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  تعالي بسمه                                                 

  

  مصرفي پزشكي تجهيزاتلوازم و آشنايي با 
 

 دارو منظور به كه پزشكي مصرف يكبار هاي فرآورده از عبارتست: پزشكي مصرف بار يك تجهيزات -1 

 ،آن بندي بسته واحد يك هر و شده گرفته كار به بهبودي مسير در كمك يا و تشخيص ،بيمار به رساني

   اطالق مصرفي تجهيزات،  سهولت جهت ها فراورده اين به(  باشد استفاده قابل بيمار يك جهت صرفا

 . د)گرد مي

 بيمارستاني هاي بخش كه مصرفي تجهيزات و ملزوماتاز  است عبارت: پزشكي مصرف يكبار ملزومات - 2

 ضوابط رعايت با داروخانه تعطيلي هاي زمان كمبود از جلوگيري و اورژانس دسترسي در تسريع منظور به

  . نمايد مي ذخيره مربوطه تدامستن و

  

  برخي از تجهيزات مصرفي عبارتند از :

  

  absolang ) (آبسالنگ  -1

  

 

 .نباشد معاينه مانع زبان آمدن باال تا رود مي كار به بيماران حلق معاينه هنگام كه است ساده چوبي

 و بوده مسطح آبسالنگ سطح  .است سانتيمتر دو آن عرض و سانتيمتر ده حدود آبسالنگ طول معموالً

  .است گرد تقريبا آن سر دو
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  آبسالنگ از استفاده در كاربردي نكات

 
،  دكن مي پيدا مستقيم ارتباط گوارشي مجراي و دهان سطحي مخاط با ساده وسيله اين كه جايي از

  .نشود وارد اي لطمه وسيله اين بودن استريل به تا گيرد صورت اي ويژه هاي مراقبت بايد

 دور محيط از آن با كار از پس و شود استفاده مصرف يكبار دستكش از حتمامي بايست  آن با كار هنگام

  .نگيرد قرار استفاده مورد ديگر و شود

  

   سرنگ - 2

  
  

 اي وسيله عموما سرنگ  .رود مي كار به بدن به دارو تزريق براي كه است اي وسيله پزشكي در سرنگ

 جلو به را دارو ، دست فشار با كه دارد قرار پيستوني آن انتهاي در كه باشد مي مدرج و شكل اي استوانه

  .كند مي بدن بافت وارد تيز سرسوزن طريق از و هدايت

 

  ها سرنگ انواع

 
   هاي سرنگ گذشته در  .است پالستيكي آنها جنس و بوده مصرف بار يك ها سرنگ اغلب امروزه

 اكنون فلزي هاي سرنگ . شد مي سترون آب در جوشاندن و حرارت با كه داشت وجود نيز اي شيشه

 كه بيماريهايي خطر به توجه دليل به وليد شون مي استفاده گوش شوي و شست مانند كارهايي براي نيز

     استفاده مصرف بار يك سرنگ از اغلب ،هپاتيت و ايدز مانند شوند مي منتقل آلوده سرنگ طريق از

 . شود مي بيشتري دقت تزريق انجام از پس سرسوزن امحاء در و شود مي
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 پنج سي، سي دو انسولين، سرنگ مانند است آنها حجم اساس بر ها سرنگ بندي تقسيم اغلب امروزه

 .سي سي ده و سي سي

 . شود مي وصل آن به سوزني نوع هر بنابراين و شده ساخته استاندارد و اندازه يك سرنگها سر معموالً

  .كند مي حركت بدنه داخل براحتي سرنگ داخل پيستون

  سرسوزن  –3

  

 ميان . كند مي نفوذ بدن بافت داخل راحتي به و بوده تيز كه است سرنگ روي فلزي بخش سرسوزن

 .شود مي تزريق بدن به آن طريق از  )ويال و سرم يا و آمپول اغلب ( دارو كه باشد مي خالي سرسوزن

 وصل سرنگ به دهانه كه است دهانه يك و ساقه يك شامل و دارد وجود مختلف هاي اندازه در سوزن

    .كند مي آسان را آن رفتن فرو كه شده بريده مورب بطور سوزن نوك. شود مي

 سوزن از نازكتر 23 شماره سوزن مثال د.شو مي كم سوزن قطر از ، شود بيشتر سوزن شماره هرچه

  .است 22 شماره

 و ايدز مانند شوند مي منتقل آلوده سرنگ طريق از كه هايي بيماري خطر به توجه دليل به امروزه

       استفاده ايمني جعبه از و شود مي بيشتري دقت تزريق انجام از پس سرسوزن امحاء در،  هپاتيت

  .شود مي
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Angiocatheter ) آنژيوكت  -4  )  

  

  

 .است رگ يا مجرا ، بدن حفره در تزريق براي كوچكي لولهintravenous cannula  يا آنژيوكت

 يا خون ا،هرودا سياهرگي مدت طوالني يا مكرر هاي تزريق براي كه است كاره چند اي وسيله آنژيوكت

   . رود مي كار به ها آن از تركيبي يا تنهايي به تزريقي هاي محلول ساير

 براي اغلب و است درد تسكين براي روشي كه اپيدورال حسي بي ، نخاعي حسي بي براي محصول اين

