درصًرت مطاَدٌ مًارد سیزفًرا״
سًود سدن تا احتیاط کامل اوجام ضًد.

تٍ پشضک یاياحد درماوی مزتًطٍ
مزاجعٍ کىید

مًقع تماس جىسی مزاقة تاضید،جزاحت ایجاد
وطًد.
اسخًردن مًاد غذائی کٍ تاعث تحزیک مخاخاط

 خونریزی ازلثه،مخاط
دهان یا بینی داشتید
 درزیرپوست دانه های
ریز و قرمزرنگ
مشاهده کردید
 کبودی یا خونمردگی
مشاهده کردید

کىید.

 درادرارومدفوع خود خون
مشاهده کردید
 مدفوع قیری رنگ داشتید
 خونریزی از ناحیه واژن
ومقعد مشاهده کردید

يآسیة تٍ تثٍ َا می ضًد اجتىاب کىید.
اس خًردن غذاَائی کٍ تٍ ساتی جخًیخدٌ مخی
ضًود خًدداری کىید.
اسخًردن غذاَا يوًضیدوی َای داغ خخًدداری

پیشگیری وکنترل خونریسی
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مقدمه:

َىگام استفادٌ اس يسایل تیش يتزودٌ احتیاط

ضیمی درماوی گاَی عاليٌ تز اثز ريی سخوخًلخُخای
سزطاوی تٍ سوًلُای سالم ویش آسیة میزساوىد.در

اس فیه کزدن ي دستکاری تیىی يلثُا خًدداری کىید.

کىید.
اسکارَای سات ي يرسضُای گزيَی يخطه
خًدداری کىید.

برای جلُگیری ازخشکی لبٍا

صًرت آسیة تٍ مغش استاًان ممکىست تخاعخث
کاَص پالکتُا ضًود ي کاَص تعداد پالکتُا مىجزتٍ

َازلیه یا پماد َیتامیهAاستفادي کىید.

خًوزیشی تٍ صًرتُای ماتوف میطًد.

تُجً داشتً باشید درصُرت برَز
مىا

ست .

سة ا

يی،

دٌ ر

پیا

ف
گوف
ضىاي

درصُرت لسَم درماوگر خُدرا

مثل

 تدين اجا سٌ پشضک َیخ

داريئخی تخاخ خًظ

ُائی

نکاتی برای کم کردن خطرخونریسی



عالیت

خُوریسی ٌراسىا ک وشُید

داريَای حايی آسپزیه،مسکه يخًاب آير م خز

درجریان بیماری قرار دٌید

وکىید.
قثل اساوجام َزاقدام دوداوپشضکی تا پشضک معا لج

اسگذاضته درجٍ درمقعد،استعمخا

مطًرت کىید

يتىقیٍ خًدداری کىید.

تُتزاست آقایان جُت اصالح صخًرت اس ریخص

اس مسًاک وزم استفادٌ کىید ي لثٍ َا راتا يسخیوخٍ

اس سير سدن َىگام دفع خًدداری کىید.

تزاش تزقی استفادٌ کىىد.

وزمی مثل پىثٍ تمیش کىید.

درصًرت لشيم تایداس وزم کىىدٌ َای مخدفخً

تا حد امکان اس اوجام تشریقات عضال وی خخًدداری

استفادٌ کىید.

کىید.

ازخالل دندان ونخ دندان
با احتیاط استفاده کنید

ضخیخا

