اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻔـﺖ اﻧﯿـﺰ از ﯾـﺦ درﻣـﺎﻧ در آﺳـﯿﺐ
دﯾﺪﮔ ﻫﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻔـﺖ اﻧﯿـﺰ از ﯾـﺦ درﻣـﺎﻧ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔ ﻫـﺎ و
ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ و ﯾﺦ درﻣﺎﻧ راه ﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾ ﺑﺮای درﻣﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ،ﯾﺦ درﻣﺎﻧ
ﺑﺮای درﻣﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺗﺎ  48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ رود .ﯾﺦ درد را درﻣﺎن و اﻟﺘﻬﺎب را
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
ﯾﺦ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻗﺮار داد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﻼت
اﺿﺎﻓ ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺦ را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ از ﯾﺦ درﻣﺎﻧ در آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻫﺎ

ﻗﺴﻤﺖ اول ﯾﺦ درﻣﺎﻧ – ارزﯾﺎﺑ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای درﻣﺎن ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮای ﺳﺮد
اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از ﺷﺴﺘ ﻫﺎ  ،اﺧﺘﻼﻻت و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷ اﯾﺠﺎد
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ زﯾﺎد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ  ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﯾﺎ اﺗﺎق اورژاﻧﺲ ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم – اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺴﺘﻪ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳ ﺷﺴﺘ اﺳﺘﺨﻮان
ﺷﺴﺘ ﯾ ﻣﺸﻞ ﭘﺰﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ ﻓﺸﺮده ﺳﺮد
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ درد ﺷﺴﺘ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ اﻣﺎ در ﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ ﻧﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﺪ.
– ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻞ ﯾﺎ ﺑﺪﺷﻞ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺪن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺷﺸﺘ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺜﻼ ﯾ
ﺧﻤﯿﺪﮔ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ روی اﺳﺘﺨﻮان.
– درد ﺷﺪﯾﺪ در اﻋﻀﺎ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از
ﺷﺴﺘ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﺮد در ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺘ .اﻏﻠﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ

ﮐﻞ ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .ﺷﺨﺼ ﺑﺎ ران ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد را
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.
– ﺑﺮﺧ از ﺷﺴﺘ ﻫﺎی ﺟﺪی از روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون زده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

 -3ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم – ﺑﺮرﺳ در رﻓﺘ

ﺑﺮرﺳ در رﻓﺘ
در رﻓﺘ زﻣﺎﻧ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾ ﯾﺎ دو ﺗﺎ از اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،از
ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺰﺷ ﻧﯿﺎز دارد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ ﮐﻤﭙﺮس
ﺳﺮد ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﯾﺨﺴﺎز ﺧﺎﻧ ﯾ
ﮐﻤﭙﺮس ﺳﺮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ .وﻗﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎن در رﻓﺘ را ﺑ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از
ﮐﻤﭙﺮس ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤ ﻫﺎی ﭘﺰﺷ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
– ﯾ ﺑﺪﻓﺮﻣ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻣﻔﺼﻞ.
– ﮐﺒﻮدی ﯾﺎ ورم ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل
– ﺑ ﺣﺮﮐﺘ .اﻏﻠﺐ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﺤﻞ در رﻓﺘ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ اﺳﺖ.

 -4وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ.

وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﺿﺮب دﯾﺪﮔ و ﮐﺒﻮدی ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ درد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ .وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ

ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺰﺷ دارد.
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰی ﺳﺮدرﮔﻤ و ﻋﺪم ﻫﻮﺷﯿﺎری اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﺪ ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻤ ﻫﺎی ﭘﺰﺷ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.
– ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎری .از دﺳﺖ دادن ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﯾ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘ ﮐﻤ ﻫﺎی ﭘﺰﺷ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
– ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ
– ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
– ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
– زﻧ زدن ﮔﻮش ﻫﺎ

 -5ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی
ﭘﺰﺷ ﻧﺪارﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻫﺎی

ﺟﺰﺋ ، اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم از ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
– از ﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺲ از ﺿﺮب دﯾﺪﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻦ  48ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔ ، ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﺑﻪ درﻣﺎن ورم  ،درد و ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎب ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.

– ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺴﺘ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم – ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ
 -1ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و ﯾﺎ ﯾﺦ ﺧﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ ژﻟﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ از ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎی ﺧﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ از
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎی ﻓﻮری ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻤ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧ را
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ را از ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ آب را ﺑﻪ روی آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ
ﯾﺦ ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا آن را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﯾﺦ زده را ﻣ ﺗﻮان در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب ﮐﯿﺴﻪ ای از
ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﺷﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را در داﺧﻞ
ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار داد.

