 Soapy Sponge یک هحصَل یکتارهصرف ساخت کوپاًی لْستاًی  Informer Medاست کِ ترای ّوِ افراد قاتل استفادُ
هیتاضذ.
 در استفادُ از ایي هحصَل ًیازی تِ آتکطی تذى تیوار ًیست.
 ایي هحصَل اهکاى اًتقال تیواری ٍ ػفًَت را از تیي هیترد.
 ایي هحصَل دارای هایغ ًیست ٍ هیتَاى آى را در ّر جایی ًگِداری ٍ استفادُ کرد.
 ایي اسفٌج دارای شل ضستطَ غیرحساسیتزا است .ترای ًَزاداى ٍ پَست حساس از ًَع هخصَظ آى استفادُ کٌیذ.

 )1در ّر هرحلِ ،تیوار را از ػولی کِ قصذ اًجام آى را داریذ آگاُ ًواییذ تا تیطتریي ّوکاری هوکي را تِ دست آٍریذ.
ًَ )2ع ٍ ٍضؼیت پَست تیوار را تررسی کٌیذ ٍ اسفٌج هرتثط را اًتخاب کٌیذ.
 )3تِ هٌظَر حفظ حرین خصَصی تیوار ،در ٍ پٌجرُّا را در زهاى ضستطَ تستِ ًگِ داریذ.
 )4دستّایتاى را تطَییذ ٍ از دستکصّای یکتارهصرف استفادُ کٌیذ.
 )5در حیي کار ،تسیار هراقة ٍسایلی کِ تِ تیوار هتصل است تاضیذ.
ّ )6ویطِ از ضستطَی تویستریي قسوت تذى تیوار آغاز ًواییذ ٍ تِ طَر هٌظن تا آلَدُتریي قسوت کار را توام کٌیذ.
 )7تِ هٌظَر حفظ حرین خصَصی تیوارّ ،ر قسوت را کِ قصذ داریذ تویس کٌیذ ترٌِّ کٌیذ ٍ پس از ضستطَ آى قسوت را تپَضاًیذ ٍ
سپس قسوت تؼذی تذى تیوار را ترٌِّ کٌیذ.
 )8ترای ضرٍع ،اسفٌج را تا آب گرم تا دهای هٌاسة ،تذٍى فرٍتردى در آب ،هرطَب کٌیذ.
 )9اسفٌج هرطَبضذُ را چٌذتار تفطاریذ تا کف الزم ایجاد ضَد.
 )11تِ ایي ترتیة اداهِ دّیذ :صَرت ٍ گَش ٍ گردى ،ضاًِ ،توام طَل دستّا ٍ زیر تغلّا ٍ الی اًگطتاى ،سیٌِ ،ضکن ،توام طَل
پاّا ٍ الی اًگطتاى .پس از ترگرداًذى تیوار تِ پْلَ ،پطت گردى ،کور ،پطت راى ٍ کپلّا ،اًذام تٌاسلی ٍ ًاحیِ پریٌِ.
 )11اسفٌج را دٍر تیٌذازیذ ٍ تا حَلِ یکتارهصرف تِ ّواى ترتیة تذى تیوار را خطک کٌیذ؛ تِ چیيّای پَستی تَجِ کٌیذ.
 )12حَلِ را دٍر تیٌذازیذ ٍ در حالی کِ تیوار تِ پْلَ خَاتیذُ است ،پارچِ زیر تیوار را تِ سوت ٍسط تخت جوغ کٌیذ ٍ آى را تا یک
پارچِ تویس جذیذ جایگسیي کٌیذ.
 )13تا کرم هرطَب کٌٌذُ پَست تذى تیوار را هاساش دّیذ ٍ لثاس تویس جذیذ تِ تي تیوار تپَضاًیذ.
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