
ثل ارتدبع است کِ اس بیک لَلِ ثبریک لسوود فولی 

طزیك هدزای اداری داخل هثبًِ لزار هی گیزد ٍ ادرار را اس 

هوکي است اس سًَذ فَلی ثزای هذت  هثبًِ تخلیِ هی کٌذ.

 کَتبُ ٍیب دٍرُ طَالًی استفبدُ گزدد.

 مزاقبت های روساوه:

  ّویطِ دستْبیتبى را لجل ٍ ثعذ اس هزالجت اس

 سًَذ ثطَییذ. 

  پَست اطزاف هدزای ادراری ٍ خذار سًَذ را

حذالل دٍ هزتجِ در طی رٍس ثب آة ٍ صبثَى 

، تویش یذ تب ّزگًَِ تزضحبت ٍ ًطت ادرارثطَی

 ضَد. سپس هحل را کبهالً خطک ًوبییذ. 

  ِدر خبًوْب ًبحیِ ادراری اس خلَ ثِ عمت ضست

 د.ضَ

  اس کطیذى یب خذا کزدى لَلِ تخلیِ ادرار

خَدداری ًوبئیذ سیزا ثبعج عفًَت، خًَزیشی 

یب ضزثِ ثِ هدزا هی گزدد. ایي کبر را ثِ 

 پزسٌل دٍرُ دیذُ ثسپبریذ.

  ِخْت پیطگیزی اس آلَدگی اس خذا کزدى لَل

 ادرار اس کیسِ ادرار خذاً خَدداری کٌیذ.

  اگز تصبدفبً سًَذ ضوب خبرج ضذ یب ًطت ادرار

داضت خْت خبیگشیٌی هدذد سًَذ، خَدتبى 

ّیچگًَِ الذاهی اًدبم ًذّیذ ٍ حتوبً ثِ یک 

 هزکش درهبًی هزاخعِ ًوبییذ. 

  خْت پیطگیزی اس ثزگطت ادرار ٍ احتوبل

عفًَت ، کیسِ ادرار را پبییي تز اس سطح هثبًِ 

را رٍی  خَد حفظ کٌیذ. ّزگش کیسِ ادرار

 ضکن خَد لزار ًذّیذ.

  ٌّگبم راُ رفتي، لَلِ تخلیِ را در دست خَد

حلمِ کٌیذ ٍ پبییي تز اس هثبًِ ًگِ داریذ. یب اس 

سوت داخل ثب سٌدبق لفلی ثِ ضلَار خَد 

 ثیبٍسیذ.

  ٌّگبم دراس کطیذى رٍی تخت، کیسِ ادرار را

 ثِ حلمِ پبییي تخت آٍیشاى کٌیذ. 

 ى سًَذ آى را خْت خلَگیزی اس کطیذُ ضذ

 ثِ خَد ثچسجبًیذ. 

  ّفتِ تعَیض  2 -3سًَذ ادراری السم است ّز

 ضَد. 

  ّز گبُ دٍ سَم اس کیسِ پز ضذ، آًزا خبلی

 سب عت ثبضذ. 8ایي سهبى ًجبیذ ثیص اس  کٌیذ.

  ّویطِ هزالت ثبضیذ کِ لَلِ ٍیب کیسِ ادراری تب

 خَردگی ًذاضتِ ثبضذ تب تخلیِ ثِ راحتی اًدبم ضَد.

 یکه السم است به پششک اطالع دهید:موارد

  سبعت ٍ یب ثیطتز ) ثعذ اس کٌتزل  4اگز ظزف هذت

پیچ خَردگی ٍیب خذاضذگی( ّیچ ادراری داخل کیسِ تخلیِ 

 .ٍارد ًطذُ است

  اگز احسبس هی کٌیذ هثبًِ ضوب پز است ٍلی

 .یب همذار آى کن است ًوی ضَد کیسِ تخلیِادراری ٍارد 

  ادراری)تیزگی ، خَى در ادرار،  اگز تغییز رًگ

 ٍخَد دارد. ٍ...(، رسَة ادراری

  حسبسیت، تَرم، لزهشی، تزضح چزکی در هدزای

 ٍخَد دارد. ادراری، ثَی سًٌذُ، سَسش ادراری

  ثی ، درخِ 38تت ثیص اس  لزس،  درد پْلَ،اگز

حبلت تَْع ٍ استفزاغ، کبّص اًزصی ٍ تَاًبیی  اضتْبیی،

 داضتیذ.  

 شما: وضعیت تغذیه

خْت خلَگیزی اس عفًَت، هبیعبت فزاٍاى  

ثٌَضیذ)در صَرتی کِ اس طزف پشضک هعبلح 

 هحذٍدیت هبیعبت ًذاضتِ ثبضیذ(. 



اس ًَضیذى لَُْ، چبی پز رًگ، ًَضیذًی ّبی  

حبٍی کَال، الکل ٍ سبیز هَادی کِ دستگبُ 

 هی کٌذ، اختٌبة کٌیذ.ادراری را تحزیک 

هبًٌذ: آة لیوَ  ًَضیذى هَاد سزضبر اس ٍیتبهیي ث 

تزش ٍ آة آلَ ّوزاُ غذا  ادرار ضوب را اسیذی 

 کزدُ ٍ احتوبل عفًَت ادراری را کبّص هی دّذ.

 اگز اس سوود فولی ادرار خارج ومی شود:

  لَلِ سًَذ را اس ًظز پیچیذُ ضذى ٍ تب خَردگی

 چک کٌیذ.

  هطوئي ضَیذ لَلِ سًَذ در هحلی گیز ًکزدُ ٍیب

 ًگزفتِ است.چیشی رٍی آى لزار 

 .کیسِ ادرار را پبییي تز اس سطح هثبًِ لزار دّیذ 

 

  ٍِضعیت ثذى را تغییز دّیذ ٍراى ّبرا اس ّن فبصل

 دّیذ.

 

 اگز سوود خارج شده ویا وشتی دارد:

 .اس خب سدى هدذد سًَذ اختٌبة کٌیذ 

  در صَرت ًطت ادرار  پبرچِ ضذ آة در سیز خَد

 لزار دّیذ.

 دٍ سَم پز ضذُ است. کیسِ ادراری حتوب کوتز اس 

 .لجبس ضوب ثب ادرار خیس ضذُ است 

به سمان خارج كزدن سوود كه 

توسط پششک معالج شما تعییه می 

گزدد توجه وموده و جهت اوجام 

آن در تاریخ مقزر به درماوگاه 

 مزاجعه ومائید. 
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