عالئم هشدار
 ایجاز ٔطىُ ٍٙٞاْ تشریك زاذُ پٛرت
 ایجاز ٔطىُ ٍٙٞاْ وطيسٖ ذ ٖٛاسپٛرت
 سزتاس وززٖ پٛست ٔحُ پٛرت
 احساس زرز  ٚسٛسش زر ٔحُ پٛرت
تزٚس تة
 تغييز رً٘ پٛست اطزاف پٛرت
٘ طت ٔایغ ،ذ ٚ ٖٛیاچزن اسٔحُ پٛرت
 احساس زرز لفس ٝسي ٚ ٝٙیا تٍٙی ٘فس
 زرز وتف سٕت ٔحُ پٛرت

چند نکته را جع به نگهداری اس پورت
ٕٞ يط ٝلثُ اس زست سزٖ تٔ ٝحُ پٛرت زستتتاٖ ذتٛز را
تطٛئيس.
ٔحُ پٛرت را ٞز رٚس تزرسی وٙيس.
زر صٛرت احساس لزٔشی،زرز ٚیا تٛرْ فٛراً ت ٝپشضتىتتتاٖ
اطالع زٞيس.

پورت گذاری ومزاقبتهای آن
BR/EP/
BR/EP/028
028

السٔست ت ٝطٛر ٔٙظٓ پٛرت را ضستط ٛزٞيس.
 السٔست زر فٛاصُ سٔا٘ی ٔطرص ت ٝزاذتُ پتٛرت یته
زارٚی جٌّٛيزی وٙٙس ٜاس ِرت ٝضسٖ ذ ٖٛت٘ ٝتاْ ٞتپتاریتٗ
تشریك وٙيس.

 لزٔشی زر ٔحُ پٛرت

شستشو توسط سزم نمکی

 تپص لّة  ٚتٍٙی ٘فس ٘اٌٟا٘ی

استزیل انجام می شو د
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تز٘ٚز.سٛزارث ،تيٕاری ٞای لّة ٚػزٚق

تاریخ باسنگزی:زی ٔا29 ٜ

تعـزیف
پٛرت ،زستٍاٞی است و ٝاس یه ِ ِٝٛري ٌذار ٚیته ٔترتشٖ
تزای تشریك زار ٚتطىيُ ضس ٜاست  ٚزستزسی ت ٝیه سياٞزي
ٔزوشی را زر تسٖ تيٕار فزأ ٓٞیساسز.
یىی اسٔطىالت ػٕس ٜتيٕارا٘ی و٘ ٝياس ت ٝتشریمٟای ٔىزر زار٘س
سٛراخ ٕ٘ٛزٖ رٌٟای ٔرتّف  ٚت ٝتسریج ٘اسن ضسٖ آ٘تٟتا ٚ
ٟ٘ایت ًا ٔسسٚز ضسٖ رٌٟا ٔی تاضس .ایٗ أز ػال ٜٚتتز زرز ٚ
٘اراحتی تزای تيٕار ٔٛجة ترزیة رٌٟای ٔحيطی ٔ ٚطىتالت
جسیسی تزای ایٗ تيٕاراٖ ٔی ضٛز.
ترطی اس پٛرت و ٝسیز سطح پٛست لزار زارز ت ٝپزس ُٙپشضىی
ایٗ أىاٖ را ٔی زٞس و ٝتس٘ ٖٚياس ت٘ ٝصة یه واتتز تيز ٖٚاس
تسٖ  ٚت ٝجٟت واٞص ٔطىالت جا٘ثی اس جّٕ ٝػف٘ٛت ،تتٛا٘ٙتس
زارٔ ٚ ٚایؼات تشریمی را تجٛیش وٙٙس.

پورت گذاری
پس استی حسی ٔٛضؼی ِِٝٛ،زرزاذُ ري ٔزوشی لزار زازٜ
ٔی ضٛز .سپس تزاساس ا٘ساس ٜپٛرت تزضی تزرٚی پٛست
ایجاز ٔی ضٛز ؤ ٝؼٕٛال زر ٘احي ٝلفس ٝسئ ٝٙی
تاضسٔٚحفظ ٝپٛرت سیز پٛست واضتٔ ٝی ضٛز  ٚپٛست تٛسط
٘د لاتُ جذب ت ٝرٚش پالستيه زٚذتٔ ٝی ضٛز.
پٛرت رأی تٛاٖ تزای ٞفتٞ ٝأ،اٟٞاٚحتی ساِٟا حفظ ٕ٘ٛز.

مزاقبتهای بعد اس پورت گذاری
ٞفت ٝإٔ َٚىٗ است زرز ذفيف  ٚوثٛزی را زر ٔحُ ضىاف
تجزت ٝوٙيس.جٟت رفغ ایٗ زرز ٔصزف ٔسىٗ سازٔ ٜا٘ٙس
استأيٛٙفٗ ت ٝضٕا وٕه ذٛاٞس وزز.
تؼس اس پٛرت ٌذاری تٔ ٝست  9رٚس آ٘تی تيٛتيه ذٛراوی تجٛیش
ٔی ضٛز و ٝتزای پيطٍيزی اس ػف٘ٛت ٔی تاضس.
تؼس اس ٌذاضتٗ پٛرتٔ،مساری زارٚی ضس ا٘ؼمازذٞ( ٖٛپتاریتٗ
تساذُ پٛرت تشریك ٔی ضٛز تااس ِرت ٝضسٖ ذ ٖٛزاذُ پتٛرت
جٌّٛيزی ضٛز..
اٌز تطٛر ٔٙظٓ اس پٛرت استفاز٘ ٜطٛز السْ است ٔاٞيا٘ ٝزاذُ
پٛرت ضستط ٛزاز ٜضٛز.
 تؼساسیه ٞفت ٝزر صٛرت تالی ٔا٘سٖ لزٔشی  ٚتٛرْ اطتزاف
ٔحُ پٛرت حتٕاً ت ٝوّيٙيه ٔزاجؼٕ٘ ٝایيس

