
الذاهات هرالثتی ٍ پیشگیری

پَست  ارزیاتی 
 تذٍ ٍرٍد تِ تخش در تواهی تیواراى در
 یا ووتر در ّر  12 تیواراى تستری تا ًورُ ترادى در ٍ

شیفت
 واهل پَست پشت تیوار ٍ ًَاحی زیر تجْیسات ارزیاتی

تیوارٍ ٍسایل هتظل تِ 

پَزیشي تغییر 
 تاالتیواراى تا ریسه تاال ٍ خیلی در
 ًٍتیالتَرتیواراى زیر در تواهی
 حروتٍیا غیرلاتل در تیواراى وَهایی
 استفادُ از تالشْای وَچه هاتیي ًَاحی استخَاًی در

لترال  پَزیشي ّای 
 تواهی هَارد ساعت در پَزیشي ّر دٍ تغییر  

 وردى فشار ترطرف 
 پَزیشي تغییر
 ترطرف وردى ، ترای دادى تالش در زیر ساق پا لرار

تِ هذت تیواراى درازوش فشار از ًاحیِ پاشٌِ پا در 
طَالًی 

  استفادُ از تالش یا دستىش پر از آب در زیر پاشٌِ پا
 ُتیواراز حلمِ یا دًٍات در پشت هٌع هطلك استفاد

پشت هاساش 
 تاالتیواراى تا ریسه تاال ٍ خیلی در
 تیواراى زیر ًٍتیالتَر، وَهایی ٍیا غیرلاتل در تواهی

حروت 
در تیواراى چاق یا تا ادم شًرالیسُ ٍ واشىتیه
 ٍ هاساش آرام ٍ ًرم پَست طرفا جْت گرم وردى پَست

تذٍى اعوال فشار تر تافتْای زیریي 
 عذم هاساش ًَاحی استخَاًی
 هاساش پَست ّای خشه تا رٍغي زیتَى خالض
 هاساش پَست ّای چرب یا پَدر تاله
( تِ شىلی وِ دست هاساش دٌّذُ طرفا آغشتِ تِ رٍغي

(.زیتَى یا پَدر تاشذ هاساش دادُ هی شَد

هلحفِ ٍ الثسِ وٌترل 
 تواهی تیواراى تخظَص در تیواراى تا ریسه هتَسط در

تاالٍتاال ٍ خیلی 
 تیواراى زیر ًٍتیالتَر، وَهایی ٍیا غیرلاتل در تواهی

حروت 
 چاق یا تا ادم شًرالیسُ ٍ یا واشىتیه در تیواراى
 ِّا ٍ الثسِ خیس تالفاطلِ تعَیض هلحف
   تیوارچیي ٍ چرٍن در هلحفِ یا لثاسْای اطالح

حوام  
 تواهی تیواراى زیر ًٍتیالتَر، وَهایی ٍیا غیرلاتل در

در تخت تِ طَر هرتة حوام : حروت 
 اهىاى حوام  تا ریسه تاال ٍ تاالتر در طَرت در تیواراى

تا ووه 
 حوام در تخت دادُ هی شَد:  اهىاىطَرت عذم در .          

(.حوام تا آب ٍلرم ٍ شاهپَّای هالین) 

هَاج تشه 
 ُاز تشه هَاج هٌاسة ترای تیواراى ضرٍرت استفاد

تاالتستری تا ریسه تاال ٍ خیلی 

طَرت ٍجَد زخن فشاری درجِ یه در 
 اسپری ّا یا پوادّای هحافظ استفادُ از(Barrier) 
 پَششی ّوچَى ّیذرٍولَئیذ استفادُ از پاًسواى ّای
 استخَاًیتحت فشار ٍ استفادُ از فَم در ًَاحی

در طَرت هشاّذُ ٍ تعییي ّر ًَع زخن ، تعذ از : تَجِ
یادداشت وردى ًَع ٍ هَلعیت آى تر اساس تظاٍیر زیر، 

.گرٍُ درهاًگر تیوارستاى خَد را از ٍجَد زخن هطلع ًواییذ

 ٍاحذ ایوٌی تیوار هروس آهَزشی درهاًی شْیذ رحیوی 


