دستورالعمل نحوه تجویز قطره و پماد چشم
دستَس پضضک  ،کاسدکس ٍ پشًٍذُ سا تشسسی کٌیذ ٍ تِ  5اصل صحیح داسٍ دسهاًی تَجِ کٌیذ.

هذدجَ سا ضٌاسایی ٍ تا ٍی استثاط تشقشاس کٌیذّ ،ذف ٍ سٍش اًجام کاس سا تشای ٍی ضشح دّیذ.

ٍسایل سا آهادُ کٌیذ  :دستکص تویض ،قغشُ هٌاسة ،گلَلِ پٌثِ.

ًام  ،تاسیخ اًقضاء داسٍ ٍ سایش هطخصات هَسد ًظش سا چک کٌیذ.

دستْا سا تطَییذ.
دستکص یکثاس هصشف تویض تپَضیذ.

هذدجَ سا دس ٍضعیت تِ پطت خَاتیذُ ٍ یا ًطستِ  ،سش کوی تِ عقة خن قشاس دّیذ.
چطن هَسد ًظش سا هطخص کٌیذ ٍ اگش سٍی پلک یا کاًتَس داخلی تشضحات یا کشاست ٍجَد داسد تِ آساهی ضستطَ دّیذ  ،اگش کشاست خطک
ضذُ تاضذ ٍ جذا ًطَد تا گاص یا پٌثِ آى سا تشای چٌذ دقیقِ خیس کٌیذ ّ .ویطِ ضستطَ سا اص کاًتَس داخلی تِ خاسجی اًجام دّیذ.

تِ هٌظَس جلَگیشی اص تحشیک پَست صَست ،تِ هذدجَ یک اسفٌج جارب یا گلَلِ پٌثِ تذّیذ ٍ یا خَد آى سا دس دست تگیشیذ.

تِ هذدجَ تگَییذ کِ تاال ٍ سقف سا ًگاُ کٌذ.
تَسظ اًگطت ٍ یا گلَلِ پٌثِ ٍ یا دستوال کاغزی  ،پلک پاییي سا تِ سوت پاییي تکطیذ تا ساحت چطن هذدجَ تاص ضَد ٍ فطاس ٍ آسیثی تِ چطن ٍاسد ًطَد.
( اًگطت ضست یا دٍ اًگطت دیگش سا سٍی حاضیِ پلک پاییي صیش هژُ ّا قشاس دّیذ ،سپس تش سٍی تشجستگی استخَاًی گًَِ فطاسی تِ سوت پاییي ٍاسد کٌیذ)

ب) پماد چشمی:

الف ) قطره چشمی:
 1ـ دست غالة ( دستی کِ قغشُ دس آى است) سا سٍی پیطاًی قشاس دّیذ ٍ اص پْلَ

 1ـ یک ساًت اٍل پواد سا دٍس تشیضیذ ( .تِ هٌظَس جلَگیشی اص ٍسٍد پواد آلَدُ).

تِ چطن ًضدیک ضَیذ2ـ ظشف حاٍی قغشُ سا دس فاصلِ  1الی  2ساًتی هتش اص چطن قشاس دّیذ

 2ـ لَلِ پواد سا دس تاالی پلک پاییٌی ًگِ داسیذ ٍ یک الیِ پواد اص عشف کاًتَس داخلی

ٍ اص آلَدُ کشدى ًَک قغشُ چکاى خَدداسی کٌیذ 3.ـ داسٍ سا تِ یک سَم تیشًٍی چطن تچکاًیذ

تِ سوت کاًتَس خاسجی داخل چطن قشاس دّیذ  3ـ اص هذدجَ تخَاّیذ پلک سا تثٌذد ٍ چطن

 4ـ تِ هذدجَ آهَصش دّیذ کِ تِ آساهی چطن خَد سا تثٌذد ٍ اجاصُ تذّذ کِ داسٍ سٍی چطن

سا تچشخاًذ 4ـ تا اسفٌج گلَلِ پٌثِ هَاد خاسج ضذُ اص چطن سا پاک کٌیذ.

پخص ضَد  5ـ دس حالیکِ چطن ّای هذدجَ تستِ است ،تا اًگطت ضست ،کاًتَس داخلی سا تِ

 5ـ تِ هذدجَ آهَصش دّیذ کِ تعذ اص پواد چطوی  ،داسٍی دیگش استفادُ ًکٌذ.

هذت  66ـ  36ثاًیِ فطاس دّیذ تا اص ٍسٍد داسٍ تِ هجشای اضکی جلَگیشی ضَد.
6ـ تا اسفٌج گلَلِ پٌثِ هَاد خاسج ضذُ اص چطن سا پاک کٌیذ  7ـ اص هذدجَ تخَاّیذ
چطن خَد سا تاص ٍ تستِ کٌذ (.جْت اًتطاس)  8ـ اگش قغشُ دس حاضیِ چطن ًوایاى ضذ ،کاس سا تکشاس
کٌیذ 9 .ـ تا سیختي قغشُ تعذی اص داسٍی دیگش حذاقل  5دقیقِ صثش کٌیذ.

دستکص ّا سا خاسج کٌیذ.
ٍسایل آلَدُ سا جوع آٍسی کٌیذ.
دستْا سا تطَییذ.
صهاى ،هقذاس  ،هحل تجَیض داسٍ ،عکس العول ٍ تغییشات تیٌایی سا دس تشگِ گضاسش پشستاسی هذدجَ ثثت کٌیذ

تصاویر نحوه ریختن قطره و پماد چشمی
مراحلی از فراینذ ریختن قطره و پماد چشمی

دست ها را بشویید.

دستکش یکبار مصرف بپوشید.

در ریختن قطره :اگر روی پلک یا کانتوس داخلی ترشحات وجود دارد به
آرامی شستشو دهید

به مددجو بگویید باال و سقف را نگاه کند.
پلک پایین را به سمت پایین بکشید تا راحت چشم مددجو باز شود.

دارو را به یک سوم بیرونی چشم بچکانید.

کانتوس داخلی را  06-06ثانیه فشار دهید.

برای ریختن پماد :یک الیه پماد از کانتوس داخلی به سمت کانتوس
خارجی قراردهید.از مددجو بخواهید پلک را ببنددو چشم را بچرخاند

با اسفنج گلوله پنبه مواد خارج شده از چشم را پاک کنید.