 .شود مي استفاده نيز بيوپسي براي حتي و رود مي كار به زايمان

 تزريقي مايع جريان برگشت از كه است طرفه يك دريچه به مجهز تزريق ورودي يك شامل آنژيوكت

   .كند مي ممانعت

 نتيجه در و شود مي استفاده،  گيرد مي صورت سوزن دخالت بدون كه هايي تزريق براي آنژيوكت از

     . شود مي جلوگيري بدن در سوزن رفتن فرو از ناشي هاي جراحت از و يافته كاهش عفونت خطر

 انجام برايآن  جانبي قسمت با همراه  (Catheter)اصلي مجرايمي باشد.  مصرف بار يك ل واستري

 .است همزمان دارويي تزريقات

  .مي باشد آنژيوكت تيوب تفلون و سوزن قطر نمون مشخص براي گذاري كد اساس بر آن بندي رنگ
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  ( Scalp vein cannulation ) وين اسكالپ -5

  

 
  

 ي اسـكالپ ويـن  هـا  بالـه  ، استفاده از اسكالپ وين مي باشد. گيري رگ براي خوب بسيار روشهاي از يكي

 11 نمره اسكالپ وين از سوزن اندازة به كار مي رود. بيمار بدن بهن آ شده تضمين و صحيح اتصال براي

  .متغير مي باشد 23 تا

 
   سوند - 6

  

  

  . ...و نالتون سوند ،فولي سوند مانند دارد وجود سوند مختلف انواع

 به توجه با سيليكوني سوندهاي از استفاده حال، اين با . شوند مي ساخته التكس از اغلب سوندها

 .است گسترش حال در التكس به نسبت آنافيالكسي و حساسيتي بيش فزاينده شناسايي

 است الزم و دهند كاهش را ها باكتري رشد است ممكن نقره آلياژ هيدروژل پوشش با التكس سوندهاي

  .گيرند قرار نظر مد مكرر ادراري هاي عفونت به مبتال بيماران براي
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  سوندها انواع

 سوند يك كه است ماندگار ادراري سوند نيازمند بيمار زنان در استفاده مورد سوند ترين رايج فولي سوند

 حفظ منظور به مثانه در جايگذاري از پس بالون . است انتها در بالوني و مستقيم نوك با مجرايي دو

 .شود مي باد محل در سوند موقعيت

 مثانه شستشوي براي آن از توان مي كه ) راهه سه(  مجرايي سه سوند از عبارتند سوندها ديگر انواع

 يك براي ادرار نمونه گرفتن منظور به يا و متناوب گذاري سوند براي كه مستقيم سوند و كرد استفاده

 .گيرد مي قرار استفاده مورد نوبت

  سوندها اندازه

 كه اي لوله ترين نرم و ترين نازك از كه شود مي توصيه عفونت، خطر كاهش و كردن محدود منظور به

 .شود استفاده برد كار به موثر صورت به را آن توان مي

 قرار استفاده مورد راسكا يا تنگي سابقه با بيماران در يا باريك هاي پيشابراه براي تر كوچك سوندهاي

 دچار بيماران نظير هستند، مجرا انسداد را مي توان براي كساني كه دچارتر بزرگ سوندهاي . گيرند مي

 .برد كار به لخته، همراه به آشكار هماچوري

 مثانه درون ، ادرار آوري جمع براي كه است پذيري انعطاف و توخالي باريك، لوله ، ادراري سوند يا كاتتر

  .شود مي داده قرار

  كاربرد و استفاده موارد

 .گيرد نمي صورت مناسب شكل به ادرار تخليه دليل هر به كه است زماني سوندها اصلي مصرف موارد

 وجود هنگامي يا گيرد، قرار استفاده مورد جراحي از پس كوتاهي مدت براي است ممكن ادراري كاتتر

  .شود گرفته كار به درازمدت براي كند ايجاب جراحت يا بيماري يك

  مثانه سونداژ اهداف ديگر

   استريل ادرار نمونه گرفتن .1
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 دفع عمل از بعد مثانه در ادرار مانده باقي ميزان گيري زه. اندا2

 .دارد اختياري بي كه بيماري براي استفاده مورد. 3

 جراحي عمل از بعد و قبل. 4

  خاص آزمايشي انجام از قبل مثانه تخليه. 5

  سوندها انواع

 ماندن باقي زمان مدت دوم و قرارگيري محل و نوع اول دارند، تفاوت يكديگر با مهم جنبه دو از سوندها

  : شوند مي زير موارد شامل كه هستند گوناگوني انواع داراي سوندها  .محل در

   مصرف يكبار يا نالتون يا ساده سوندهاي

   )شاخه سه يا دوشاخه ( فولي سوند

  پترز سوند

  فلزي سوندهاي

  حالب سوند

   بنيكه سوند

 انجام است، استريل هاي دستكش پوشيدن شامل كه استريل شرايط تحت بايد ادراري سوند جايگذاري

  .شود

  عوارض

 ماندگار سوندهاي داراي بيماران در عفونت  .هستند عفونت و تروما گذاري، سوند عوارض ترين شايع

    .است شايع

  ها انديكاسيون

      فراهم مزمن يا حاد ادرار احتباس به مبتال بيماران در را موثر تخليه امكان ادراري سوند جايگذاري

