
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍختگی بزای اطالح بذ شکلی ّای ًاشی اس س -2

ٍ اػوال جزاحی پس اس ػول فالپ 

پس تزهین  درهاى طاسی سز بذًبال سَختگی، -3

درهاى  ،(هاستکتَهی) اس اًجام بزداشتي پستاى 

آسیبْای پَستی درهاى  ،ٍ بافت جَشگاُ اسکار

 ٍ تزهین تاتَ  جوجوِ

 :هَارد هٌغ هظزف

 ٍجَد ػفًَت فؼال -1

یک ابتالء بیوار بِ یکی اس بیواریْای سیستن -2

. کِ هٌجز بِ تاخیز در التیام سخن ّا هی شَد

 کافی ًبَدى ٍ هتٌاسب ًبَدى بافت پَشاًٌذُ -3

ابتالء بیوار بِ سزطاى هتاستاتیک  -4

بیوار تَسط جزاح پاستیک ٍیشیت هی 

 استفادُ اس تیشَ اکسپاًذر در طَرت.شَد

طالحذیذ جزاح پالستیک ٍهَافقت بیوار تظوین 

 قزار هی گیزی هی شَدٍدر لیست ػول

طالحذیذ جزاح پالستیک ٍهَافقت بیوار تظوین 

با .گیزی هی شَدٍدر لیست ػول قزار هی گیزد 

یک ػول جزاحی تزهیوی تیشَدر هحل هَرد ًظز 

بؼذ اس ػول اس ًظز خًَزیشی ، .قزار هی گیزد

تزل هی تزشحات هحل ػول ، تَْع ٍ استفزاؽ کي

بیوار بایذ بِ طزف  هحل قزار گزفتي درى یا .شَد

درًْا بخَابذٍ هزاقب باشذ کِ بِ هحل قزار 

تؼَیض پاًسواى  .گزفتي تیشَ فشار ٍارد ًشَد

بیوار بؼذ اس  بیوار بطَر رٍساًِ اًجام هی شَد

کشیذى درًْا  با تَطیِ ّای السم اس بیوارستاى 

طبق دستَر پششک جْت  ٍ.هزخض هی گزدد

تؼَیض پاًسواى بِ درهاًگاُ هزاجؼِ هی کٌذ 

بایذتَجِ داشتِ باشذکِ در طَرت داشتي تب ٍ 

قزهشی ٍ یا ٍجَد تزشح در هحل ػول بایذ بِ 

ٍ بِ درهاًگاُ پششک هؼالج خَد  بیوارستاى

 هزاجؼِ کٌذ 

تعالي  بسمه
 

تیشَ اکسپٌذر دارای یک کیسِ قابل اتساع 

یک هَضغ ( در حجوْای هختلف ) سیلیکًَی 

تشریق خَد هسذٍد شًَذُ ، دٍ لَلِ رابطِ ٍ یک 

ایي  هزتبط کٌٌذُ قابل تٌظین است هتظل کٌٌذُ ٍ

ُ سیزجلذ بطَر هَقت در ًاحیبالَى تَسط جزاح 

بتذریج با  ٍشَد یا سیز ػضلِ کار گذاشتِ هی

سزم ًوکی استزیل داخل آى ٍارد کزدى هحلَل 

شَد  هتسغ هی حجن بالَى افشایش یافتِ ٍ بالَى 

اطزاف ٍ افشایش بافت طبیؼی ایي ػول هَجب 

تیشَ اکسپٌذر ًِ تٌْا پَست  هی شَدرٍی بالَى 

دّذ بلکِ با تحزیک  را تحت کشش قزار هی

 ث رشذ سلَلْای جذیذ پَستی هیباع

بِ اًذاسُ هَرد ًظز  حجن آى ٍسهاًی کِ.شَد

جزاح بزسذ ٍ بافت جذیذ پَستی در پی ػولکزد 

 . آى حاطل شَد

 :موارد استفاده      

ًاشی اس بذ شکلی ّای  اطالح بزای  -1

 اس پیًَذ پَستی ٍ اػوال جزاحی پس  سَختگی
 



 

  

 

    

در طَرت فزا .تشریق سیاد داخل تیشَ هی باشذ

بزاساس بزًاهِ  رسیذى سهاى خارج کزدى تیشَ

سهاى بٌذی شذُ بیوار در بیوارستاى بستزی شذُ ٍ 

تیشَبایک ػول جزاحی تَسط جزاح پالستیک 

خارج هی شَد ٍ پَست رٍی تیشَ جْت تزهین 

بیوار پس . پَست اطزاف هحل تیشَبکار هی رٍد

اس اًجام ػول تحت هزاقبتْای پزستاری بؼذ اس 

ر ػول قزار هی گیزدتؼَیض پاًسواى رٍساًِ د

هی شَد بؼذ اس کشیذى درى در  بخش اًجام

طَرت ًذاشتي هشکل اس بیوارستاى هزخض هی 

بؼذ اس تزخیض طبق دستَر هتخظض جزاح .شَد

پالستیک جْت تؼَیض پاًسواى بِ درهاًگاُ 

.                                                                  هزاجؼِ هی کٌذ 

       

 

بؼذ اس بْبَدی سخن هحل ػول ٍ کشیذى بخیِ ّا 

تَسط جزاح پالستیک ٍیشیت شذُ ٍدر هَرد 

سهاى شزٍع تشریق سزم ًکی بِ داخل تیشَ 

بیوار بز حسب بزًاهِ سهاى .تظوین گیزی هی شَد

بٌذی شذُ طبق دستَر بِ درهاًگاُ هزاجؼِ کزدُ 

شَتَسط پششک اًجام هی ٍ تشریق داخل تی

اکسپاًذردارد بایذ هزاقبت  بیواری کِ تیشَ.شَد

            .            خاص اسهحل قزار گزفتي تیشَ بؼول آٍرد

اس  رٍی هحل تیشَ ًخَابذ،: مراقبت  از تیشو

ٍارد شذى ّز گًَِ فشار بِ رٍی تیشَ جلَگیزی 

درطَرت قزهشی ، داشتي تب ، سَراخ . کٌذ

. یذ بِ درهاًگاُ هزاجؼِ کٌذشذى تیشَ با

 باشیذسفیذ شذى پَست هحل تیشَ ًشاى دٌّذُ

                                                                                                                تشری

 

طویوی -ر :تْیِ کٌٌذُ
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