسپیزُ را اًدام دّیذ.
اگز خَى ٍارد ًطذ  ،دارٍ را تا فطار ثاتت ٍ آّستِ تشریك وٌیذ..
در حالی وِ پٌثِ الىل را در هحل لزار هی دّیذ ،سَسى را سزیغ خارج وٌیذ.
در اوثز دارٍّا تِ خش ّپاریي ٍ اًسَلیي ،تِ آراهی هحل را تا پٌثِ الىل فطار دّیذ .
سزًگ ٍ سَسى را تذٍى گذاضتي درپَش ،در ظزف هخصَظ اخسام ًَن تیش لزار دّیذ.
خددح

دستىص را تیزٍى تیاٍریذ.

هذدخَ را در ٍضؼیت راحت لزار دّیذ.
دستْا را تطَییذ.
ًَع دارٍ  ،ساػت تشریك ٍ ػىس الؼول تشریك را طثك همزرات هؤسسِ در گشارش پزستاری ثثت وٌیذ.

تصايیز وحًٌ تشریك سیز جلذی
مزاحلی اس اوجام تشریك سیز جلذی:

محل تشریك را اس مزوش بٍ اطزاف با پىبٍ الىل ي یا
بتادیه بٍ صًرت چزخطی ضذعفًوی وىیذ ي اجاسٌ
دَیذ خطه ضًد

پًضص سًسن را بزداریذ

اس دست غیز غالب بزای گزفته دي طزف محل تشریك ي
جمع وزدن در افزاد الغز ي یا وطیذن محل در افزاد چاق استفادٌ وىیذ.

سزوگ را با دست غالب بیه اوگطت ضست ي اضارٌ
بگیزیذ

سًسن را با سايیٍ  54تا  09درجٍ ( بز حسب چالی ي الغزی مذدجً ي
طًل سًسن بصًرت سزیع يارد پًست عضلٍ وماییذ).

در اوثز داريَا بٍ جش َپاریه ي اوسًلیه ،با وطیذن ،پیستًن بٍ عمب
عمل آسپیزٌ را اوجام دَیذ .اگز خًن يارد وطذ ،داري را با فطار ثابت ي

در حالی وٍ پىبٍ الىل را در محل لزار می دَیذ ،سًسن را سزیع خارج

آَستٍ تشریك وىیذ.

وىیذ.

در اوثز داريَا بٍ جش َپاریه ي اوسًلیه ،بٍ آرامی محل را با پىبٍ الىل

سزوگ ي سًسن را بذين گذاضته درپًش ،در ظزف مخصًظ اجسام وًن

فطار دَیذ

تیش لزار دَیذ.

