
   خفيف  هاي سوختگي
  جوش  آب  ريزش يا  داغ  اتوي  يك  به  زدن  دست مثالً(  خانگي  حوادث از  ناشي  اغلب  سطحي  خفيف  هاي سوختگي

 آميز موفقيت  صورتي  به  اوليه  هاي كمك  ارايه با  توان مي را  سطحي  هاي سوختگي از  بسياري. هستند)  پوست  روي
 هستيد،  نگران  آسيب  شدت مورد در اگر ، حال  اين با.  يافت خواهند بهبود  طبيعي طور به ها سوختگي  اين كرد؛  درمان

  اين. شوند  تشكيل  سوختگي از  پس  مدتي  است  ممكن ها تاول .كند  مراجعه  پزشك  يك  به  كه كنيد  توصيه  مصدوم  به
 ايجاد)  پوست  سطح زير  درست(  سوختگي  محل  داخل  به)  سرم(  بافتي  مايع  نشت اثر در ، ظريف » هاي حباب«

  .كنيد مي  زخم وارد را  عفونت) كار،  اين با(  چون بتركانيد را  تاولي نبايد هرگز. شوند مي
  تشخيص

  پوست شدن قرمز
  :شود ظاهر ديرتر است ممكن زير مورد سوختگي درموضع درد
  سوختگي دچار پوست روي تاول بروز

   اهداف
   سوختگي  توقف

   تورم و درد  دادن  تخفيف
   عفونت خطر  رساندن  حداقل  به

  ! احتياط
  .كنيد  خودداري  ديده آسيب  موضع  به  زدن  دست  هرگونه يا ها تاول  تركاندن از
  است  ممكن  سوختگي  وسعت كنيد؛  خودداري  پوست  روي  نوارچسب يا)  زخم  چسب( چسبدار  پانسمان  دادن قرار از

  .رسد مي نظر به ابتدا در  كه باشد  چيزي  آن از تر گسترده
  .دهند  افزايش را  عفونت خطر و بزنند  صدمه ها بافت  به  است  ممكن  وسايل  اين نكنيد؛  استفاده  روغن يا پماد از
 پيدا  تسكين درد و شود  متوقف  سوختگي تا بشوييد سرد  آب با را  ديده آسيب  منطقه ، دقيقه 10  حداقل  مدت  به) 1

 سرد  مايع هر از  توان مي نباشد،  دسترس در  آب  كه  صورتي در.  است ها اسپري از  استفاده از تر اثربخش ، عمل  اين. كند
  .كرد  استفاده)  شده كنسرو  هاي نوشيدني يا شير  مثل( ضرر بي و
  هرگونه كند،  تورم  به  شروع  ديده آسيب  موضع  آنكه از  قبل. بپوشيد  مصرف يكبار  دستكش ، امكان  صورت در) 2

  .كنيد  خارج  آرامي  به را  تنگ  هاي لباس يا كمربند ، ساعت ، زينتي  وسايل
 در باند  كمك  به را  آن و بپوشانيد  كرك  بدون تميز  پارچه  تكه  يك ياغير چسبي    استريل  پانسمان  يك با را  موضع) 3

  سلفون. برد كار به  مناسب  موقت  پوشش  عنوان به  توان مي را  آشپزخانه  سلفون يا  پالستيكي  كيسه  يك. داريد  نگه  محل
  .نكند وارد فشار  موضع  روي ، بافت  تورم  صورت در تا دهيد قرار  طولي  صورت  به را  آشپزخانه


