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 .باشدمی

 برداین محصول امکان انتقال بیماري و عفونت را از بین می. 

  

  استفاده کردداري و توان آن را در هر جایی نگهمحصول داراي مایع نیست و میاین. 

 این محصول از پارچه نبافته در سطح پزشکی تهیه شده است. 

 ها استفاده نشده است و ایمن استدر مواد این محصول از سفیدکننده. 

 کندوجود الیه لمینیت درون این کیسه، از مرطوب شدن دست یا دستکش جلوگیري می. 

  در زمان نیاز براي به منظور کنترل عفونت و حفاظت از پرسنل درمانی  ن یک لیف یکبار مصرفاین محصول به عنواگرچه

باشد، اما براي سالمندان، ورزشکاران، افرادي که در سفر هستند، مراکز زیبایی و اسپا، و شرایط می ICUبیماران بستري و 

  .نیز کاربرد دارد اضطراري و بحران

 

 .ن را دارید آگاه نمایید تا بیشترین همکاري ممکن را به دست آوریدمرحله، بیمار را از عملی که قصد انجام آهر در  )1

 .نوع و وضعیت پوست بیمار را بررسی کنید )2

 .ها را در زمان شستشو بسته نگه داریدبه منظور حفظ حریم خصوصی بیمار، در و پنجره )3

 .بارمصرف استفاده کنیدهاي یکهایتان را بشویید و از دستکشدست )4

 .بسیار مراقب وسایلی که به بیمار متصل است باشیددر حین کار،  )5

 .ترین قسمت کار را تمام کنیدهمیشه از شستشوي تمیزترین قسمت بدن بیمار آغاز نمایید و به طور منظم با آلوده )6

نید و و پس از شستشو آن قسمت را بپوشا به منظور حفظ حریم خصوصی بیمار، هر قسمت را که قصد دارید تمیز کنید برهنه کنید )7

 .سپس قسمت بعدي بدن بیمار را برهنه کنید

 .مرطوب کنید و با ژل یا محلول شستشو را با آب گرم با دماي مناسب محصولبراي شروع،  )8

تمام طول ها و الي انگشتان، سینه، شکم، ها و زیر بغلصورت و گوش و گردن، شانه، تمام طول دست: به این ترتیب ادامه دهید )9

 .اندام تناسلی و ناحیه پرینهها، ، پشت گردن، کمر، پشت ران و کپلبه پهلو پس از برگرداندن بیمار. پاها و الي انگشتان

اگر از (هاي پوستی توجه کنید نید؛ به چینمان ترتیب بدن بیمار را خشک کبارمصرف به هرا دور بیندازید و با حوله یک محصول )10

 ). ز به آبکشی بدن دارد، بدن را باید آبکشی و سپی خشک کنیدکنید که نیاژل، صابون یا شامپوي بدنی استفاده می

حوله را دور بیندازید و در حالی که بیمار به پهلو خوابیده است، پارچه زیر بیمار را به سمت وسط تخت جمع کنید و آن را با یک  )11

 . پارچه تمیز جدید جایگزین کنید

   .با کرم مرطوب کننده پوست بدن بیمار را ماساژ دهید و لباس تمیز جدید به تن بیمار بپوشانید )12
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