
 باسمه تعالی
 

 دستورالعمل نحوه تجویز قطره گوش
 

 اصل صحیح دارٍدرهاًی تَجِ کٌیذ. 5ٍ تِ را تررسی کٌیذ (پرًٍذُ ٍ کاردکس  )دستَر پسضک 

 

 .ضرح دّیذ ٍیّذف ٍ رٍش اًجام کار را ترای ، تا ٍی ارتثاط ترقرار کٌیذ، هذدجَ را ضٌاسایی کٌیذ 
} 

  دستکص، قغرُ گَش هٌاسة، اپلیکاتَر یا پٌثِ :را آهادُ کٌیذ هَرد ًیاز ٍسایل
 

 هطخصات دارٍی هَرد ًظر را چک کٌیذ.ًام، تاریخ اًقضاء ٍ سایر 
 

 دستْا را تطَییذ.

 

 دستکص یکثار هصرف تپَضیذ.

 

 کٌیذ ٍ هذدجَ را تِ عرف گَش سالن تخَاتاًیذ. هطخص گَش هَرد ًظر را 

 

 را از ًظر ّرگًَِ آسیة یا تغییر رًگ ٍ ترضح تررسی ًواییذ.گَش خارجی ٍ هجرای گَش 

 

 را تَسظ اپلیکاتَر ، پٌثِ یا ًرهال سالیي تویس کٌیذ. هذدجَهجرای گَش 
 

 تِ عرف پاییي ٍ عقة ) در اعفال(  تکطیذ.اللِ گَش را تِ عرف تاال ٍ عقة ) در تالغیي( ٍ یا 

 

 دارٍ را اًتخاب کٌیذ ٍ ترچسة ًام، دٍز دارٍ ٍ تاریخ اًقضاء را تا دقت تخَاًیذ.
 

 از هجرای گَش قرار دّیذ ٍ دارٍ را تچکاًیذ. قغرُ چکاى را یک ساًتی هتر تاالتر
 

 دقیقِ در پَزیطي پْلَ تاقی تواًذ. 3تا  2از هذدجَ درخَاست کٌیذ هذت 
 

 دستکص ّا را تیرٍى تیاٍریذ.

 

 ٍسایل آلَدُ را جوع آٍری کٌیذ ٍ هذدجَ را در پَزیطي راحت قرار دّیذ.
 

  ثثت کٌیذ. هذدجَرا در ترگِ گسارش  هذدجَزهاى، هقذار، هحل تجَیس ٍ عکس العول دارٍیی ج



 تصاویر نحوه تجویس  قطره گوش

 مراحلی از فرایند ریختن قطره گوش

 
 دستها را بشویید.

 

 
 .بپوشیددستکش یکبار مصرف 

 
                         گَش خارجی ٍ هجرای گَش را از ًظر ّرگًَِ

                                                            آسیة یا تغییر رًگ ترضح تررسی ًواییذ.

 

 
یا ًرهال سالیي ٍ را تَسظ اپلیکاتَر ، پٌثِ  هجرای گَش هذدجَ

 تویس کٌیذ.

 
 بکشید.گَش را در تالغیي تِ عرف تاال ٍ عقة اللِ 

 
 گَش را  در اعفال  تِ عرف پاییي ٍ عقة تکطیذ.اللِ 

 

 
 ساًتی هتر تاالتر ازقغرُ چکاى را یک 

 هجرای گَش قرار دّیذ ٍ دارٍ را تچکاًیذ.

 

 
 پَزیطي دردقیقِ  3تا  2از هذدجَ درخَاست کٌیذ هذت 

 .تواًذ تاقی پْلَ

 


