هب انم هستی بخش
دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

پَآرچیست :
ٍسیلِ پالستیکی جْت پاک کزدى هجاری بیٌی

طرس استفادُ اس پَآر یا ساکطي بیٌی درضیزخَاراى :
با استفاده از پوآر شیرخوار راحت تر نفس خواهدکشید و
خوردن وخوابیدن او هم آسانتر می شود.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد PED-2-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397زمستان
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
دکتر نگین خوشبخت



کَدک را بخَاباًیذ ٍدر ٍضعیت ًیوِ ًطستِ قزار گیزد .



با یک قطزُ چکاى بِ هیشاى کافی قطزُ بیٌی در ّز طزف

استفاده ازپوار

کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده  1سایت وزارت بهداشت ودرمان

بزیشیذ.


سزاٍراب هذت  10ثاًیِ در ّویي ٍضعیتقزاردّیذ.
ُ



باّزبار استفادُ قطزُ چکاى را تویش کٌیذ .



گاّی ّویي سالیي بِ تٌْایی باعث رفع گزفتگی هی ضَد
ًٍیاسی بِ استفادُ اس پَآر ًیست .

رٍش صحیح استفادُ اسپَآر یا ساکطي بیٌی :



ّطذار:
ب استفادُ ًکٌیذ .استفادُ بیص
اسایي رٍش بیص اس  3تا  4ار



ابتذا پَآر را فطاردّیذ تا َّای آى خارج ضَد .



اس حذ سالیي در طَالًی هذت با عث خطکی هخاط بیٌی

سپس بِ آراهی آى را داخل یک سَراخ بیٌی ًواییذ.

هی گزدد .



بِ آراهی اسحالت فطزدُ خارج کٌیذ تا تزضحات را بکطذ .



سپس پَآر را خارج ًواییذ ٍ آى را هجذدا فطار دّیذ ٍ

بخاطزداضتِ باضیذ کِ بآراهی اسرٍش یادضذُ

داخل یک دستوال کاغذی بزیشیذ.

چَى استفادُ با سٍر ٍفطارسیاد سیاد باعث ایجاد ٍحتی خًَزیشی

آى را با دستوال تویش ًواییذ ٍ بزای طزف هقابل استفادُ

هی ضَد کِ ایي اهز باعث بستِ تز ضذى هسیز تٌفسی هی ضَد .



ًواییذ.


اگز ٌَّس بعذ اس  10دقیقِ راُ بیًی اش گزفتِ ،دٍ بارُ
هزاحل یادضذُ را تکزارکٌیذ .

استفادُ ًواییذ

چگًَِ پَآر یا ساکطي بیٌی را تویش ًوایین :
بعذاسّزباراستفادُ ،آى را با آب گزم ٍ هایع ظزفطَیی بطَئیذ .پَآر را
فطاردّیذ تا هایعات ٍ آب درٍى آى خارج ضَد  .سپس آًزا چٌذیي
بار تکاى دّیذ .بعذاسآى چٌذبارّن با آب پاکیشُ ضستطَدّیذ
ٍبگذاریذ در َّای آساد هحیط خطک ضَد.

