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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

. یداستفاده کناتیو سبزیوهمانند میبرپرفییو مواد غذایعاتمایکافمقداریبوست،یجاداز از ایريجهت جلوگ-
. کنیدمصرف یاتتازه و لبنیجاتسبز،یوهم،يپر انرژینپر پروتئغذاهاي-
.یدراحتتر غذا بخوریدتا بتوانکنیدیريآن جلوگیلب، با چرب کردن از ترك خوردگیصورت سوختگدر-
.کنیدیزپره...)ویجاتجات، ترشیهشود (مثل ادویشترشود خارش شما بیکه باعث مییمصرف غذاهااز-

صورت که:ین. بدیدکنیزروزانه زخم خود را تمیستیبایمارستاناز بیصاز ترخبعد
.  یدزخم خود را بشوئیمتبچه) به ماليشامپویحانرم و صابون بچه (ترجیفلبا.یدآب مطمئن شویماز حرارت مالابتدا-
شود از صابون عطر دار استفاده نشود.   سعی-
.ید) زخم را خشک کنیدنگذاشتن و برداشتن (نکشیقهاستفاده از پارچه (حوله استفاده نشود ) به طربا-
. کنیدرا چرب یشده محل سوختگیزپماد تجوبا-
است.يماه ضرور6-18چرب کرد. استفاده از پماد چرب کننده بایدبار در روز زخم را 3-2-
.یدآوریرونبانگشتر راکرده ورا کوتاهناخن هابایددر هنگام پماد زدن -
ماساژ داده شود یبه آرامشود ویدهنازك پماد مالیهالیکشسته به صورت يهابا دستیا) و یزتمیزرفریسهکیامصرف (یکبارتوان از دستکش می-

تا جذب پوست گردد.
پا يهایسوختگيبرایدست و جوراب نخیسوختگيروشن برایصورت، دستکش نخیسوختگيپهن برايکاله با لبه هاچتر،ي،از روسر-

.استفاده شود
ماه استفاده شود.   18بار در روز) به مدت 3ضد آفتاب (يکرم هاازیپوست سوختگيبروینئون، مهتابيهانور آفتاب، المپیرعلت تاثبه-
ماه) استفاده شود.2نرم به مدت (حداقل یکتانيو از کفش هايحوله ایاو ینخيهاجورابي،اپنبهیاینخياز لباس هابه منظورکاهش خارش-
.یدشده چرب نگه داریزتجويهایونرا با لوسپوست. یدحوله مرطوب پوست را خنک نگه داربا.یریدآب سرد بگدوش-
.یدکنيو حرکات خشن خوداریدنضربه زدن، کشیدن،سائیدن،خاراندن، خراشاز-
) یریدقرارنگیزآلوده ني. (در هوایدکنيتوام با گرد و غبار و خاك دوریمنابع حرارتاز-
سوزش و تورم ی،کرختی،دهد و اگر بانداژ سفت باشد باعث ناراحتیلباس ضد اسکار شل باشد اثر خود را از دست میاداشته باشد اگر بانداژ به یاد -

.یدست نترکانعنوان تاول را چه با سوزن و چه با دیچهبهخواهد شود. 
مانند یمسکنياز داروهایدتوانیتا ورم و درد آن کم شود. عالوه بر آن میدباالتر از سطح قلب قرار دهیکنترل درد، محل سوخته را در سطحبراي-

.یداستفاده کنیبوپروفنو اینوفناستام
.یدکنيو از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداریدرا در فواصل منظم و طبق دستور پزشک مصرف کنداروها-

یدمراجعه کنیمارستانبه بیرصورت مشاهده موارد زدر
یاز محل سوختگیچرکترشح-
یدشددردو تب-
یگوشت اضافیجادو اورم-

یسوختگ