 يا اي مثانه موضعي داخل درمان براي داروها واردكردن منظور به توان مي ادراري سوند از . سازد مي
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 به يابي دست سوندگذاري .كرد استفاده مثانه از ها لخته و خون كردن خارج منظور به شستشو براي

 كردن وارد ادرار، آزمايش براي استريل ادراري هاي نمونه گرفتن همچون متعددي موارد در را تشخيص

 تسهيل را بدحال شديدا بيماران ادراري دفع پايش و تصويربرداري اقدامات انجام منظور به حاجب مواد

 .كند مي

   ( surgical gloves ) جراحي هاي دستكش -7

  

  دار التكس جراحي دستكش

 فراهم را كردن لمس عالي حس كه اند شده ساخته طبيعي الستيك از دار التكس جراحي هاي دستكش

 اين . شود مي شناخته بيشتر كشساني ايجاد به التكس .باشد مي برخوردار بااليي حساسيت از و ساخته

 .شود فرد توسط دستكش شدن پوشيده آسان باعث تواند مي كشساني چنين ايجاد با كه معناست بدين

 ولي شوند مي ساخته نيز ديگري مواد از باشند، مي دسترس در امروزه كه جراحي هاي دستكش چه اگر

 امروزه كه چرا ، شوند مي داده ترجيح جراحان توسط عمل انجام براي دار التكس جراحي هاي دستكش

 .كند مي ايجاد را تري كم پوستي حساسيت و يافته بهبود تكنولوژي توسط مدل اين

  التكس به حساسيت

 .گردد آلرژيك هاي واكنش سبب تواند مي طبيعي التكس در موجود آب در محلول پروتئين

  :شود مي مشاهده واكنش نوع دو

 .گردد مي كهير و قرمزي ، خارش ، پوستي راش سبب : موضعي .1

 يا آنافيالكسي شوك سبب شديد موارد در .باشد مرتبط مخاطي غشاي با كه هنگامي : سيستميك. 2

  .گردد مي مرگ
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  ساده طبي گاز - 8 

  

 توليد بهداشتي كامال و پاكيزه محيطي در شده سفيد پنبه درصد صد گاز پارچه از سالم ساده طبي گاز

 طبي گاز مي باشد. ها اليه تعداد و ابعاد و نخ نمره لحاظ از مختلف انواع داراي محصول اين . گردد مي

 .باشد مي زخم بهبود براي مناسب بسيار پوششي ،جذب باالي ظرفيت با سالم ساده

 :آل ايده پانسمان

 .سازد مي فراهم زخم التيام براي را شرايط بهترين كه است پانسماني- 

 .گيرد مي صورت آساني به هوا جريان عبور -

 .باشد داشته بااليي جذب -

 .باشد خطر بي و سالم آنها از استفاده- 

 .كند محافظت مكانيكي آسيب از را زخم -

  . باشد شدن استريل قابل -

  اليه 10 و 8 استريل پانسمان گاز - 9

  
 

 بهداشتي كامال و پاكيزه محيطي در و ساخته شده سفيد پنبه درصد صد گاز پارچه از سالم گازاستريل

 . گردد مي استريل و توليد
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 هاي سوختگي و خراش زخم، بهبود براي مناسب بسيار پوششي جذب باالي ظرفيت با سالم استريل گاز

 مكانيكي آسيب از را زخم سالم گازاستريل. گيرد قرارمي استفاده مورد سادگي به و باشد مي سطحي

 و دهد مي را آب بخار و اكسيژن تبادل اجازه و شود نمي هوا جريان عبور از مانع كند، مي محافظت

  . كند مي فراهم زخم التيام براي را شرايط بهترين

  جاذب پد با همراه پذير شكل باند گاز -10 

  

 بانداژ و پانسمان جهت كه است شده طراحي اي بگونه استريل جاذب پد با همراه پذير شكل باند گاز

 .باشد استفاده قابل فوري و همزمان بطور عمومي هاي زخم انواع

 اي گونه به عرضي و طولي ارتجاعي خاصيت سبب به استريل جاذب پد با همراه پذير شكل باند گاز

 و گرفته را بدن اعضاء شكل خوبي به ها پانسمان نگهداري جهت و ها پيچي باند در كه شده طراحي

 نوع اين  .نمايند وارد باند زير سطح بر توجهي قابل فشار اينكه بدون دهند، مي آنها به آزاد حركت اجازه

 استفاده پانسمان نگهداشتن لغزش بدون و ثابت براي بدن خميده نواحي و درمفاصل خصوص به باندها

  .شوند برده كار به فشار اعمال براي نبايد و گردند مي
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  بافته كنار پذير شكل پانسمان باند -11

  

 و ها باندپيچي در كه شده طراحي اي گونه به عرضي و طولي ارتجاعي خاصيت سبب به باندها نوع اين

 دهند، مي آنها به آزاد حركت اجازه و گرفته را بدنء اعضا شكل خوبي به ها پانسمان نگهداري جهت

 .نمايد وارد باند زير سطح بر توجهي قابل فشار اينكه بدون

 پانسمان نگهداشتن لغزش بدون و ثابت براي بدن خميده نواحي و مفاصل در خصوص به باندها نوع اين

