
 تعريف سلوليت
 

تواند رخ سلوليت به معني التهاب پوست و بافت زير جلدي است. اين عفونت در هر كجاي بدن مي

 آيد.دهد اما بيشتر در صورت و يا قسمتهاي پاييني پاها به وجود مي

 

 علت بيماري:
اي سلوليت بوسيله ميكروبهايي در سطح پوست به طور طبيعي وجود دارند و يا در اثر ميكروبه

شود. بيشتر به دنبال سوختگي، ضربه به بدن، جراحي، فرورفتن جسم آلوده در قسمتي ديگر ايجاد مي

از بدن و يا نيش آلوده حشرات ممكن است اين بيماري رخ دهد. اين بيماري در افرادي كه ديابت 

 دارند شايعتر است.
 

 عالئم شايع:
 ق، لرز، احساس كسالت و تب.تورم، قرمزي، دردناك بودن محل در هنگام لمس، تعري

 

 عوارض سلوليت:
دهد. در صورت وجود سلوليت چنانچه در صورت ورود باكتري در خون عفونت خوني رخ مي

 عفونت مغز و يا عفونت عضله ايجاد شود نياز به تخليه و عمل جراحي بافت آلوده دارد.

 فرمائيد: لطفا به موارد زير توجهبا آرزوي سالمتي براي شما بيمار گرامي 

 دهيد شستشو سرم يا و صابون و آب با را خود زخم روزانه. 



 ترشح آن از كه دارد تاولي شما زخم اگر. بپوشانيد را خود زخم و كرده استفاده تميز بانداژ از 

 چندين. بپوشانيد را آنها روي و داشته نگه تميز شدن خشك زمان تا را تاولها اين شود،مي خارج

 .كنيد تعويض را زخم اژباند روز در مرتبه

 
 .نتركانيد را ها تاول هرگز :توجه

 مشاهده، صورت در و باشيد چركي ترشحات و درد قرمزي، تورم، مثل عفونت نشانه مراقب 

 .كنيد مراجعه پزشك به سريعاً

 پوست شدن زخم و خشكي از پوست داشتن نگه مرطوب زيرا داريد نگه مرطوب را خود پوست 

 .كندمي جلوگيري

 مناسب دستكش و جوراب از پاهايتان و دستها براي 

 .كنيد استفاده

 

 

 

 

 دارد را سريع گسترش قابليت عفونت اين زيرا. كنيد مداوا سريع را پوستي عفونت گونه هر. 

 

 

 



 اصول كلي در درمان سلوليت:
 .كنيد استفاده گرم آب از التهاب و درد كاهش و سريع درمان براي  - الف

 .نمائيد مراجعه بيمارستان به سريعتر درمان براي است بهتر مايعات دادن ستد از درصورت - ب

 .نمايد كمك زخم درد و تورم كاهش به تواندمي عضو داشتن نگه باال - ج

 

 

 

 پيشگيري از سلوليت:
 كنيد جلوگيري بدن و پوست به ضربه يا صدمه شدن وارد از. 

 مثل مناسب محافظتي وسايل از دهيديم انجام سنگين ورزش و سنگين كار و فعاليت اگر 

 .كنيد استفاده مناسب لباس و دستكش كفش،

 

 

 

 

 داريد نگه تميز راخود  پوست. 

 كنيد خودداري كردن شنا از كرديد مشاهده خود پوست در ضايعي كه صورتي در. 
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 گردآوري و ميظنت: كبري قره باغ
 مهشيد طالبي طاره دكتر اتديي كننده:


