
 اگز خَى ٍارد ًطذ ، دارٍ را ثب فطبر ثبثت ٍ آّستِ تشریق کٌیذ.

 

 تزریق عضالنی بزرگساالن دستورالعمل

 اغل دارٍدرهبًی تَجِ کٌیذ. 5ٍ ثِ ثب کبردکس  دارٍیی چک را ، کبرت دارٍیی  کٌیذ دارٍیی را چکدستَر  

 

 ثزای ٍی ضزح دّیذ.را ّذف ٍ رٍش اًجبم کبر  . ٍ ثب ٍی ارتجبط ثزقزار کٌیذهذدجَ را ضٌبسبیی 

 

 ایٌچ( 5/1ـ3ٍ عَل  21ـ  23ـ ًیذل  5cc-2پٌجِ الکل ـ سزًگ ٍ سَسى هٌبست ) سزًگ :  را آهبدُ کٌیذ ٍسبیل

 ٍ یب آهپَل هَرد ًظز ـ کبرت دارٍیی ـ ظزف هخػَظ اجسبم ًَک تیش ـ ٍیبل

 

 دستْب را ثطَییذ

  را ثپَضیذ.یکجبر هػزف دستکص 
 

 خلَت هذدجَ را حفظ کٌیذ. 

 ثب رٍش غحیح هقذار دارٍی هَرد ًظز را هحبسجِ ٍ اس ٍیبل ٍ یب آهپَل ثکطیذ.

 پٌجِ الکل ٍ یب ثتبدیي ثِ غَرت دٍراًی اس هزکش ثِ خبرج تویش کٌیذ: هحل تشریق را هطخع ٍ ثب استفبدُ اس.قزار دّیذ هٌبست  هذدجَ را در ٍضعیت

 

 ثِ غَرت  دلتَئیذ :ٍضعیت               : خَاثیذُ ثِ پطت  ًٍتزٍگلَتئبل  ٍضعیت            ستَس لتزالیس: خَاثیذُ ثِ پطت ٍضعیت ٍ             دٍرسَگلئَتیبل : خَاثیذُ رٍی ضکن ٍضعیت      

                                                یب ًطستِ  خَاثیذُ                 ساًَ ٍ هفػل راى خن ثبضذ    ٍ  یب پْلَ                                                      یب ًطستِ                پب ثِ داخل ٍ یب یک عزفِ ٍ پبی ٍ اًگطتبى        

                                                                  : ًبحیِ هثلثی ضکلهحل                  کوی ثبالتز اس ًقغِ هیبًی   :هحل                                       یک سَم هیبًی  : هحل                                                 ثبالیی خن
                                                                                       ثبسٍ،  فَقبًی ٍ عزفیقسوت               فَقبًی ایلیبک خظ فزضی خبر خلفی                    عضلِ ٍستَس لتزالیس      برجیخ                                   هحل : یک رثع  فَقبًی  ـ 

     آکزٍهیَى سایذُاًگطت پبییٌتز اس  3                                    تز ثشرگ    ًٍ تزٍکب                                                                                                           خبرجی ثبسي ثیوبر         

                 

 ریذ ٍ هقذاری َّا جْت قفل َّا در سزًگ ثکطیذ.َش سَسى را ثزداپدر             

 اًتخبة ضذُ جْت تشریق را ضل ًوبیذ.اس هذدجَ ثخَاّیذ اًذام 

 درجِ ٍ ثب سزعت ًیذل آى را ٍارد هحل هَرد ًظزکِ ثیي اًگطتبى ضست  00سزًگ را ثِ غَرت یک دارت ثب دست غبلت ثگیزیذ ٍ ثب ساٍیِ 

 سبًتی هتز اس ًیذل خبرج اس ثذى ثبضذ. 1تب  5/0ٍ ًطبًِ دست غیزغبلت قزار گزفتِ است ٍارد کٌیذ ثٌحَی کِ 

 را ثب کوک اًگطت ضست ٍ اضبرُ ثگیزیذ ٍ ثب دست غبلت عول آسپیزُ کزدى را اًجبم دّیذ ٍ ثِ خزٍج خَى دقت کٌیذ. ًیذل.               

. 

 کٌیذ.پس اس اتوبم تشریق ، در حبلی کِ پٌجِ الکل را در هحل فطبر هی دّیذ ، سَسى را سزیع خبرج 

 در ثزخی اس دارٍّب ، ثِ آراهی هحل را ثب پٌجِ الکل هبسبص دّیذ.

 سزًگ ٍ سَسى را ثذٍى گذاضتي در درپَش، در ظزف هخػَظ اجسبم ًَک تیش ثیبًذاسیذ.

 دستکص را ثِ رٍش غحیح ثیزٍى ثیبٍریذ.

 هذدجَ را در ٍضعیت راحت قزار دّیذ.

 دستْب را ثطَییذ .

 عجق هقزرات هؤسسِ در گشارش پزستبری ثجت کٌیذ.دادى دارٍ را 



 تصايیر وحًٌ تسریق عضالوی بسرگسال

 
 هذدجَ را در ٍضعیت هٌبست قزار دّیذ .

A) ،یک رثع فَقبًی خبرجی ثبسي ثیوبر هحل: ٍضعیت دٍرسَگلئَتیبل : خَاثیذُ رٍی ضکن  ٍ اًگطتبى پب ثِ داخل ٍ یب یک عزفِ ٍ پبی ثبالیی خن 

B)  بک ٍ تزٍکبًتز ثشرگًٍتزٍگلَتئبل : خَاثیذُ ثِ پطت یب پْلَ  ٍ ساًَ ٍ هفػل راى خن ثبضذ. هحل : کوی ثبالتز اس ًقغِ هیبًی خظ فزضی خبر خلفی فَقبًی ایلی(ٍضعیت 

C)  ِاًگطت پبییٌتز اس سایذُ آکزٍهیَى  3هحل: ًبحیِ هثلثی ضکل  قسوت فَقبًی ٍ عزفی ثبسٍ،  -ٍضعیت دلتَئیذ : ثِ غَرت خَاثیذُ  یب ًطست 

D)  ِهحل :   یک سَم هیبًی خبرجی عضلِ ٍستَس لتزالیس -ٍضعیت ٍستَس لتزالیس: خَاثیذُ ثِ پطت یب ًطست 

 

 

 
 .مصرف  بپًضیددست َا را بطًیید يدستکص یکبار 

 

 

 با ريش صحیح مقدار داريی مًرد وظر را محاسبٍ ي از يیال ي یا آمپًل بکطید.

 

 

  
 ویدل را با کمک اوگطت ضست ي اضارٌ بگیرید ي با دست غالب عمل آسپیرٌ

 اگر خًن يارد وطد ، داري را با فطار ثابت ي آَستٍ تسریق کردن را اوجام دَید

 کىید

 
 

پس از اتمام تسریق ، در حالی کٍ پىبٍ الکل را در محل فطار می دَید ، سًزن را 

 سریع خارج کىید

 

 
محل تسریق را با استفادٌ از پىبٍ الکل ي یا بتادیه بٍ 

 .صًرت ديراوی از مرکس بٍ خارج تمیس کىید

 
 درپًش سًزن را بردارید ي مقداری ًَا جُت

 .قفل ًَا در سروگ بکطید

 
را بٍ صًرت یک دارت با دست غالب  سروگ

 يارد آورا ویدل سرعت با درجٍ 09 يبازايیٍ بگیرید 

 غیرضست ي وطاوٍ دست  اوگطت بیه محلی کٍ

 کىید. غالب قرار گرفتٍ است

 


