دستورالعمل تعویض پانسمان
دستَر پشضک (کاردکس ٍ پزًٍدُ) را تزرسی کٌید.
هددجَ را ضٌاسایی  ،تا ٍی ارتثاط تزقزار کٌید ٍ ّدف ٍ رٍش اًجام کار را تزای ٍی ضزح دّید.
ٍسایل را آهادُ کٌید  :هاسک  ،ػیٌک ،گاى ،گاس استزیل ،تتادیيً ،زهال سالیي ضستطَ،
چسة ،اپلیکاتَر ،دستکص تویش ،دستکص استزیل ،پک پاًسواى
حزین خصَصی هددجَ را تِ هٌظَر ایجاد هحیط اهي ٍ جلَگیزی اس تزددّای تی هَرد رػایت کٌید.
قثل اس اًجام کار دستْا را تطَیید ٍ دستکص تویش یکثار هصزف تپَضید.

هددجَ را در ٍضؼیتی راحت قزار دّید.
اس هاسک دّاى ،تیٌی ٍ ػیٌک هحافظ استفادُ کٌید.
پاًسواى آلَدُ را تِ رٍش صحیح تزدارید ٍ درٍى کیسِ پالستیکی تیاًداسید ٍ دستکص را تِ صَرت
ٍارًٍِ خارج کٌید ( .در صَرت چسثیدُ تَدى پاًسواى تِ سخنً ،زهال سالیي ضستطَ رٍی آى تزیشید ٍ یا تا
استفادُ اس پٌثِ الکل ،چسة ّای پاًسواى را در جْت رٍیص هَ اس رٍی پَست هددجَ تزدارید).
پاًسواى ٍ سخن هددجَ را اس ًظز هقدارًَ ،ع تزضحات  ،تَ ٍ رًگ  ،ػوق  ،قطز ٍ ٍسؼت تزرسی ًوایید.
پک پاًسواى را تِ رٍش استزیل تاس کٌید.
دستکص استزیل تپَضید

ب ) پانسمان مرطوب :

الف) پانسمان خشک و تمیز:

 1ـ سخن ّای غیزػفًَی را اس تاال تِ پاییـــــي یا اس هزکش تِ تیزٍى تویش کٌید 2 .ـ اس ّز تکِ گاس یا

 1ـ سخـــــن را تِ رٍش صحیح اس ًَاحی تا آلَدگی کوتز تِ ًَاحی تا

گلَلِ پٌثِ تِ صَرت دٍراًی ٍ فقط یکثار استفادُ کٌید 3.ـ سپــــس سخن را تا گاس استزیل خطک

آلَدگی تیطتز ضستطَ کٌیـــد 2 .ـ اس ّز تکِ گاس تِ صَرت دٍراًی ٍ

کٌید 4 .ـ در صَرت داضتي درى ،اطزاف آى را تصَرت چزخطی اس هزکش تِ خارج تویش کٌید.

فقط یک تار استفادُ کٌید 3 .ـثا استفادُ اس فَرسپس یا اپلیکاتَر ،

 5ـ طثق دستَر اس پواد ضد هیکزٍتی استفادُ کٌیــــد 6 .ـ تا پٌس استزیل ،گاس استزیل را رٍی

داخل سخن را تا گاس هزطَب پز ًوایید 4ـ رٍی گاس هزطَب را تا گاس

سخن تگذارید ٍ اطزاف درى را پس اس خطـک ًوَدى تا گاس استزیلی کِ ٍسط آى را قیچی کزدُ اید

خطک تپَضاًید.

تپَضاًید  7ـ الیِ ّای تؼدی گاس را رٍی سخن تگذارید.

دستکص استزیل را تصَرت ٍارًٍِ خارج کٌید ٍ داخل کیسِ ستالِ پالستیکی تیاًداسید.
پاًسواى را تا استفادُ اس چسة یا تاًد در هحل خَد هحکن ًوایید.
تز رٍی تزچسة  ،ساػت ،تاریخ  ،ضیفت ٍ ًام خَد را ثثت کٌید.
ج

ٍسایل را جوغ آٍری کٌید  ،هددجَ را در ٍضؼیت هٌاسة قزار دّید.
هجدداً دستْای خَد را تطَیید.

سهاى تؼَیض پاًسواىًَ ،ع تزضحات  ،ظاّز سخن  ،هیشاى تزضحات ٍ ...را در پزًٍدُ هددجَ ثثت کٌید.
در ّز ضیفت ،پاًسواى هددجَ را کٌتزل ًوایید.

تصاٍیر ًحَُ اًجام پاًسواى
ٍسایل را آهادُ کٌید  :هاسک  ،عیٌک ،گاى ،گاز استریل ،بتادیيً ،رهال سالیي ضستطَ ،چسب ،اپلیکاتَر ،دستکص تویس ،دستکص استریل ،پک پاًسواى

دستْا را بطَیید ٍدستکص یکبار هصرف بپَضید.

پاًسواى آلَدُ را بِ رٍش صحیح بردارید ٍ درٍى کیسِ پالستیکی بیاًدازید ٍ دستکص را بِ صَرت
ٍارًٍِ خارج کٌید.

پک پاًسواى را بِ رٍش استریل باز کٌید.
دستکص استریل بپَضید
زخن ّای غیرعفًَی را از هرکس بِ بیرٍى ( ضکل ٍ ) aیا از باال بِ پاییـي ( ضکل  ) Bتویس کٌید.
در صَرت داضتي درى ،اطراف آى را بصَرت چرخطی از هرکس بِ خارج تویس کٌید (.ضکل)c

درصَرت داضتي درى اطراف درى را با گاز استریلی کِ ٍسط آى را قیچی
سپس زخن را با گاز استریل خطک کٌیدگاز استریل را رٍی زخن قرار دّید

د ستکص را بصَرت ٍارًٍِ خارج کٌید ٍ داخل کیسِ زبالِ پالستیکی بیاًدازید

کردُ اید بپَضاًید.

پاًسواى را با استفادُ از چسب یا باًد در هحل خَد هحکن ًوایید.

