
بی رصیوی ثزای کبّؼ ٍسى ّ اس هصزف لزؿ -7

 ذَززاری کٌیس.

قرص زیر  3اگر درد آوژیىی پس از استفادٌ از  

دقیقٍ ای بهبًد  5زباوی ویتريگلسیریه بٍ فاصلٍ 

 ویافت سریعا بٍ پسشک مراجعٍ ومائید.

  در رابطٍ با مصرف ویتريگلسیریه زیر

 زباوی بٍ وکات زیر تًجٍ کىید:

لجل اس اعتفبزُ اس لزؿ سیز سثبًی ًیتزٍگلغیزیي  -1

هطوئي ؽَیس زّبى ٍ سثبى ؽوب هزطَة اعت. لزؿ را سیز 

سثبى ذَز لزار زازُ ٍ ثشاق ذَز را فزٍ ًجزیس تب ٍلتی کِ 

ؽَز. ) اگز زرز ؽسیس زاؽتیس هی تَاًیس لزؿ کبهال حل 

ّب لِ کٌیس ٍ آى را سیز سثبى ًگِ زاریس  زًساى لزؿ را ثیي

 تب عزیغ تز جذة ؽَز.( 

زلیمِ  22ثِ هست ثؼس اس هصزف ًیتزٍگلغیزیي  -2

تب اس کبّؼ ًبگْبًی فؾبر ذَى  اعتزاحت کٌیس

 جلَگیزی کٌیس

زر توبم اٍلبت زارٍّب را ثِ ّوزاُ زاؽتِ ثبؽیس.  -3

 .کٌیس زارٍ را زٍر اس ًَر ٍ رطَثت ٍ گزهب ًگِ زاری

اس اعتحوبم ثب آة زاؽ ثؼس اس هصزف زارٍ اجتٌبة  -4

کٌیس) سیزا حوبم ثب آة زاؽ هَجت گؾبزی ػزٍق ٍ 

 افشایؼ احز زارٍ هی ؽَز(

گزگزفتگی، ػَارض ًیتزٍگلغیزیي ؽبهل عززرز، -5

گیجی ٍ ذؾکی زّبى اعت. جْت ثْتز ؽسى 

 عززرز هی تَاًیس اس اعتبهیٌَفي اعتفبزُ کٌیس. 

لیتی اس زارٍی ًیتزٍگلغیزیي سیز لجل اس ّز فؼب -6

سثبًی کِ هَجت زرز آًضیٌی هی ؽَز اعتفبزُ کٌیس 

هبًٌس ثبال رفتي اس پلِ ٍ فؼبلیت جٌغی، سیزا 

ًیتزٍگلغیزیي تحول فزز را ًغجت ثِ ٍرسػ ٍ 

 اعتزط سیبز ثبال هی ثزز. 

 هٌجغ: 

 زاذلی جزاحی ثزًٍز عَزارث -1

  -چاپ دوم 1395 -آموزش به بیمار و خانواده -2

 فاطمه غفاری، زهرا فتوکیان

 

 زاًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽیزاس

 ثیوبرعتبى جَازاالئوِ ذزاهِ

 کویتِ آهَسػ ثِ ثیوبر

 آوژیه صدری

 ؽٌبعٌبهِ ثزٍؽَر آهَسؽی

 آًضیي صسری ػٌَاى

 فبطوِ ؽیزٍاًی تْیِ کٌٌسُ

 پزعتبری کبرؽٌبط  عوت 

 کویتِ آهَسػ ثِ ثیوبر تبییس کٌٌسُ

 1397 عبل تْیِ 

ػضلِ للت جْت اًجبم ّزچِ ثْتز ػولکزز ذَز ٍ 

 زریبفت غذا ٍ اکغیضى رعبًی ًیبسهٌس ذًَزعبًی اعت.

اگز ثِ ّز زلیلی هخل چزثی ذَى ثبال، عرت ؽسى زیَارُ 

رگ ّب، عبثمِ ذبًَازگی ثیوبری للجی، فؾبر ذَى ثبال ٍ 

لٌس ذَى ثبالی کٌتزل ًؾسُ ٍ عیگبر رگ ّب هغسٍز 

ؽَز، ذًَزعبًی ثِ ػضلِ للت کن ؽسُ، غذا ٍ اکغیضى 



کبفی ثِ آى ًوی رعس ٍ فزز زچبر زرز للجی هی ؽَز کِ 

 جی، آًضیي صسری هی گَیٌس.ثِ ایي زرز لل

 

 

 اوًاع آوژیه صدری 

الگَی ؽزٍع زرز، طَل هست ٍ ؽست  آوژیه پایدار: -1

زلیمِ ثِ  5آى لبثل پیؼ ثیٌی اعت. ٍ عزیؼب زر ػزض 

 اعتزاحت ٍ هصزف ًیتزات ّب پبعد هی زّس.

زر ایي حبلت ػالئن ٌّگبم اعتزاحت  آوژیه واپایدار: -2

تؼساز، طَل هست ٍ ؽست حوالت اس ًظز ّن ظبّز ؽسُ ٍ 

 .افشایؼ هی یبثس

 

 

   :عالئم بالیىی 

ٍ پؾت  ذفیف تب ؽسیس زر ػوك لفغِ عیٌِ زرز -1

جٌبؽ کِ ثِ گززى، فک، ؽبًِ ّب ٍ ثبسٍی چپ هٌتؾز هی 

ؽَز. ) هجتالیبى ثِ زیبثت ؽیزیي هوکي اعت زرز آًضیي 

ٍ هوکي اعت ػالئن ثِ صَرت عَء ّبضوِ  ًساؽتِ ثبؽٌس

. زر عبلوٌساى ًیش اکخزا حولِ آًضیي ذَز را ًؾبى زّس

 (ثسٍى زرز ٍ ّوزاُ ثب ضؼف ٍ ثی حبلی ثزٍس هیکٌس

 تٌگی ًفظ -2

 تَْع ٍ اعتفزاؽ -3

 تؼزیك، رًگ پزیسگی، ضؼف ٍ گیجی -4

  با تغییر ريش زودگی ي رعایت وکات زیر می

 وژیه را کم کىید.تًان احتمال بريز درد آ

رصین غذایی کن ًوک ٍ کن چزثی حبٍی فیجز سیبز ٍ زر  -1

صَرت لشٍم کن کبلزی ثبؽس. گَؽت عفیس را جبیگشیي 

 گَؽت لزهش کٌیس.

غذای ًفبخ هصزف ًکٌیس. ٍ اس ًَؽیسى چبی پزرًگ ٍ  -2

 لَُْ ذَززاری کٌیس.

زارٍّب را ثِ هَلغ ٍ طجك تجَیش پشؽک اعتفبزُ کٌیس  -2

لطغ ًبگْبًی زارٍّب ثسٍى ًظز پشؽک ذَززاری ٍ اس 

 کٌیس.

فؼبلیت ّب را ثب تٌظین زٍرُ ّبی اعتزاحت اًجبم زّیس  -3

ًبراحتی لفغِ  فؼبلیت رٍساًِ تب حسی ثبؽس کِ ثبػج

 عیٌِ، تٌگی ًفظ ٍ ذغتگی ًؾَز.

اس ٍرسػ زر َّای ذیلی عزز ٍ ذیلی گزم ذَززاری  -4

 کٌیس.

 پزّیشیس.اس هصزف عیگبر ٍ تٌجبکَ ث -5

 ثبر زر ّفتِ پیبزُ رٍی کٌیس. 3حسالل  -6

 


