تؼزیف:

پَرت كت چگًَِ خا گذارى هيطَد؟

ًکات هْن در هَرد استفادُ اس پَرت كت:

اگز ضوا احتياج بِ دریافت عَالًى هذت هایؼات ٍ یا دارٍ

خاگذارى ایي ٍسيلِ یک الذام خزاحى هيباضذ كِ حتوأ

-١هؼوَأل ٍارد كزدى ایي سَسى دردًاك ًوی باضذ ٍلى اگز

داریذ ٍ بَیژُ اگز ػزٍق ضوا بزاى ایي كار هٌاسب ًيست

بایذ اس عزف افزادى كِ داراى تدزبِ كافى در ایي سهيٌِ

احساس درد ٍ ًاراحتى داریذ پشضک ٍ یا پزستار ضوا

ّستٌذ اًدام ضَد .یک سز كاتتز در داخل یکى اس

هيتَاًذ لبل اس ٍارد كزدى سَسى اس هَاد بيحس كٌٌذُ

ٍریذّاى اغلى لزار هيگيزد ٍتا ٍرٍدى للب فزستادُ

پَستى بزاى ضوا استفادُ كٌذ.

بْتزیي راُ بزاى اًدام ایي كار ؛كار گذارى پَرت بزاى ضوا
است.
پَرت كت چيست؟
پَرت كت ٍسيلِ ای است كِ دارای یک هخشى ٍ یک لَلِ
ارتباعی هيباضذ .هخشى اس ًظز اًذاسُ هطابِ غفحِ ساػت
هچی است ٍ در سیز پَست در لسوت باالی لفسِ سيٌِ در
سوت راست یا چپ لزار دادُ هيطَد .هخشى پَرت كت
تَسظ لَلِ باریکی با ضخاهت هطابِ هغشی خَدكار بِ یکی
اس سياّزگْای اغلی بذى در هحل اتػال آى بِ للب ارتباط
پيذا هيکٌذ.
سَسى تشریك اس راُ پَست بِ هخشى ٍارد هيطَد ٍ دارٍّای

هيطَد ٍ سز دیگز آى بِ پَرت ٍغل است.
هحل تؼبيِ پَرت هؼوَأل در رٍى لفسِ سيٌِ است ٍلى در
بؼضى هَارد هيتَاى آى را بز رٍى اًذام فَلاًى ٍ حتى
تحتاًى ّن تؼبيِ كزد.
هَارد استفادُ:
بؼذ اس تؼبيِ پَرت كت بالفاغلِ هيتَاى اس آى خْت تشریك
دارٍ  ،سزم ،خَى ٍ دیگز فزاٍردُ ّا استفادُ كزد  .در

ضيوی درهاًی یا سزم یا دارٍی حاخب ٍریذی بزای تْيِ

ضوي پَرت كت خْت گزفتي ًوًَِ خَى ًيش لابل استفادُ

ػکس رًگی ٍ  ...اس عزیك لَلِ ارتباعی بِ سياّزگْای

است .خْت اًدام توام ایي الذاهات حتوأ بایذ اس سَسًْاى

هزكشی بذى ٍارد هيطًَذ .ایي سياّزگْا چَى ضخين

هخػَظ ایي كار كِ اس عزیك پَست ٍارد پَرت هيطًَذ

ّستٌذ بز خالف سياّزگْای دست بسيار كوتز دچار

استفادُ كزد.

آسيب هيطًَذ.

-٢با تَخِ بِ ایي كِ پَرت كاهأل در سیز پَست ضوا لزار
گزفتِ است هؼوَأل در بيي دٍ استفادُ اس آى احتياج بِ
هزالبت خاغى ًذارد ٍلى بؼذ اس ّز استفادُ حتوأ بایذ با
سزم ّـپاریٌِ كاتتز ٍ پَرت ضستطَ دادُ ضَد ٍ اگز
فاغلِ دٍ استفادُ اس یک هاُ بيطتز است ایي كار بایذ
تکزار ضَد .در سهاى ضستطَ بایذ ًکات استزیل كاهال
رػایت ضَد ٍ اس دستکص ٍ هاسک ٍ كالُ استفادُ ضَد .
 -٣ضوا بزاحتى هيتَاًيذ استحوام كٌيذ ٍ فؼاليتْاى
رٍساًِ خَد را اًدام دّيذ.

-٤اگز احساس هيکٌيذ كِ پَرت ضوا خابدا ضذُ است ٍ یا
در هحل پَرت تَرم  ،درد ،لزهشى ٍ یا افشایص حزارت
احساس هيکٌيذ حتوأ بِ پشضک خَد اعالع دّيذ.

 -٢خابدایى پَرت كت
 -٣ػفَىت

سَاالت رایح در هَرد پَرت كت:
-١پَرت كت تا چِ هَلغ بایذ در داخل بذى ضوا باضذ؟

هزكشآهَسضی درهاًی ًواسی

هؼوَأل تا پایاى دٍرُ درهاى ضوا پَرت كت بایذ در داخل

ٍاحذ آهَسش ضوي خذهت

بذى ضوا باضذ؛ ٍ بْتز است تا هذتى بؼذ اس اتوام دٍرُ
درهاًى ضوا ًيش پَرت خارج ًطَد.

پورت کت

 -٢آیا ٍخَد پَرت هحذٍدیتى ًيش بزاى فزد ایداد هيکٌذ؟
هؼوَأل ًِ ٍ ،لى بایذ اس اًدام حزكاتى كِ باػث كطص
هيطًَذ ٍ هيتَاًٌذ باػث حزكت ٍ آسيب بِ پَرت ضًَذ
هاًٌذ ضٌاٍ ،سًِ بزدارى ٍ گلف خَددارى كزد.
-٣آیا با پَرت كت اهکاى اًدام ّ MRIست؟ اكثز پَرت
كت ّایى كِ اهزٍسُ استفادُ هيطًَذ لابليت اًدام  MRIرا
هْيا هيساسًذ ٍلى ایي تواهأ بِ خٌس پَرت استفادُ ضذُ
بستگى دارد.
 -٤آیا پَرت كت در باسرسى ّاى فزٍدگاّى هطکلى ایداد
خَاّذ كزد؟ دستگاّاى باسرسى فزٍدگاّْا هطکلى بزاى
پَرت كت ضوا ایداد ًويکٌٌذٍ ،لى چَى اكثز ایي
دستگاّْا هيتَاًٌذ باػث ایداد آالرم ضًَذ السم است كِ
كارت هخػَظ پَرت كت را حتوأ ّوزاُ خَد داضتِ
باضيذ.
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