دستورالعمل نحوه تجویز قطره بینی
زستور پسضک ( پرونسه و کارزکس) را تررسی کنیس و ته  5اصل زاروزرمانی توجه کنیس.
مسزجو را ضناسایی و تا وی ارتثاط ترقرار کنیس  .هسف و روش انجام کار را ترای وی ضرح زهیس.
وسایل را آمازه کنیس  :زستکص تمیس  ،قطره مناسة  ،گلوله پنثه
مطرصات ،نام و تارید زاروی مورز نظر را چک کنیس.
زستها را تطوییس.
زستکص تمیس تپوضیس.
از مسزجو ترواهیس که ترضحات تینی را ذارج کنس.
تا توجه ته سینوس مورز نظر ،وضعیت مناسة را انتراب کنیس.
.
ترای تجویس قطرات تینی ته زاذل سینوس اتموئیس و اسفنوئیس ،مسزجو را زر وضعیت پرونتس قرار زهیس
وضعیت پرونتز  :مسزجو را زر وضعیت ذواتیسه ته پطت قرار زهیس و سر وی را لثه ترت قرار زهیس
ترای تجویس قطرات تینی ته زاذل سینوس فرونتال و ماکسیالری  ،مسزجو را زر وضعیت پارکینسون قرار زهیس.
وضعیت پارکینسون  :مسزجو را زر وضعیت ذواتیسه ته پطت قرار زهیس  .یک تالطت زیر یکی از ضانه ها قرار زهیس.
از مسزجو ترواهیس از راه زهان نفس تکطس.
مقسار کافی از زارو را که ترای هر زو تینی کافی تاضس  ،تا قطره چکان تکطیس.
سر تینی را ته عقة تکطیس و قطره چکان را از فاصله یک سانتی متر از سوراخ تینی قرار زهیس.

مقسار کافی از قطره را زر یک تینی تچکانیس و تعس زر تینی زیگر تچکانیس  .اگر مسزجو زیر یکسال است قطره چکان نرم استفازه کنیس.
ته منظور جلوگیری از عطسه مسزجو ،از تماس قطره چکان تا تینی ذوززاری کنیس.
ته مسزجو آموزش زهیس که تعس از چکانسن قطره  5 ،زقیقه سرش را ته عقة
نگه زارز تا قطره از تینی ذارج نطوز و از از راه زهان نفس تکطس.
زستکص را ذارج کنیس.
وسایل آلوزه را جمع کنیس.
زستها را تطوییس.
زمان ،مقسار  ،محل و عکس العمل تجویس زارو را زر ترگه گسارش مسزجو ثثت کنیس 03 ( .ـ  55زقیقه تعس)

تصاویر نحوه تجویز قطره بینی
مراحلی از ریختن قطره بینی

دست ها را تشوییذ و دستکش تمیس تپوشیذ.

از مذدجو تخواهیذ که ترشحات تینی را خارج کنذ.

تا توجه ته سینوس مورد نظر ،وضعیت مناسة را انتخاب کنیذ :الف)وضعیت پرونتز:جهت سینوس اتمویید و اسفنویید .ب)وضعیت پارکینسون:
جهت سینوس فرونتال و ماگزیالری

قطره چکان را از فاصله یک سانتی متر از سوراخ تینی قرار دهیذ.

مقذار کافی از قطره را در یک تینی تچکانیذ و تعذ
در تینی دیگرتچکانیذ

