العناية بقرحة الساق الوريدية
في المنزل
إن قدرتك على العناية الذاتية عندما يكون لديك قرحة في الساق الوريدية تزيد من استقالليتك وتحسين
جودة حياتك .إذا كنت تعاني من قرحة في الساق ،يمكنك اتخاذ هذه الخطوات للوصول إلى الشفاء.
الخطوة األولى  :التحضير

الخطوة الرابعة :العناية بالبشرة

نظف سطح العمل بمساحة كافية .اجمع مستلزماتك معًا ،منشفة نظيفة ،دلو  /وعاء،
دبريسوفت® ،مستحضر الترطيب ،ضمادات ،واللباس الضاغط .اغسل يديك جي ًدا
وجففهما بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية.

في حال وجود تراكم الجلد الميت على الطرف وإذ كان لديك دبريسوفت فاستخدمه
بحركات كنس طويلة إلزالة التراكم .استخدم مستحضر ترطيب مع اتباع اتجاه نمو الشعر
لبشرة صحية رطبة وتجنب المكان الذي يتم وضع الضمادة الالصقة عليه وإال قد ال تلتصق
بشكل فعّال.

®،

نصيحة مهمة :تجنب إزالى خاليا البشرة الميتة ،هذا يمكن أن يسبب في تشقق
الجلد.

الخطوة الخامسة :وضع الضمادة
تأكد من إزالة جميع مواد التغليف .بعض الضمادات تحتوي على طبقة الصقة ،ويجب إزالة
البطانة لالستخدام .تأكد من وجود مسافة مقدارها سم بين حافة الجرح وحافة الضمادة.

الخطوة الثانية :غسل الطرف
قم بإزالة اللباس الضاغط و الضمادات القديمة بعناية .اغسل الطرف في دلو أو وعاء أو دش
بالماء الدافئ باستخدام قطعة قماش لتنظيف البشرة بلطف وإزالة أي تراكم للمطريات .جفف
بالتربيت بواسطة منشفة.

الخطوة الثالثة :تطهير الجرح
غالبًا ما تحتوي الجروح على البقايا والبكتيريا التي يجب
إزالتها .إذا كنت قد حصلت على وصفة دبريسوفت® أو
حصلت عليه ،فيمكنك إزالة البقايا والبكتيريا مع القليل من
االنزعاج .قم بترطيب دبريسوفت® بكمية صغيرة من
ماء الحنفية واستخدمه لمدة دقيقتين على األقل .يجب
التخلص من هذه الضمادات بعد االستخدام.

الخطوة السادسة :تطبيق لباس الضغط

تأكد من أن قطعة لباس ربلة الساق تتداخل مع لباس القدم
بمقدار سم
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الساق.
اسحب مثبتات فيلكرو® بشكل كامل وثبّتها في مكانها.
ابدأ بالمثبت األبيض ثم المثبت األزرق الفاتح ثم المثبت األزرق
الداكن.

نصيحة مهمة :حاول المشي على طول القاعة واصعد الدرج لمعرفة الترتيب الصحيح لتثبيت

ثبّت المثبت األبيض في أسفل لباس ربلة الساق أوالً ثم اتبعه
بنمط أفقي ثم عمودي
(للحصول على التعليمات الكاملة لالستخدام ،يرجى مراجعة
نشرة معلومات المريض داخل التغليف).

فيلكرو®

®

ب) أكتيفا® و أكتيليمف
استخدام طقم الجوارب

أدخل أصابع قدميك في مقدمة الجوارب واسحب القدم ألعلى برفق.

الستخدام طقم الجوارب ،ضع بطانة األصابع المغلقة الحريرية
أوالً ثم الطبقة العلوية الضاغطة ذات األصابع المفتوحة.

اجمع اآلن الجوارب من أعلى الثوب واسحب بلطف نحو الكاحل وربلة
الساق.

الخطوة الثانية :ارتداء الجوارب

الخطوة األولى :تحضير الجوارب
لتسهيل ارتداء الجوارب اقلب داخله خارجا ً أوالً .يمكنك القيام بذلك
في مراحل بسيطة  -الوصول والضغط والطي.
الوصول :ما عليك سوى إدخال يدك إلى داخل الجوارب حتى
الكعب.

الضغط :اقبض الكعب برف مع االستمرار في اإلمساك
بالكعب،
الطي :قم بطي الجزء العلوي من الجوارب لألسفل لقلبه
إلى الداخل.

الخطوة الثالثة :التصحيح لتوفير الراحة
قم بإزالة أي تجاعيد في الجوارب.
اسحب قسم أصابع القدم إلى األمام .قم بتمهيد مناطق الكاحل ومشط القدم
وتأكد من أن أصابع قدميك غير مقيدة.

الخطوة الرابعة :استخدام الطبقة العلوية الضاغطة
بمجرد وضع البطانة بشكل صحيح على الطرف يتم وضع الطبقة العلوية
الضاغطة على البطانة.
يمكن القيام بذلك باتباع الخطوات  -مرة أخرى.

هذا سيحافظ على منطقة أصابع القدم مطوية.

 .عالمات الخطر
عالمات الخطر التي يجب االنتباه إليها:
■ احمرار جديد وتورم في الجلد حول القرحة يمكن أن يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة
(حمى) و  /أو شعور بتوعك أو فقدان للشهية.
■ أي تغير جديد و متواصل في لون ساقيك أو أصابع قدميك
■ خروج إفرازات خضراء أو كريهة أو رائحة نتنة من القرحة

■
■
■
■
■

زيادة في أالم الساق أو االنزعاجات التي ال تختفي مع مسكنات األلم الطبيعية
زيادة الخدر أو اإلحساس المتغير (الشعور) أو التنميل الذي ال يزيل مع الحركة
زيادة غير معتادة في تورم ساقيك أو أصابع قدميك.
جرح جديد
زيادة التسرب من الساق و  /أو الجروح الموجودة التي ال يمكن احتواؤها في الضمادة
الحالية أو اللباس الضاغط

إذا الحظت أيًا من عالمات الخطر ينبغي االتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك على الفور أو االتصال
' إذا كنت قل ًقا.
ب'

لمزيد من المعلومات ،اتصل بفريق حلول العمالء على رقم
أو البريد اإللكتروني
يمكنك أيضًا زيارة موقعنا اإللكتروني www.lrselfcare.co.uk
حيث يتوفر لدينا ميزة جديدة وهي الدردشة عبر الويب مخصصة لتقديم الدعم لكم

تابعنا على

يرجى اتباع هذه النصيحة على النحو الموصى به من قبل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بعد إجراء تقييم شامل و كامل.
دبرسوفت ® وريدي-راب® واكتيفا® وأكتليمف® مسجلة هي عالمات مسجلة باسم
فيلكرو® وهي عالمة تجارية مسجلة لشركة فيلكرو للصناعات.
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