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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

زخم الزم است.یمجهت ترمیسیتامینويتازه حاويهایوهو آب م)و ...یپرتقال، نارنگ(مرکبات مانند یجات،مصرف سبز-
.کنیديخودداریاتو دخانیگارمصرف ساز -
د. افتیانکنند تا خون به جریريو چسبان از تجمع خون در عروق پا جلوگیژهويهاجورابیدنتوانند با پوشیکه زخم ساق پا دارند میکسان-

ا دست پخمبعد از بهبود زیو حتیاورندبنیروپوشاند، بپوشند و فقط موقع خواب آن را بیکه ساق پا را کامال ميایژهجوراب ویدبایمارانبینا
شود.یريها را بپوشند تا از احتمال عود زخم پا جلوگجورابینروز ایطیدکم تا پنج سال با

.یدکنیداتا زودتر بهبود پیدو آن را نخارانیداگر زخم خارش داشت، آرام باش-
ن و مجددا پانسمایدآن بماليرویوتیکبیپماد آنتیید،محل زخم را بشویو با آب و صابون به آرامیدزخم را برداريبار، پانسمان رویکيروز-

.یدزخم قرار دهيرا رو
. یدبود، فورا آن را عوض کنیسخیاو یفاگر پانسمان زخم کث-
. زخم دشویريزخم به باند جلوگیبندگشود و از چسیعآن تسريشود که بهبودیمرطوب نگه داشتن زخم با کمک کرم مرطوب کننده باعث م-

.یدها را بهتر است مرطوب کنیدگیبزرگ و خراشيها
تا نرم شود. یدکنیساست، آن را با آب گرم خیدهکه بانداژ به زخم چسبیدکنیاگر احساس م-
.یدبرداریمو به آرامیشچسب را در جهت رویااطراف زخم، بانداژ و ياز کنده شدن مویريجلوگيبرا-
.یدکنیخود را قبل و بعد از پانسمان، ضدعفونيدست ها-
.یدکردن زخم به کار ببریزتميکننده را برایضدعفونياسپریاشما وجود ندارد، دستمال مرطوب و یکیکه آب در نزدیهنگام-
.یدزخم ها استفاده کنيرویمالکل است به طور مستقيکه حاويهرگز از موادیدنبا-
.کنیديو از قطع آن بدون اجازه پزشک خودداریددستور پزشک و در فواصل منظم مصرف شود. دوره درمان را کامل کنداروها طبق -
زخم ير روبیآلودگیرازیستند،کار مناسب نینايآلوده برايهایط. محیدپانسمان زخم خود انتخاب کنیضتعويرا برایزتمیمکانیدکنیسع-

کند.یمیاداثر کرده و احتمال بروز عفونت زخم را ز
کنیدمراجعه یمارستانبه بیردر صورت مشاهده موارد ز

در محل عمل جراحییددرد شد-
در محل زخميدرد و قرمز-
از زخمیترشح چرک-
از محل استامپیزيخونر-
لرزوتب-
ییاشتهایب-

زخم باز)(ها یدگیبر


