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 : تدلیك الندبة 
Scar massage: 

 قم بتدلیك ندبتك لتلیین األنسجة، وجعلھا أقل حساسیة •

• Massage your scar to soften tissue, and to make it less sensitive 

 مرات في الیوم 3- 2دقائق في المرة الواحدة ،  5-3قم بفرك الندبة والمنطقة المحیطة بھا بضغط ثابت ومتساو لمدة  •

• Rub scar and surrounding area with firm, even pressure for 3-5 minutes 

at a time, 2-3 times per day 

 یمكنك استخدام الكریم المرطب لتعزیز الراحة  •

• You may use lotion to improve comfort 

 تجنب المناطق المجروحة والغرز •

• Avoid open areas and stitches 

 

 استخدام صفیحة جل السیلیكون: 
Silicone gel sheet use: 

 قم بارتداء صفائح الجل لتنعیم وتسطیح أنسجة الندبة:  •

• Wear your gel sheets to soften and flatten scar tissue: 

o  ًإذا كان لدیك صفائح جل رقیقة ، مثالMepiform :® 

  لالستحمام وأكمل تدلیك الندبةقم بارتدائھ طوال الوقت ولكن قم بإزالتھ 

o If you have thin gel sheets, i.e., Mepiform®: 

 Wear all the time but remove to bathe and complete scar 

massage 

o  :إذا كان لدیك صفائح جل سمیكة 

 قم بارتدائھ لیال 

  ثبتھ في مكانھ باستخدام قفاز الضغط أو األكمام 

o If you have thick gel sheets: 

 Wear at night 

 Hold in place with your compression glove or sleeve 
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 على تحتوي  وقد .تماًما حالتك بمثل المصابین شیجان للمرضىتمی طبإخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/ أو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا 
طب میتشیجان بإنشائھا وال یتحمل طب میتشیجان مسؤولیتھا. وھي ال تحل محل االستشارة الطبیة التي تحصل  یقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى  روابط

ئلة حول ھذه  علیھا من مقدم رعایتك الصحیة ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایتك الصحیة إذا كانت لدیك أي أس 
 ك العالجیة.  الوثیقة أو حالتك أو خطت

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content 
that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume 
responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your 
experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have 
any questions about this document, your condition or your treatment plan.   
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 أغسل صفیحة الجل وجففھا بالھواء یومیا  •

• Wash and air-dry gel sheet daily 

 توقف عن استخدام صفائح الجل إذا حصل طفح جلدي  •

• Stop using gel sheets if you develop a rash 
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