
 

 تزریق داخل جلدی دستورالعمل

 درمانی توجه کنید.اصل دارو 5دارویی را چک ، کارت دارویی با کاردکس  دارویی چک و به دستور  

 

 برای وی شرح دهید.را هدف و روش انجام کار  . و با وی ارتباط برقرار کنیدمددجو را شناسایی 

 

 اینچ( 5/0و طول  82ـ  82ـ نیدل  1ccپنبه الکل ـ سرنگ و سوزن مناسب ) سرنگ :  را آماده کنید وسایل

 نظر ـ کارت داروییـ ظرف مخصوص اجسام نوک تیز ـ ویال و یا آمپول مورد 

 

 دستها را بشویید

  را بپوشید.یکبار مصرف دستکش 
 

 خلوت مددجو را حفظ کنید. 

 با روش صحیح مقدار داروی مورد نظر را محاسبه و از ویال و یا آمپول بکشید.

 قرار دهید  ،خوابیده و یا نشسته که قسمت ساعد دست قابل دیدن باشد مددجو را در وضعیت

 باشد یتزریق در قسمت داخل ساعد دست که فاقد مو ، تورم ، التهاب و قرمز محل

 را انتخاب نموده و با پنبه الکل و یا بتادین از مرکز به خارج به صورت دورانی تمیز کنید.

 وشش سوزن را برداشته و سرنگ را در دست غالب گرفته و با دست دیگر پوست محل تزریق را بکشید.پ

 در حالی که نوک مورب آن به طرف باال باشد  و درجه تقریباً مماس با پوست نگه دارید 50ـ  55زاویه  سرنگ را در

 دقیقاً در زیر اپیدرم قرار گیرد. سوزن .وارد پوست کنید به نحوی که نوک سر سوزن در پوست مشخص باشد 

  .دارو را تزریق کنیدبه اندازه یک عدس ثانیه  5تا  3سوزن را ثابت نگه داشته و به آرامی ، بدون آسپیراسیون طی مدت 

 سوزن را با همان زاویه ای که وارد بدن کرده خارج کنید و از فشار دادن و تمیز نمودن محل تزریق خودداری کنید.

 ف مخصوص اجسام نوک تیز بیاندازید.سرنگ و سوزن را بدون گذاشتن درپوش در ظر

 ستکش را بیرون بیاورید.د

 اطراف محل تزریق را تا شعاع دو سانتی متری عالمت گذاری کنید.

 مددجو را در وضعیت مناسب قرار دهید و دستها را بشویید.

 تست آلرژی ،به مددجو یادآور شوید برای کنترل عکس العمل پوستی

 .دیمراجعه کنساعت بعد از تزریق  28دقیقه و تست سل  20تا  55 

 

 به مددجو آموزش دهید محل تزریق را مالش ندهد ، آن را نپوشاند و ماده جدیدی بر روی آن قرار ندهد.

 

  نوع دارو ، ساعت تزریق و عکس العمل مددجو را در گزارش پرستاری ثبت کنید.

 

 



 جلدیتصاویر نحوه تزریق داخل 

 مراحلی از انجام تزریق زیر جلدی

 
 کنید. با روش صحیح مقدار داروی مورد نظر را محاسبه

 

 
با پنبه الکل و یا بتادین از مرکز به محل تزریق درناحیه ساعد دست را 

 خارج به صورت دورانی تمیز کنید

 
پوشش سوزن را برداشته و سرنگ را در دست غالب گرفته با دست دیگر 

 .                                                      محل تزریق را بکشیدپوست 

 
 دارید.درجه تقریباً مماس با پوست نگه  51ـ  51سرنگ را در زاویه 

 

 
 سرنگ رادر حالی که نوک مورب آن به طرف باال باشد وارد

 پوست کنید به نحوی که نوک سر سوزن در پوست مشخص باشد .

 
 بدون آسپیراسیون طی مدت را ثابت نگه داشته و به آرامی  سرنگ

 .ثانیه به اندازه یک عدس دارو را تزریق کنید 1تا  3 

 

 

 
سرنگ و سوزن را بدون گذاشتن درپوش در ظرف مخصوص اجسام نوک 

 بیاندازید.تیز 
 

 
 

 دستها را بشویید

 

     طراف محل تزریق را تا شعاع دو سانتی متری عالمت گذاری کنید.ا            

 


