سوختگی شیمیایی
مصم عم
سىختگی با مىاد شیمیایی ىال یق است

قب
ردصىرتیکً مادي شیمایی بصىرت پىردباشد  .ل

شس
وکتً:علت رضورت تشىی خىن دمت با

تم
شس
اس تشى می بایست باربص رنم یااپرهچ رنم و یش

بخ
رفاوان ،چسبیدن مىاد شیمیایی صىص قلیاء هب

اقدام رسیع ربای اپک رکدن وسدودن ایه

قب
ی
ل اس اپک رکدن مىاد شیمیایی مىجب تبد ل انها

شس
قسم
باشد هک بدن رفد تشىدهندوارطافیان و تهایی

اقذامات الزم درسوختگی شیمیایی

شستش مح
ت
 -اقدام بعدی ىی ل ماص بااب هب دمت

.ردربخىردبابیماری هک با اسیدیا قلیاءتماص داشتً

شس
سط
اس ح آسیب دیدي بدن اپک شىد .اقدام هب تشى

نق مهم
مىاد اسبدن ردبهبىد پیغ اگهی غ ی دارد.

هب رفم فعال شدوباعث ربوساسیب می شىد.

-اقدام اول ،خارج رکدن رسیع ورد عیه

قسم
حال با دقت لباص است بطىری هک تهای
طالم بدن با مىاد شیمیایی تماص پیدا وکند .

حداقل یک طاعت است چىانچً بیمار بعد اس
شس
ایه سمان تشى رد انحیً احظاص زسع کند

شس ت
میبایست تشىات ظکیه ردد بیماراداهم یابد .

شس بهن
رپوتئیه اهی بافتی است  .تشىباید حىی

شس
اسبدن هک اسیب ندیدي با پظا ب انشی اس تشى

تماص پیدا وکند.

م شستش صحی
ل
سی
عدم ا کان ى ح ا ب هب جااهی طا م

را نیش ربهمراي داشتً باشد.

عم
شس
 -اتخیزرد تشىسىختگی را یق رت می کند

م
وکتً مهم ایه است هک رد روساهی اول مکه
عم
است ارسیابی یق سخم رد اسیبهای شیمیایی

 -رهزگ مىاد شیمیایی را خنثی وکنید

چش
جس
 -ردصىرت وجىد م خارجی رد م آن راهب آرامی

بخ
( صىص اسید هب علت رچمی شدن

خارج کنید

کم
عم
شىدو ق سخم را تز اسانچً هست ارسیابی

چش
 -پض اس ایه اقدامات بیمار می بایست رسیعا هب م

مش
پىست) کل باشد وزپکش دچاراشتباي
تع عم
نمایید:بىاربایه ییه ق سخم پض اسچند روس
بادقت

بیش

تزی ام کان پذری خىاهد بىد.

اقدامات السم رد اسیب شیمیای صىرت :

چش
 -م اه وصىرت را بااب رفاوان اتحداقل یک

شس
طاعت تشى دهید.

چشم
 -لنشاهی ی را خارج کنید .

زپکش معرفی شىد
تهیه کننذه

ساره امیری

تاییذ کننذه

اقای دکترویسی زاده

علمی

متخصص تیماریهای عفونی(تة
داروواگیر)ودااخلی

کذ پمفلت
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مناتع

کتاب سوختگی
دکترمهذی ایا ز

سوختگی شیمیایی