  .شوند برده كار به فشار اعمال رايب نبايد و گردند مي استفاده

  بافته كنار پذير شكل سوختگي باند -12 

  
 .شود مي استفاده سوختگى گازهاى روى بر سوختگى پانسمان براي خصوص به باند اين از

 و ها باندپيچي در كه شده طراحي اي گونه به عرضي و طولي ارتجاعي خاصيت سبب به باندها نوع اين

 دهند، مي آنها به آزاد حركت اجازه و گرفته را بدن ءاعضا شكل خوبي به ها پانسمان نگهداري جهت

 نواحي و مفاصل در خصوص به باندها نوع اين .نمايد وارد باند زير سطح بر توجهي قابل فشار اينكه بدون

 به فشار اعمال رايب نبايد و گردند مي استفاده پانسمان نگهداشتن لغزش بدون و ثابت براي بدن خميده
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 روي بر ها زخم ترشحات كه نظر اين از باند تيره و اي قهوه رنگ ها سوختگي درد. شون برده كار

  .است اهميت حائز ،نماياند نمي را پانسمان

  كرپ باند -13  

  

  

 جهت و ها باندپيچي در كه شده طراحي اي گونه به طولي ارتجاعي خاصيت سبب به باندها نوع اين

 اينكه بدون دهند مي آنها به آزاد حركت اجازه و گرفته را بدن اعضاء شكل خوبي به پانسمان نگهداري

 .نمايند وارد باند زير برسطح توجهي قابل فشار

 پانسمان داشتن نگاه لغزش بدون و ثابت براي بدن خميده نواحي و مفاصل در خصوص به باندها نوع اين

 جذب قدرت لذا است شده آوري عمل هبپن % 11 حاوي سالم سوختگي كرپ باند . گردند مي استفاده

ق مناط اطراف سرم مايعات و ترشحات خود، وزن برابر چندين تا شود مي باعث باند اين باالي بسيار

  .نمايد تسريع را سوختگي زخم بهبودي روند و كرده جذب را ديده آسيب

  

 :گردد مي پيشنهاد مناسب پانسمان براي

 .دهد پوشش نيز آنرا اطراف سوختگي زخم بر عالوه كه دهيد انجام اي گونه به را بانداژ

 .داريد نگاه خشك و تميز همواره را سوختگي محل

  .دهيد قرار بدن نقاط ساير از باالتر را سوختگي ناحيه امكان صورت در

  



١٣ 

 

 كم فشار با كشي باند -14 

 مختلف درجات با عضو در سياهرگها برگشت به كمك و  ) ادم ( ورم كاهش براي معموال باندها نوع اين

 .گردند مي استفاده وريدي نقص

 جريان تسهيل تورم، كردن برطرف ،)  واريس(  وريدي مزمن و حاد درمان در كم، فشار ايجاد سبب به

 استراحت و خواب هنگام بوده، استفاده قابل طوالني مدت در  .گيرند مي قرار استفاده مورد ... و خون

 اليه تعداد با مستقيم طور به باندها نوع اين زير سطح بر فشار افزايش . نيست آن كردن باز به نيازي

 و ايجاد توانايي باندها نوع اين . است متناسب رود مي بكار پيچي باند در كه نيرويي و رفته بكار هاي

   .دارند را باند زير سطح بر كم فشاري نيروي حفظ

 متوسط فشار با كشي باند -15 

 مختلف درجات با عضو در سياهرگها برگشت به كمك و ) ادم ( ورم كاهش براي معموال باندها نوع اين

 .گردند مي استفاده وريدي نقص

 جمع از ناشي هاي ورم و خون جريان وكنترل شده گشاد عروق درمان در متوسط فشاري ايجاد سبب به

 ايجاد و ها بافت در متابوليك مواد تجمع از و روند مي كار به ارتوپدي جراحات و عروق در خون شدن

 بوده استفاده قابل طوالني زمان مدت در . كاهد مي را محل در خون لختگي خطر نموده جلوگيري تورم

 طور به باندها نوع اين زير سطح بر فشار افزايش . نيست آن كردن باز به نيازي استراحت و خواب هنگام

  .است متناسب رود مي بكار پيچي باند در كه نيرويي و رفته بكار هاي اليه تعداد با مستقيم

  

  

  

  

  



١۴ 

 

  زياد فشار با باندكشي -16

  

 مختلف درجات با عضو در سياهرگها برگشت به كمك و ) ادم(  ورم كاهش براي معموال باندها نوع اين

 .گردند مي استفاده وريدي نقص

 .آورند مي زيادي فشار باند زير سطح بر رو اين از دارند، نياز زيادي نيروي به كشش ايجاد جهت

 هاي سوختگي ( تحتاني اندام در پوست شده برداشت مواضع و التيامي اسكارهاي پوستي، پيوندهاي

 همچنين و پوست پارگي از جلوگيري جهت لذا د.گردن شكستگي و شكاف دچار است ممكن)  عميق

 نوع اين از دارد، درمان طول سال يك از بيش گاهاّّ كه پوست اضافي ضايعات ايجاد از جلوگيري جهت

