
جراحيمحلزخمازمراقبت
فلزي، گيره بخيه، از جراحي برش محل بستن براي جراح پزشك
مي استفاده جراحي چسب نوار يا و بدن) (مخصوص بافتي مايع چسب

تا.كند نماييد مراقبت آن بريدگي محل از بايستي جراحي، عمل از بعد
كند پيدا صحي.بهبود و دقيق بمراقبت اثر جراحي، زخم از ازجاماندهح

مشكال بروز خطر و آن ناراحتي و درد (اسكار)، كنآن مي كم را زخم عفونت مانند محلد.تي بايد نيز شما
دا نگه تميز را كنيدشتهجراحي عوض را آن پانسمان پزشك، دستور طبق و نكند چرك تا باشيد مراقب .و

:جراحيمحلعفونتخطركاهشبرايالزمنكات
بپرس- خود پزشك رااز قسمت آن توانيد مي كي يعني بخورد، آب جراحي محل به نبايد كي تا يد

كنيد عمل دقت با گفت، تان پزشك آنچه هر به سپس .بشوييد.
آنجا- در را عفونت عالئم اگر باشد. نكرده (عفونت) چرك تا كنيد بررسي را شده جراحي محل روز هر

كنيد مراجعه خود پزشك به .ديديد،
پز- دستور كنيدطبق عوض را جراحي محل پانسمان .شك،

:دهيدانجامجراحيازبعدنبايدكهكارهايي
نماليد- و نخارانيد را جراحي زخم .محل
برنداريد- نداده، اجازه شما به پزشك كه زماني تا را جراحي محل روي چسب .نوار
م- مدت اين طي داريد. نگه خشك را جراحي زخم محل اينكه مگر نرويد، ليفحمام يك با توانيد ي

كنيد پاك را جراحي) محل جز (به خود بدن .مرطوب،
كيسه- يك با را خود جراحي پانسمان محل روي استحمام، از قبل برويد، حمام كه داد اجازه پزشك اگر

بماند خشك و نخورد قسمت اين به آب تا بپوشانيد .نايلوني
خارش،- سوزش، احساس كمي جراحي، از بعد است داشتهممكن جراحي برش محل در حسي بي و درد

بايد البته كنيد. مشاهده قسمت اين در كوچكي برآمدگي و كبودي و ترشح كمي است ممكن همچنين باشيد.
ندارد نگراني جاي و هستند طبيعي عالئم اين .گفت

را- جراحي زخم معرضمحل ندهيددر قرار خورشيد مستقيم .نور
و- نماليد كرم جراحي محل نريزيدروي پودر آن .روي
و- بافت آسيب باعث زيرا نزنيد، بتادين و هيدروژن) (پراكسيد اكسيژنه آب الكل، جراحي، زخم محل به

شود مي زخم بهبودي در .تاخير

:جراحيمحلعفونتهاينشانه
كنيد مراجعه پزشك به كرديد، مشاهده خود جراحي برش محل در را زير عالئم :اگر

يا- زرد شوندترشحات مي زياد كه رنگ .سبز
جراحي- محل ترشحات بوي تغيير
جراحي- برش اندازه تغيير
جراحي- برش اطراف شدن سفت يا قرمزي
آن- به زدن دست موقع جراحي برش محل بودن داغ احساس
تب-
عادي- غير درد يا و درد افزايش
كند- خيس را پانسمان كه زياد .خونريزي

:جراحيمحلمانپانسكردنعوض
كنيد آماده را زير وسايل خود، پانسمان تعويض از :قبل

قيچي و نايلوني كيسه بدن، مخصوص چسب نوار جراحي، دستكش پانسمان، نوار استريل، .گاز
كنيد عمل زير ترتيب به :سپس

بپوشيد- جراحي الستيكي دستكش و بشوييد صابون و آب با را خود هاي .دست
برداريدچسب- را پانسمان و كرده بلند را قبلي .پانسمان
بشوييد- و كرده تميز را جراحي محل داد، اجازه شما به پزشك .اگر
نه- يا شود مي ديده جراحي برش محل در عفونت عالئم .ببينيد
بگذاريد- جراحي برش محل روي و بگيريد را تميز استريل گاز از اي .گوشه
استري- گاز گوشه چهار بزنيدبه چسب نوار .ل
نايلوني- كيسه يك در را قبلي پانسمان كثيف بيندازيد،ريختهمواد دور و بزنيد گره را كيسه .در
آوريد- در را ها .دستكش

:جراحيمحلكردنتميز-
مي- زماني را كار اين البته بشوييد. صابون و آب با آرامي به را جراحي زخم ازمحل كه دهيد انجام توانيد

پز باشدنظر نداشته ايرادي زخم محل به آب زدن .شك،
حمام- وان در (مثال نكنيد ور غوطه آب در يا و نخراشيد را جراحي محل ).زخم
و- اكسيژنه آب الكل، جراحي، زخم محل بافبتادينبه آسيب باعث زيرا زخمنزنيد، بهبودي در تاخير و ت

شود .مي
خورد- هوا زخم دهيد اجازه زخم، مجدد پانسمان از بعدقبل كنيده خشك را آن آرام تميز دستمال .با



:جراحيبخيهازمراقبت
دارد- خارش و سوزش هم كمي كند. مي ورم و شود مي قرمز كمي عادي حالت در جراحي بخيه .محل
جر- از بعد اول روز نداردچند نگراني جاي كه شود مي ديده بخيه محل در ترشح كمي ، اگر.احي ولي

به حتما شد، چركي يا و بود خون همراه به روشن قرمز آن رنگ يا و نشد كم ترشحات ميزان روز، چند از بعد
كنيد مراجعه خود .پزشك

چ- از آن، روي پانسمان گذاشتن و جراحي محل زدن بخيه جاي به پزشك است مايعممكن سب
كند استفاده جراحي بريدگي بستن براي جراحي مخصوص چسب نوار يا و بدن بافت .مخصوص

كنيد.- خشك را آن فورا بايد جراحي، محل شدن خيس محض به شود، استفاده بافتي مايع چسب از اگر
افتد مي خودبخود طور به مدتي از بعد بافتي مايع .چسب

استفا- جراحي مخصوص چسب نوار از بيفتداگر و شود شل خودش تا نزنيد دست آن به شود، .ده
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