داًطگبُ علَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى
هعبًٍت درهبى – هذیزیت اهَر پزستبری
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

در مورد میخچه چه می دانیذ؟

پَست یىی اس حسبس تزیي هٌبطك ثذى ثِ ضوبر هی رٍد ٍ ثب وَچه تزیي فطبری ،عىسالعول ًطبى هی دّذ ٍ ایي
ٍاوٌصّب ثِ غَرت ّبی هختلفی ّوچَى تَرم ،لزهشی ،تبٍل ٍ  ...ثزٍس هی وٌٌذ.
هیخچِ ّن ثِ عٌَاى یه ضبیعِ پَستیًَ ،عی ٍاوٌص طجیعی ثذى ثزای حفبظت اس خَد است .
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فطبر سیبد ٍطَالًی هذت رٍی پَست ثذى،ثبعج ایجبد آى هی ضَدوِ در لوس دردًبن است .هیخچِ ّب هعوَال در
ًبحیِ اًگطتبى پب یب در وٌبرُ ٍ جبّبی ثزجستِ پبّب ثَجَد هی آیذ ٍ ثز احز وفص تٌگ ٍپیبدُ رٍی طَالًی هذت ایجبد
هی ضَد.
چسب های میخچه چقذر در درمان آن موثرنذ؟
یىی اس رٍشّبی درهبًی وِ اهزٍسُ ثسیبر رایج ضذُ ،استفبدُ اس چست ّبی هیخچِ است وِ هی تَاى آى ّب را اس
دارٍخبًِ تْیِ وزد .ایي رٍش درهبًی ،ثِ ظبّز سبدُ ثَدُ ٍ چَى چستّب حبٍی اسیذ سبلیسیلیه است هوىي است
پَست را تحزیه وزدُ ٍ ثبعج ایجبد عفًَت ضَد ،ثِ خػَظ در افزادی وِ جزیبى خَى ضعیفی دارًذ.

اس سَیی ،ایي چستّب تٌْب در هَاردی وِ هیخچِ ثسیبر خفیف ٍ سطحی ثبضذ هَحز است .ثٌبثزایي پشضىبى استفبدُ اس
چست ّبی هیخچِ را خیلی تَغیِ ًوی وٌٌذ ،هگز در هَارد سطحی.
اقذاماتی که میتوانیم به منظور بهبود انجام دهیم:
استفبدُ اس ثبًذاص در ًبحیِ ٍ ّوچٌیي استفبدُ اس هزطَة وٌٌذُ.
استفبدُ وزدى اس وفص ،جَراة ٍ دستىصّبی هٌبست ٍ در ول حذف وزدى فطبرّب ٍسبیصّب اس هٌطمِی
هَرد ًظز .
افزادی وِ دیبثت دارًذ ٍ یب گزدش خَى ضعیف دارًذ

 ،در پَضص وفص هٌبست ٍ هزالجت دائن جْت

پیطگیزی اس ایجبد عفًَت ثبیذ هزالجتْبی السم را اًجبم دٌّذ.
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اگز در ًبحیِی هیخچِ سخن یب عفًَت ایجبد ضذ ثبیذ حتوب ثِ پشضه هزاجعِ ضَد

تبثبفت غذهِ دیذُ ثب

جزاحی خبرج گزدد.
نکاتی که بایذ قبل از عمل جراحی رعایت شود:
 در غَرت هػزف لزظ آسپیزیي یب ٍارفبریي پشضه را درجزیبى ثگذاریذ.
 سیَرآالت ٍدًذاى هػٌَعی رالجل اس ٍرٍدثِ اتبق عول خبرج وٌیذ.
نکاتی که بایذبعذ از عمل رعایت شود:
 ثعذ اس تزخیع تب چٌذ سبعت هحل عول ثبال ثبضذ تب خًَزیشی ًىٌذ.
 تب چٌذ رٍس استزاحت در هٌشل داضتِ ثبضذ.
 ثعذ اس تزخیع 48،سبعت ثعذ هی تَاًذ پبًسوبى راثزدارد ٍ استحوبم وٌذً.یبسی ثِ پبًسوبى ثستِ ًیست.
 هحل ثخیِ ّب راثب پوبد جٌتبهبسیي چطوی ،رٍساًِ دٍ ثبر چزة وٌذ.
 ثزای ثیطگیزی اس عفًَت حبًَیِ ًبحیِ عول را دستىبری ًىٌذ .
 درغَرت درد هسىي طجك دستَر پشضه ثخَرد.
 ثزای تسزیع ثْجَدی سخن ًبحیِ عول ،اس رصین پز پزٍتئیي ٍٍیتبهیي ث استفبدُ وٌذ.
 اسپَضیذى وفص تٌگ ثپزّیشد.
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