 از پيشگيري و درمان براي يكنواخت و قوي فشردگي ايجاد جهت عموماّّ و گردد مي استفاده باندها

 بخصوص ها آسيب درمان و جراحي اعمال از پس ارتوپدي صدمات و وريدي اختالالت و ها بيماري

 با مستقيم طور به باندها نوع اين زير سطح بر فشار افزايش .روند مي كار به ... و ورزشي هاي آسيب

 توانايي باندها نوع اين .است متناسب رود مي بكار باندپيچي در كه نيرويي و رفته بكار هاي اليه تعداد

  .دارند را باند زير سطح بر زياد فشاري نيروي حفظ و ايجاد

 زياد خيلي فشار با كشي باند  -17

 مختلف درجات با عضو در سياهرگها برگشت به كمك و ) ادم(  ورم كاهش براي معموال باندها نوع اين

 .گردند مي استفاده وريدي نقص



١۵ 

 

 و نگهدارنده منظور به باندها اين از .دارند را باال فشاري نيروي حفظ و ايجاد توانايي كه هستند باندهايي

 در باندها اين بايد آنها توسط وارده باالي فشار دليل به . شود مي استفاده مفاصل و ها رباط محافظ

  .نمود باز ،دارد قرار استراحت وضعيت در بيمار كه هنگامي يا و شب طول

 

  سوختگي كرپ باند -18

  

 جهت و ها پيچي باند در كه شده طراحي اي گونه به طولي ارتجاعي خاصيت سبب به باندها نوع اين

 اينكه بدون دهند مي آنها به آزاد حركت اجازه و گرفته را بدن اعضاء شكل خوبي به پانسمان نگهداري

 .نمايند وارد باند زير برسطح توجهي قابل فشار

 پانسمان داشتن نگاه لغزش بدون و ثابت براي بدن خميده نواحي و مفاصل در خصوص به باندها نوع اين

 جذب قدرت لذا است شده آوري عمل هبپن % 11 حاوي سالم سوختگي كرپ باند  .گردند مي استفاده

 مناطق اطراف سرم مايعات و ترشحات خود، وزن برابر چندين تا شود مي باعث باند اين باالي بسيار

  .نمايد تسريع را سوختگي زخم بهبودي روند و كرده جذب را ديده آسيب

  

  : گردد مي پيشنهاد مناسب پانسمان براي

 .دهد پوشش نيز آنرا اطراف سوختگي زخم بر عالوه كه دهيد انجام اي گونه به را بانداژ .1

   .داريد نگاه خشك و تميز همواره را سوختگي محل. 2

   .دهيد قرار بدن نقاط ساير از باالتر را سوختگي ناحيه امكان صورت در .3



١۶ 

 

  چسب خود پذير شكل پانسمان باند -19

  

 

 و اورتوپدي هاي جراحي و اسكار از جلوگيري براي فشاري پانسمانهاي براي ها جراحي كليه از بعد

 .گيرد مي صورت سر روي بر كه هاي جراحي

 پانسمان دارو، به آغشته پدهاي داشتن نگاه لغزش بدون و ثابت جهت سالم چسب خود پذير شكل باند

 هاي پانسمان جهت بويژه  ) بدن خميده نواحي و مفاصل در بخصوص(  جراحي هاي سوند و ها لوله ها،

  .گردد مي استفاده مدت بلند

  :ويژگيها

 به نياز .چسبد نمي مو و بدن لباس، به چسبد، مي خودش روي بر  .است مناسب و صرفه با بسيار

         استريل قابل  .شود نمي هوا جريان عبور از مانع  .ندارد بانداژ نگهداري جهت كليپس يا چسب

 .باشد مي

  چسب خود كشي باند -20

  



١٧ 

 

 ها، واريس وريدي، اختالالت ارتوپدي،درمان هاي آتل نگهداري جهت سالم چسب خود كشي باند

 آسيبهاي بخصوص ارتوپدي و عضالني جراحات تسكين و محافظت پوست، اضافي ضايعات از جلوگيري

  .رود مي كار به ورزشي

  :ها ويژگي

 به نياز  .چسبد نمي مو و بدن لباس، به چسبد، مي خودش روي بر  .است مناسب و صرفه با بسيار

  . شود نمي هوا جريان عبور از مانع  .ندارد بانداژ نگهداري جهت كليپس يا چسب

 

  اى لوله باند -21

 

 كامال باند اين  .گردد مشاهده آن در رفتگي در اينكه بدون داده برش جهت هر در توان مي را باند اين

 آن بر خون شدن جمع يا و فشار اعمال بدون آناتوميكي شكل با منطبق و شده ثابت نظر مورد موضع بر

 .گيرد مي قرار ناحيه

 جمله از ديده آسيب بخش تر راحت تنفس ، موضع در پانسمان هاي گاز نگهداشتن منظور به باند اين

 موجود مختلف هاي اندازه و سايزها در و شود مي استفاده انگشتان و بدن انتهايي هاي قسمت تنه، سر،

 .است



١٨ 

 

 جلوگيري بانداژ لغزش ايجاد از و شده كشيده بدن مختلف هاي قسمت روي بر خوردگي چين بدون

 اگر كه شده بافته طوري باند اين .گردد نمي فرد آزار و فشار ايجاد باعث باال كشش عليرغم نموده،

