
  مثلثي  باندهاي
  همچنين. كنيد پيدا  اوليه  هاي كمك  هاي بسته  داخل در  استريل  هاي بندي بسته در را باندها  اين  است  ممكن

 قطر، امتداد در  آن  كردن تا بار  يك و)  اي پنبه يا  كتاني مثالً(  ضخيم  اي پارچه از  مربع متر  يك  دادن  برش با توانيد مي
  :كنيد  استفاده زير  هاي روش  به توانيد مي باند  نوع  اين از. بسازيد  مثلثي باند  يك

  . حجيم  هاي پانسمان يا  آتل  كردن  محكم يا  اندام  داشتن  نگه و  كردن  حركت بي  براي  پهن باند  يك  صورت  به  شده تا

  . محل در  پانسمان  داشتن  نگه يا پا  مچ و پا كردن  حركت بي  براي ،  باريك باند  يك  صورت  به  شده تا

  . استريل  پانسمان  يك  عنوان به  پوششي  اليه  يك  شكل  به  آن  كردن تا و  استريل  بندي بسته  يك از  مستقيم  برداشتن

  . محل در سر و پا ، دست  هاي پانسمان  داشتن  نگه منظور به يا آويز  عنوان  به تا  بدون و  شده باز

  
   پهن  شده تا باند  ساخت  نحوه

 تا  وسط از  افقي  صورت به را باند. كنيد  پهن تميز  سطح  يك  روي  مسطح  صوت به و كنيد باز را  مثلثي باند  يك) 1
  .برسد  قاعده  وسط  به  مثلث  نوك تا كنيد

  
  به. گيرد قرار  قاعده  روي تا  نخستين  به  مربوط  كناره تا كنيد تا  وسط از را باند ، قبلي  جهت  همان در ديگر بار  يك) 2

  .باشد  شده  پهن نوار  يك  به  تبديل بايد  مثلثي باند  ترتيب  اين

  
   باريك  شده تا باند  ساخت  نحوه

  ). فوق  هاي شكل( بسازيد  پهن  شده تا باند  يك ، مثلثي باند  يك  كردن تا با) 1

  
  تبديل بلند و  باريك ، ضخيم  اي پارچه نوار  يك  به بايد باند  اين. كنيد تا  افقي  صورت  به  وسط از ديگر بار  يك را باند) 2

  .باشد  شده

  



   مثلثي  باندهاي از  نگهداري

. بمانند  باقي  استريل  حالت  به تا نكنيد  خارج  بندي بسته از نداريد، آنها  به  نيازي  كه  زماني تا را  مثلثي  باندهاي
  براي  سادگي  به يا باشند  مصرف  آماده  هميشه تا كنيد تا  مقابل  هاي شكل  مطابق را باندها  اين توانيد مي  همچنين
  .شوند باز  مصرف

  
  .برگردانيد  وسط  به را باند  انتهاي دو).  فوق  هاي شكل( كنيد تا  باريك باند  يك  صورت  به را  مثلثي باند ابتدا) 1

 را باند. برسد  نگهداري  براي  مناسب  اندازه  به باند تا دهيد  ادامه آنقدر را  وسط  به آنها  برگرداندن و انتها دو  كردن تا) 2
  .كنيد  نگهداري  خشك  محلي در

  
 