 -2ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ را در درون ﺣﻮﻟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ را در درون ﺣﻮﻟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺦ زدﮔ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪن
اﻋﺼﺎب ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ، ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ را ﻗﺒﻞ از ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺘﺎن در داﺧﻞ ﺣﻮﻟﻪ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 -3ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﺪ
در ﻫﻨﺎم ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ، ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﺑﺎﻻ ﻧﻪ دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد  ،ﮐﻪ ﺧﻮن ﻗﺪرت ﻻزم
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﯾﺪﮔ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ورم ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

 -4ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺦ درﻣﺎﻧ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮاﺣﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮرم ﻧﺎﺷ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺦ درﻣﺎﻧ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺮاﺣﺖ

– ﯾﺦ را ﺑﻪ آراﻣ روی ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﯾ روش ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻮری ﺑﺮای
زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ رخ ﻣ دﻫﺪ.
– ﭘﺎﮐﺖ ﯾﺦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ  ،ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ
ﺑﺎ ﯾﺦ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
– اﮔﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﮐﺖ ﯾﺦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار زﺧﻢ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﯾﺦ را
در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻗﺮار داده و آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .اﮔﺮ اﻧﺪام ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧ دادن ﺑﻪ آﺑ و
ﺑﻨﻔﺶ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا از ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.

 -5ﯾﺦ ﻫﺎ را ﭘﺲ از  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﯾﺦ ﻫﺎ را ﭘﺲ از  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ
ﺷﻤـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻨـﻮان ﺑﯿـﺶ از  20دﻗﯿﻘـﻪ ﯾـﺦ را در ﻣﺤـﻞ آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔ ﻗـﺮار دﻫﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺑـﺎﻋﺚ
ﺳﺮﻣﺎزدﮔ و ﺳﺎﯾﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﺰ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﮐﺖ ﯾﺦ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ .آﻻرم ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از  20دﻗﯿﻘﻪ زﻧ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ
ﯾ ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از  20دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ.

 -6اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ در دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾ ﺑﺎر ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺮار ﯾﺦ در ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻻرم دﻫ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای  20دﻗﯿﻘﻪ روﺷﻦ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ از
ﯾﺦ درﻣﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ورم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
دﻗﺖ ﮐﺎﻓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ اذﯾﺘﺘﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎزک را روی زﺧﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻤﭙﺮس ﯾﺦ را روی آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧ و رﺳﺘﻮراﻧ ﺑﺴﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -7از ﻣﺴﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ درد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

از ﻣﺴﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ درد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ درد ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﻦ ﻫﺎی درد  OTCاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 NASIDﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﻮرم و اﻟﺘﻬﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.آن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﯿﻦ ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از داروﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ دز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -8اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤ از ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﺷﻮد
 ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘ ﯾﺎ در رﻓﺘ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣ دﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘ ﯾﺎ دررﻓﺘ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -3ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﺮاﺣﺎت

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ

 -1از روش  RICEاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ روش ﯾ ﻣﺘﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﺎت ﺣﺎد اﺳﺖ RICE .ﻣﺨﻔﻒ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﯾﺦ درﻣﺎﻧ، 
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺧﻮد را
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺮده و ﮐﺎراﯾ آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

 -2اﺟﺎزه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪام آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺪﻫﯿﺪ.

اﺟﺎزه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪام آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﻣﺤﻞ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﻫﺎی آﺗ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪﮔ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ واﺟﺎزه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
اﮔـﺮ ﯾـ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﺷﻤـﺎ ﺻـﺪﻣﻪ ﻣـ زﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺑﻬﺒـﻮدی ﮐﺎﻣـﻞ از اﻧﺠـﺎم آن ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

 -3ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﺦ درﻣﺎﻧ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  3روز ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﺖ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اداﻣﻪ دادن ﯾﺦ درﻣﺎﻧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻮرم
ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.

 -4ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﺑﺎﻧﺪاژ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﺑﺎﻧﺪاژ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻮار زﺧﻢ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع )ﺑﺎﻧﺪاژ ﮐﺮدن( ﺑﻪ دور ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺑﺎﻋﺚ ﺑ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر از اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﺪاژ ﻧﺮم و راﺣﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﭼﺎر ﺳﻮزش ﯾﺎ ﺑ
ﺣﺴ در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺎﻧﺪاژ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺷﻞ ﮐﻨﯿﺪ .آن را ﻃﻮری ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺘﻮان دو اﻧﺸﺖ را زﯾﺮ آن
ﻗﺮار داد.

 -5ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ

ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺧﻮن را از ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ آورﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و درد ﺷﺪه
و اﻟﺘﯿﺎم آن را ﺳﺮﻋﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪه آل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد دارای آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔ ﺧﻮد ﯾ ﺑﺎﻟﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