 .رود نمي در يا و نشده پاره بماند باقي آزاد آن از قسمتي

 عقب را آن كمي يا و كرده بلند را آن از بخشي كه است كافي زخم معاينه يا و پانسمان تعويض هنگام

 .باشد مي مناسب خانگي هاي مراقبت براي باند اين دليل همين به بكشيم

 خورده تا آميد پلي و االستيكي هاي نخ از شده پوشيده آميد پلي نازك الياف از باند اين اي شبكه بافت

  .باشد مي شستشو قابل محصول اين . است شده بافته

  نوزاد فيكس باند  -22

  

  .است نوزادان در ناف پانسمان نگهدارنده و كننده محافظت باندي اين

 : ها ويژگي

  .ماند مي ثابت بدن روي بر مختلف سايزهاي با متناسب  .آيد مي كش راحتي به فشار حداقل با

  .شود نمي هوا جريان عبور و بدن عادي حركت از مانع .گردد مي استفاده پانسمان نگهداري جهت

   .باشد مي شستشو قابل

  

  

  

 



١٩ 

 

  سر فيكس باند -23

  

  .ماند مي ثابت بدن روي بر مختلف سايزهاي با متناسب.آيد مي كش راحتي به فشار حداقل با

 قابل  .شود نمي هوا جريان عبور و بدن عادي حركت از مانع .گردد مي استفاده پانسمان نگهداري جهت

  .باشد مي شستشو

 

  گچى باند - 24

 

 به ها نافرمي ، ها شدن رگ به رگ ، ها شكستگي سازي تحرك بي در گچي باند از استفاده موارد

 .باشد مي استخوان مفصل هاي رفتگي در و كان كود بخش در خصوص

 باند . ميگردد گچ مناسب گيري شكل سبب رفته كار به فني دانش و فرموالسيون گچ، باالي خلوص

 فرموله سولفات كلسيم به آغشته شده بليچ پنبه صد در صد لنوبافت پارچه از شده تشكيل سالم گچي

اوليه  گيرش« ،  » باال استحكام  «  .ميباشد ارائه قابل مختلف هاي عرض در رول صورت به كه شده

 و محكم بانداژي وبوده  باند اين فرد به منحصر هاي ويژگياز  »  عسري ثانويه گيرش  «و  » سريع



٢٠ 

 

 . باشد مي سانتيگراد درجه 22 حدود محصولن اي خيساندن براي آب مناسب دماي . باشد مي مطمئن

 توصيه فارنهايت درجه 22 باالي دماي ولي گردد مي خشك سريعتر گچ ،باشد باالتر آب دماي چه هر

 باند يك فقط بار هر در بهتر نتيجه براي همچنين. نماييد آب وارد درجه 21 زاويه با را باند  .شود نمي

  .كنيد خودداري باند چالندن از اضافي آب زدودن جهت .بخيسانيد را گچي

  گچ زير باند -25

  

         استفاده گيري گچ آماده موضع اژ باند جهت و ساخته پنبه درصد صد الياف از سالم زيرگچ باند

  .كند نمي حساسيت ايجاد و رود مي بكار هددي آسيب موضع از محافظت جهت باند نوع اين .گردد مي

  ارتوپدي آتل -26

  



٢١ 

 

 .ميگردد عرضه و ساخته مختلف طول و عرض در شده هدآما قطعات و نواري صورت به سالم گچي آتل

 .باشد مي دسترس در اي استفاده هرگونه براي مناسب سايز لذا

 دو در ه شد سفيد پنبه درصد صد پارچه روكش با گچي هاي باند نوار از شده ساخته سالم گچي آتل

 عرضه و ساخته مختلف هاي اندازه در)  دست جهت ( متوسط استحكام و ) پا جهت ( باال استحكام نوع

 و عرض سپس . كنيد پانسمان مناسب باند توسط را ديدگي آسيب محل ابتدا استفاده جهت . گردد مي

 سپس كنيد، تراز را هايش گوشه و كشيده بيرون بندي بسته از را آتل و كرده انتخاب را مناسب طول

 قرار حوله روي بر و كرده خارج را آتل . بخيسانيد)  گراد سانتي درجه 22دماي با(  آب ظرف در را آن

 حاوي سطح و كرده صاف را آتل سطح سپس  .دهيد فشار آنرا اضافي آب شدن خارج جهت كمي و داده

 آنرا سالم چسب خود باند با و داده شكل را آتل دقت به و دهيد قرار نظر مورد موضع روي بر را آتل فوم

 و شده سفت دقيقه 3 تا 1 عرض در گرما دادن دست از با تدريج به آتل . نماييد ثابت خود محل در

  .رسد مي الزم استحكام به دقيقه 22 از پس

 : ويژگيها

 .لطيف و نرم باال، استحكامبا  .تميز و راحت سريع، بسيار بانداژي .است مناسب و صرفه با بسيار

 .دارد عكسبرداري يا راديولوژي قابليت .است برنده و تيز هاي گوشه فاقد .ندارد نياز زيرگچ باند به

  لكوپالست  -27

  

 



٢٢ 

 

 روي بر و ارد د كشش قابل و نرم ساختاري . است شده تشكيل نبافته منسوج از و پذير شكل نوار اين

