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 تهیه کننده: 

 کارشناس آموزش سالمت

1399بهار   

   هقدح لداتفا لحارم  

رٍز است ، اگر    23-6تِ طَر هعوَل طَل درهاى 

تا رٍز ّشتن حلقِ ٌَّز تاقی است ،ًَزاد را رٍزاًِ 

دقیقِ در ٍاى قر ار   21-6استحوام کٌید ٍ ّ  تار 

دّید تا هحل چسثٌدگی حلقِ ً م شَد ٍ زخرن      

جدا شدُ ٍ ریٌگ خارج شَد ، هی تَاًید کروری     

ریٌگ را تِ اّستگی تِ خارج تکشید ترا از یر        

جرْرت    23-21ط ف ش ٍع تِ جداشدى تکٌد.رٍز 

ت رسی هجدد ٍهعایٌِ تِ پزش  ه اجعِ کٌیرد،در  

زهاى جداشدى حلقِ هوکي اسرت هرصرتر ر          

خًَ یز  اتفاق افتد کِ طثیعی است گاّی حلقرِ  

خَد تِ خَد کاهال جدا شدُ ٍلی در ی  ًرقر رِ      

رٍز صثر  پریرشرِ        3-2ات ال دارد کِ تْت  است 

 کٌید تا حلقِ تیاقتد ٍ ًیاز تِ اقداهی ًیست.

هاُ تعد از ختٌِ تْت  اسرت از پرَشر            5-4.تا  

گشادت  استفادُ کٌید ٍ ًَک هج ا  ادرار  را ترا  

ٍازلیي چ ب کٌید ٍ پس از ّ  تار ادرار پَش  را   

  س یعا تعَیض ًوایید.

 

دز صَزت هشاّدُ عالئن ذیل بِ   

 .هساجعِ ًوایید پصشک اطالع ٍ 

خًَزیشی یب تغییز رًگ ٍ تیزُ شذى   -1

  ًَک آلت

خًَوزد گی ٍسیغ   شذیذ ٍ یب  تَرم  -2

  آلت ٍ ثیضِ

ادر صَرت ادار ًکزدى ًَسادتتبى تب -3

سبػت ثِ پششکتبى اطالع دّیذ.12  

رٍز ٍ یا  3افتادى حلقِ در کوت  از  -4

رٍز تعد از عول ، در  12ًیفتادى حلقِ تا 

کوت  از سِ رٍز هجددا حلقِ دیگ   تستِ 

 هی شَد 

عفًَت هحل ختٌِ ) ق هز  هَضعی ٍ   -5

(ت شح چ کی   



 دستَزات قبل اش ختٌِ با حلقِ   

ثبیذ تَجِ داشت کِ ًَساد ٌّگبم ختٌِ سالهت 

کبهل داشتِ ٍ حذاقل یک ثبر ثؼذ اس تَلذ ادرار 

تب اس سالهت سیستن ادراری هطوئي  کزدُ ثبشذ

 گزدیذ 

.سبثقِ ثیوبری ّبی اختالالت خًَزیشی دٌّذُ هثل 

ّوَفیلی ٍ غیزُ در فبهیل ًشدیک ثخصَص دایی 

.ًَساد ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ  

 دستَزات پس اش عول ختٌِ ًَشاد

دقیقِ ثؼذ اس اًجبم ػول تحت ًظز  60-30حذاقل 

ثبشذ ٍ در هٌشل ًیش ّز یکسبػت یکجبر ثزای سِ 

سبػت اٍل هحل ػول اس ًظز خًَزیشی ٍ تَرم چک 

شَد ٍرم هختصز ّویشِ ٍجَد دارد ، اگز خًَزیشی 

ثؼذ اس ختٌِ رخ داد ، فشزدى هحل خًَزیشی ثِ 

دقیقِ هؼوَال سجت تَقف خًَزیشی هی  10هذت 

چْبرم پَشک ًَساد خًَی  اهب اگز ثیش اس یک گزدد.

.ثَد، پششک را هطلغ کزدُ ٍ راٌّوبیی ثگیزیذ.  

چزة کزدى سز آلت ثاب ٍاسلایاي ٍثاب پاوابد             

تتزاسیکلیي ٍشست ٍشَی هزتت آلت در هابُ      

اٍل ثؼذ اس ختٌِ اس ػبرضِ تٌگی دّبًِ هجز کاِ  

 .گبّی پیش هی آیذ ّن جلَگیزی هی کٌذ

  هساقبه بعد اش ااتادى حلقِ ختٌِ

پرَسرت    پیشگی   از چسثٌدگری  تَجِ ٍیژُ تِ

تعد از یکی دٍ ّفتِ اٍل   ختٌِ شدُ تِ کالّ :  

کِ ریٌگ جدا شد در اداهِ تْثَد  لثرِ ّرا      

پَست آلت را تا هالیوت تِ عقة تکرشریرد ترا       

حد  کِ از کالّ  فاصلِ گریر د سرارس اى         

تزًید، ٍ در ٌّگام حورام    A-Dقسوت را پواد 

ک دى پَست غالف آلت را تا آًجایی کِ اهکراى  

دارد تِ ط ف شکن تکشید ٍ تاز کٌید ٍ آى را       

تویز ًوایید ایي کار از چسثٌدگی پَست تِ س  

هاُ تعد  5-4تا  کالّ  آلت جلَگی   هی کٌد. 

از جدا شدى حلقِ تْت  است از پَش  گشادتر   

استفادُ کٌید ٍ ًَک هج ا  ادرار  را تا ٍازلیي 

چ ب کٌید )گاز الزم ًیست ( ٍ    A Dٍ یا پواد 

 پس از ّ تار ادرار پَش  را س یعا تعَیض کٌید  

دٍز ًگِ داشتي هحل عول اش آلَدُ گی ٍ    

هداَع دز چٌد زٍش اٍل ٍ دز صَزت آلوَدُ  

  گی با هداَع با آب ٍ صابَى تویص گسدد.

درد ثؼذ اس ختٌِ ثاب تاجاَیاش قاطازُ             تسکیي

استبهیٌَفي دٍ قطزُ ثِ اساء ّز کیالاَگازم ثاِ       

رٍس) سِ ثبر در رٍس( ثبػث کابّاش      2تب  1هذت 

درد هیگزدد ،درد ختٌِ هؼوَال یاکای دٍ رٍس         

یک زٍش پس اش عول استحوام ثیشتز ًیست   

لد لللللل84. ًَشاد اهکاًپریساسه سفعتلبعدعا

لبعمللللل ختنملنو دالجهتلکنتقللهح لختنعم

   .پزشکلختنملکنناهلهقدجدملنمفیا

 هساقبه ّای بعد اش اًجام ختٌِ

پَست آلت را ثبیذ ّویشِ تویش ٍ خشک ًاگاِ     

داریذ لذا شست ٍ شَی آى ثاب آة خابلای ٍ          

خشک کزدى آى ثِ آراهی ثِ ٍسیلِ پبرچِ تویش 

اٍلیي ادرار ثؼذ اس ختٌِ هوکاٌاسات     کبفی است

احسبس درد ٍ گزیِ ایجبد کٌذ کِ ثؼلت توابس  

ادرار گزم ثب سز هلتْت آلت کوی حسابسایات      

 ایجبد کٌذ کِ ًگزاًی ًذارد.


