
 

 

 

 ًکات هْن درهَرد ًَک سیٌِ تَرفتِ

 گزٍُ ّذف :  هادراى 

 

 

 

 

 

 

 

 تْیِ ٍتٌظین :

 ٍاحذ آهَسش سالهت ًَساداى

1399بْار   

 

ستفادُ اس سزًگ بزای بیزٍى آهذى ًَک  

 سیٌِ ٌّگام شیزدّی

سی دارٍخاًِ تْیِ کٌیذ. سی20یک سزًگ   

 یک کاتز یا چاقَی کَچک ٍلی تیش بزداریذ.

سز سزًگ را اس کوی باالتز اس جایی کِ سَسى 

شَد ببزیذ تا سز آى کاهالً باس  بِ آى ٍصل هی

 شَد.

پیستَى یا دستِٔ سزًگ را حذٍد یک سَم کل 

 سزًگ بکشیذ تا سز آى خالی بواًذ.

ایذ رٍى  اًتْاى صاف آى طزف را کِ بزیذُ

 ًَک سیٌِٔ خَد بگذاریذ.

 ًَک سیٌِ را ٍارد سزًگ کٌیذ.

پیستَى را بِ آراهى تا ًشدیک بِ اًتْا بکشیذ ٍ 

ثاًیِ ًگِ داریذ. ۰۳  

ٌ کىید  اس بعضی يسایل ي محصًالت استفاد

اس سپزَای  -۱

سیىٍ استفادٌ 

 کىید

 

 

اس دستگاٌ -2

شیز ديش 

 استفادٌ کىید

 

 

 

اس ٍرسش ّای هخصَص استفادُ کٌیذ-3  

 



یک رٍش دیگز بزای رفغ ایي هشکل استفادُ 

است.  رابط سیٌۀ شیزدّی ای بِ ًام اس ٍسیلِ

ایي ٍسیلِ جٌسی سیلیکًَی دارد کِ رٍی سیٌِ 

تَاًذ  ٍ ًَساد با هکیذى سز رابط هی  چسبذ هی

  شَد اس سیٌۀ هادر شیز بخَرد. تَصیِ هی

 

 

 

 

 

 

 تؼزیف ًَک سیٌِ صاف یا تَرفتِ 

تز اس ّالۀ رًگی  ًَک سیٌۀ هسطح خیلی بزآهذُ

اطزاف ًَک سیٌِ ًیست ٍ سهاًی کِ تحرزیرک   

کٌذ. ًَک   شَد، بزجستگی بیشتزی پیذا ًوی هی

سیٌۀ هؼکَس یا فزٍرفتِ ًیش با تحزیک ػربر    

شَد. ایري    رٍد ٍ بِ سوت داخل کشیذُ هی هی

ًَع اس ًَک سیٌِ هوکي است هسطح بِ ًرظرز   

بزسذ یا هوکي است کوی گَد ٍ تَرفتِ یا کاهالً 

ّا گاّری اٍقرات      فزٍرفتِ باشذ. ایي ٍیژگی 

تَاًذ چفت کزدى دّاى ًَساد بِ دٍر سیٌرۀ   هی

 هادر ٍ شیز خَردى را بزای اٍ دشَار کٌذ

با  شیزدّی بِ ًَساد در ّز صَرتی اگز در

ّا هَاجِ ّستیذ، السم  هشکلی در ًَک سیٌِ

است اس یک هشاٍرشیزدّی راٌّوایی بخَاّیذ. 

شیزدّی بالفاصلِ پس اس طَرکلی  اها بِ

بزای شزٍع رفغ ایي هشکل اّویت  سایواى

تواس سیاد پَست با پَست با  سیادی دارد.

ّزچِ دٍست   بزقزار کٌیذ ٍ بگذاریذ ًَسادتاى

 دارد سیٌِٔ شوا را بوکذ.

گاَی ویش قزار گزفته شیزخًار در یک يضعيیي    

تز باشد.  شًد مكیدن پستان راح  خاص باعث می

ًضعی  شیزدَيی  بٍ عىًان مثال بعضی اس مادراو

را بيزای    ي ريش گًُارٌ ای متقابل      سیز بغلی

داوىيد.   مًفقی  شیزدَی در ایه يضعی  بُتز می

کىید، السم اس  با صبز ي  َز ريشی را امتحان می

حًصلٍ اقدام کىید تا مًفق شًید ي وگذارید شیيز  

سیىٍٔ شما خیلی سادٌ قطع شًد ي کيًدکيتيان      

  محزيم شًد. شمار شیز شما مشایای بی اس

 

 رٍش سیز بغلی

 

 

 

 

رٍش گَْارُ ای   

 هتبابل
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