      مطلوب مفاصل در استفاده براي ارتجاعي قابليت با باند اين .شود مي بسته فشاري باند و پانسمان

  . است استر پلي % 22 نبافته منسوج از آن چسبنده الياف  .باشد مي

  :ويژگيها

 .شود نمي بدن حركت آزادي مانع و راحت باند اين

 :  استفاده طريقه

 با . دهيد قرار نظر مورد قسمت روي بر و برداريد را آن زيرين كاغذ دقت به و بريده را نظررد مو طول

 احتمال پس شود مي پوشيده فشاري باند و پانسمان چسب خود نوار اين از ه استفاد با اينكه به توجه

 به و نشده خارش باعث نوار اين در رفته كار به مواد. يابد مي كاهش توجهي قابل ميزان به آلودگي

    .دهد نمي حساسيت پوست

  .گذارد نمي باقي اثري هيچ برداشتن از پس و است درد بدون چسب اين برداشتن

  تنسوپالست  -28

 و است فوم و ارتجاعي الياف اورتان، پلي اتيلن، پلي چون موادي از جاذب نوار يك داراي چسب اين

 و باال جذب قدرت داراي محصول اين .باشد مي كودكان براي شده چاپ طرحهاي داراي همچنين

  .باشد مي كم چسبندگي

  حساسيت ضد چسب -29

  

 و بانداژ نگهداري جهت چسبدار نبافته منسوج از شده ساخته سالم حساسيت ضد هاي چسب نوار

 .رود مي بكار مختلف هاي پانسمان



٢٣ 

 

 ايجاد شود، چسبانده موضع روي بر مستقيم طور به صورتيكه در سالم حساسيت ضد چسب نوار

   باقي خود از اثري هيچگونه و شود نمي احساس ي درد آن اشتن برد بهنگام و كند نمي حساسيت

  .گذارد نمي

  وازلينه گاز -30

 

 دارو و الكل بتادين، وازلين، جمله از كننده عفوني ضد و هيدروفوبيك مواد به آغشته آماده گازهاي

 سفيد وازلين به آغشته و شده ساخته سفيد پنبه صدرد صد بافت لنو پارچه از سالم استريل وازلينه گاز

 انرژي سازمان ( ماگا تابش مركز توسط و توليد بهداشتي كامال و پاكيزه محيطي در كه است بهداشتي

 21 عددي، 31 قوطي ( مختلف هاي بندي بسته در محصول اين . گردد مي استريل ) ايران اتمي

 .شود مي عرضه)  برگي سه و برگي تك ،يعدد

 مناسب زخم درمان مختلف مراحل و زخمها براي كه گردد طراحي نحوي به بايد آل ايده پانسمان يك

    .است زخم ترميم براي محيط بهترين مرطوب محيط  .باشد

 به و شود مي زخم به پانسمان چسبيدن از مانع داشته، نگه مرطوب را زخم سالم استريل وازلينه گاز

 مناسب شكل به بدن، ناهموار سطوح در و بوده انعطاف قابل كند، نمي ايجاد ي زياد درد تعويض هنگام

 .گيرد قرارمي

 كند، مي كمك زخم التيام روند به هوا و اكسيژن كه است شده ثابت

  .گيرد مي قرار استفاده مورد سادگي به و شود نمي هوا جريان عبور از مانع سالم استريل وازلينه گاز

  



٢۴ 

 

 پانسمان حاوي كلسيم آلژينات  -31

 تهيه دريايي هاي جلبك از كه شده تشكيل اسيد آلژينيك حاوي ساكاريدي پلي فيبرهاي ازاين پانسمان 

 .شوندمي  

 با تماس در خشك الياف كه وقتي . شوند مي ساخته اي كالفه و اي ورقه شكل به آلژينات هاي پوشش

 سديم هاي يون به را خود جاي آرامي به پانسمان در كلسيم يونهاي گيرند، مي قرار ها زخم ترشحات

  .شود مي ايجاد ژل و داده زخم ترشحات در

 ها زخم روي از شستشو با بايد كه شود مي شكل بي تقريبا هاي ژل به تبديل ها آلژينات از برخي

 زخم روي از تواند مي كه آيد مي در منسجم ژل صورت به ديگري انواع كه حالي در . شود برداشته

  .دهند مي تطابق زخم ابعاد با را خود ژل حالت در ها پانسمان اين  .شود برداشته

  )كيتوتك( اي ورقه آلجينات كلسيم پركننده

Alginate Calcium Filler Dressing  

  

  

  فوم  -32

 و كرده جذب را زخم ترشحات كه هستند بازي و كوچك فضاهاي با پليمري مواد فوم هاي پانسمان

 .دارند مي نگه دور زخم اطراف پوست از را رطوبت

      براي چسب نوار يا ثانويه پانسماني به نياز يا باشند چسبنده نواري داراي خود است ممكن ها فوم

 در كه زخم روي منطقه باشد، چسبنده فوم پانسمان كه صورتي در .باشند داشته محل در گيري قرار



٢۵ 

 

 معموال فوم هاي پانسمان در بيروني پوشش .بود نخواهد چسبنده گيرد مي قرار زخم ترشحات با تماس

