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 وی تًجٍ کىیذ.اصل صحیح داريدرما 5را تزرسی کىیذ ي تٍ  (اردکس ي پزيوذٌک ) دستًر پشضک

 

 تزای يی ضزح دَیذ.را َذف ي ريش اوجام کار  ، تا يی ارتثاط تزقزار کىیذ يمذدجً را ضىاسایی 

 

 یکثار مصزف صل لًتزیکىت، ضیاف مىاسة، دستکص:  را آمادٌ کىیذ يسایل

 

 وام ي تاریخ اوقضاء ي سایز مطخصات داريی مًرد وظز را تزرسی کىیذ.

 

 کىیذ ي تذن مذدجً را تپًضاویذ.محیظ را خصًصی 

 

 دستُا را تطًییذ.

 

 .دستکص یکثار مصزف تپًضیذ

  مذدجً را در يضعیت یک پُلً قزار دَیذ.

 آوًس را اس وظز َز گًوٍ آسیة یا تغییز روگ ي تزضح تزرسی کىیذ.

 .ضیاف را اس داخل پًضص آن خارج کىیذ

 .سز ضیاف را تٍ صل لًتزیکىت آغطتٍ کىیذ

 .اوگطت اضارٌ خًد را تٍ صل لًتزیکىت آغطتٍ کىیذ

 اس مذدجً درخًاست کىیذ یک وفس عمیق تکطذ.جُت ضل ضذن اسفىکتز آوًس ي تسُیل ضیاف گذاری ، 

 داري را اوتخاب کىیذ ي تزچسة وام، ديس داري ي تاریخ اوقضاء را تا دقت تخًاویذ

 متز در اعفال تًسظ اوگطت اضارٌ جلً تزاویذ. ساوتی 5متز در تالغیه ي  ساوتی 01رکتًم تا حذيد ضیاف را در امتذاد 

 .اوگطت را خارج کىیذ ي آوًس را تًسظ گاس تمیش کىیذ.

 دقیقٍ در يضعیت خًاتیذٌ تٍ پطت تماوذ 5اس مذدجً درخًاست کىیذ تٍ مذت 

  دستکص را اس دستُا خارج کىیذ.

 يسایل آلًدٌ را جمع آيری کىیذ.

 احتمالی ضیاف اس محل تزرسی وماییذ. خزيج دقیقٍ اس وظز 5واحیٍ آوًس را تعذ اس 

 دستُا را تطًییذ.

 

 سمان ، مقذار تجًیش داري ي عکس العمل داريیی مذدجً را در تزگٍ گشارش مذدجً ثثت کىیذ.

 

 

 

 



 ف رکتالیتصاویر نحوه تجویز شیا

 

وًس را از وظر آسیب یا تغییر آمددجً را در يضعیت یک پُلً قرار دَید. 

 روگ ي ترشح بررسی کىید.

 

 
 را از داخل پًشش آن خارج کىید.شیاف 

 

 
 اوگشت اشارٌ خًد را بٍ ژل لًبریکىت آغشتٍ کىید.

 

 
 سرشیاف را بٍ ژل لًبریکىت آغشتٍ کىید.

 
 مددجً درخًاست کىید یک وفس عمیق بکشد.از 

 
ساوتی  5ساوتی متر در بالغیه ي  01شیاف را در امتداد رکتًم تا حديد 

 متر در اطفال تًسط اوگشت اشارٌ جلً براوید.

 

 
دقیقٍ در يضعیت خًابیدٌ بٍ پشت  5از مددجً درخًاست کىید بٍ مدت 

 بماود

 

 
 دستُا را بشًیید.

 

 یکبارمصرف دستکش مناسب، شیاف ، لوبریکنت ژل:  کنید آماده را وسایل

 


