هب انم هستی بخش

دهیارچیست؟

دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

ایي ٍسیلِ ّوچٌیي تِ عٌَاى هحفظِ لَلِ ای ضکل کِ

سزعت رسیذى

دارٍی اسپزی تحت فطار را کاّص هی دّذٍ رسیذى دارٍ تِ ریِ ّا را
آساى هی کيدّ ٍ ،وچٌیي اس حثس ضذى دارٍ در دّاى ٍ گلَ جلَگیزی
هی کٌذ .

راٌّوایی تزای استفادُ اس دهیار:
شکل یک

شناسنامه پمفلت آموزشی کدPED-1-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
بیمار ایرما
دکتر نگین خوشبخت
ریحانی
استفاده ازدمیار

هانند شکل یک هراحل زیر را انجام دهید :


اسپزی تٌفسی را قثل اس استفادُ تِ خَتی تکاى دّیذ ( 4-3تار )



سزپَش را اس رٍی اسپزی ٍ درصَرت ٍجَد اس رٍی دهیار ،تزداریذ .



اسپزی تٌفسی را داخل دهیار قزار دّیذ .



اًتْای کپسَل اسپزی تِ سوت تاال یاضذ  .هاًٌذ ضکل 1



قسوت تاالیی اسپزی تٌفسی را یکثار فطار دّیذ .



تِ ّیچ عٌَاى داخل دهیار را تا حَلِ کِ هَجة سایص هی ضَد،
خطک ًکٌیذ  .تِ جای آى ،تگذاریذ تا قطعات در َّای آساد خطک
ضًَذ (تزای هثال ،آًْا تِ هذت یک ضة در َّای آساد قزار دّیذ ).



دٍتارُ قطعات دهیار را جْت استفادُ تِ یکذیگز ٍصل کٌیذ .

توجه:



کَدک 5-3تٌفس عویق درٍى دهیار اًجام دّذ .





دهیارتاى را تٌْا تِ ّوزاُ یک اسپزی فطاری استفادُ کٌیذ .

چٌذ ثاًیِ صثز کٌیذ .





تزای پاف دٍم هزاحل تاال را تکزار ًوایذ .

ّزتار تٌْا یکثار تِ داخل دهیار ،اسپزی کٌیذ .



تِ هحض اسپزی کزدى تِ داخل دهیار ،اس آى استفادُ ًواییذ .

برای تویس کردى دهیار ،از دستورالعول های هوراه با آى را
پیروی نوایید ،آنها به شوا توصیه هی کنند تا :



ٍجَد ّزگًَِ ضکستگی ٍتزک تزرٍی قسوت ّای دیگز ،اس آى

دهیار را تویش کٌیذ ٍقطعات راجذا کٌیذ.
تِ آراهی قطعات تواسی جلَیی

ٍ عقثی را در آب گزم تَسیلِ

صاتَى هالین ،حزکت دّیذ ّ .زگش اس آب داغ درحال جَش یا تا
فطار تاال ،استفادُ ًکٌیذ ٍ تا الکل یا هَاد ضذعفًَی کٌٌذُ آًْا را
پاک ًٌواییذ.


 دهیارتاى را اس هٌاتع گزهایی دٍر ًگِ داریذ .
 اگز دهیارتاى دارای دّاًِ آسیة دیذُ تاضذ ،یا در صَرت

قطعات را در آب تویش تِ خَتی ضستطَ دّیذ .



استفادُ ًکٌیذ.
دهیار ٍسیلِ ضخصی هی تاضذآى راتِ افزاد دیگز جْت استفادُ

ًذّیذ .
هنبع:کتاب راهنوای خودهراقبتی خانواده  1سایت وزارت بهداشت