 در فوم هاي پانسمان اغلب . كند مي عمل ها باكتري عبور براي مانعي صورت به و بوده آب ضد

 را زخم هاي حفره فوم هاي پانسمان از برخي ، حال اين با .هستند رول يا پد،صفحه صورت به دسترس

  .هستند "بالش" شكل به فوم هاي پانسمان از نوع اين .كنند مي پر

Biatain  

  

  

  هيدروكلوييدي انسمانپ -33

 ، پكتين ژالتين، قيبل از مواد از انواعي از آنها. آمدند بازار به 1980 دهه اوايل در هيدروكلوييدها بار اولين

 .است شده تشكيل كننده ژل عوامل و سلولز متيل كربوكسي پليمرها، ، ها چسب

 ضخامت به اول درجه در اگزودا كنترل و كنند مي مديريت ذراتشان تورم با را درناژ هيدروكلوييدها

  . دهند مي را زخم بستر در نرم ژلي تشكيل ماتريكس مواد جذب، از پس . است مرتبط پانسمان

  

 كه آورد مي بوجود اسيدي محيط و شده طبيعي رشد فاكتورهاي از حفاظت باعث نرم ژل كه شود مي ادعا

 .است مقاوم باكتري رشد برابر در و شده آنژيوژنز به منجر

 .كند مي عمل ويروسي و باكتريايي ضد موانعي صورت به كه دارند بيروني هاي اليه ها پانسمان از برخي

 دسترس در خمير و پودري رشته، ، ها ژل ، اي صفحه ضخيم، و نازك انواع در پد صورت به ها پانسمان اين

  .گيرند قرار استفاده مورد اگزودا متوسط تا حداقل ميزان با هاي زخم در توانند مي هيدروكلوييدها. هستند
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 استفاده مزاياي

 .اند شده توليد خاجي نامنظم هاي پانسمان وها  اندازه و اشكال از اي گسترده طيف در هيدروكلوييدها

 خوبي موانع آنها .شود مي پانسمان هاي لبه برگشتن مانع كه هستند نازكي هاي لبه داراي آنها از بعضي

 و زا بيماري عوامل عبور مانع شوند، استفاده درستي به اگر و هستند خارجي محيط با مواجهه عدم براي

  .شوند مي زخم به ورود از مايعات

Comfeel ® (Coloplast Corp.)  

  

  

  

  فيلم شفاف -34

 اكريليك هاي چسب با سمت يك در كه شده تشكيل پليمري غشاهاي نازك هاي اليه از پانسمان اين

 پوست يا زخم سطح به و شده فعال غير رطوبت با مواجهه در شده استفاده چسب ست.ا شده داده پوشش

 نفوذ آب بخار و اكسيژن به نسبت اما است نفوذ قابل غير ها باكتري و مايعات به .چسبد نمي زخم اطراف

 پانسمان عنوان به توانند مي و كرد استفاده ها زخم از اي گسترده طيف در توان مي را آنها .هستند پذير

  .گيرند قرار استفاده مورد ثانويه يا اوليه
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  هيدروژل -35

رطوب نگه داشتن ند و براي مچرك از زخم فراهم مي ك، يك محيط مرطوب را براي جذب  اين نوع پانسمان

  د.زخم به كار مي رو

Hydrosorb ( Hartmann ) 

  

  

  جاذب تخصصيهاي پانسمان  -36

 تا فيلم از محصوالت انواع از اي گسترده طيف ها پانسمان نوع اين الطيف، وسيع بيوتيك آنتي مانند

 عملكرد كه هستند محصوالت انواع از اي گسترده طيف جاذب هاي پانسمان .شود مي شامل را ها پركننده

  :  انواع زير باشند شامل تواند مي و هاست زخم ترشحات جذب آنها مشترك

 يا و پنبه سلولز، از جاذب بسيار فيبرهاي از هايي اليه با چسبنده غير تماسي هاي اليه حاوي پدهاي. 1

   ) ريون ( مصنوعي ابريشم

   شوند مي ژل به تبديل ها زخم ترشحات با تماس اثر در كه فيبرهايي. 2

  دارد جاذب مياني هاي اليه كه چسبنده حاشيه با هاي پانسمان. 3
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  جاذب ساده پوششي هاي پانسمان .4

 هاي پانسمان ساير و ها آنزيم ها، كرم ها، ژل روي بر ثانويه هاي پانسمان مانند عملكردي آنها از بسياري

 .دارند اوليه
Zetuvit plus  

  

  

       ( Interactive Wet Dressings ) فعال شده با محلول پانسمان هاي  -37

پانسماني چند اليه از جنس پلي آكريالت كه به زخم نمي چسبد و با محلول رينگر فعال شده است. پد 

حضور رينگر و نيز جاذب بودن هسته ي پانسمان نسبت به مواد زائد داخل زخم باعث تسريع پاكسازي زخم 

آن را بر روي توان  ساعت است و مي 24از بافت نكروز و ترشحات مي گردد. مدت زمان استفاده از آن 

بافتهاي مختلف از جمله استخوان و تاندون نيز به كار برد. اين محصول در انواع مختلف براي استفاده در 

  زخم هاي مسطح و حفره اي موجود است. 

  


