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 استخدم ضمادات الجروح التالية: 

Use the following wound dressing: 

 ®Xeroform                زيروفورم® •

 ®Polymem                        بوليميم® •

 Vaseline® gauze                           شاش الفازلين® •

 Dry gauze                                    شاش جاف •

  times per day          Change                                               استبدلها _____ مرات في اليوم

 

 انتبه للعالمات التالية: 

Watch for the following signs: 

 ومتجعدة ورطبة( الكثير من الرطوبة )تبدو البشرة بيضاء  •

 احمرار ، زيادة األلم / التورم ، إفرازات من الجرح )عالمات العدوى( •

 قم بالتبديل إلى الشاش الجاف فقط إذا الحظت الكثير من الرطوبة •

 أخبر طبيبك إذا لوحظت عالمات العدوى •

• Too much moisture (skin appears white, puckered, and wet) 

• Redness, increased pain/swelling, discharge from wound (signs of 

infection) 

• Switch to dry gauze only if you notice too much moisture 

• Notify your doctor if signs of infection are noted 

 

 

 العناية بالغرز: 

Caring for your stitches: 

 حافظ على الغرز جافة ونظيفة •

 بالبالستيك أثناء االستحمام أو ابقي ذراعك بعيدا عن الماء  قم بتغطيته •

 اغسل المنطقة المحيطة بالغرز بمنشفة مبللة ، وتجنب الشق/ الجرح •

• Keep stitches dry and clean 
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 على تحتوي  وقد .تماًما حالتك بمثل المصابين شيجان للمرضىتمي طبإخالء المسئولية: تحتوي هذه الوثيقة على معلومات و/ أو مواد تعليمية قام بتطويرها 
طب ميتشيجان بإنشائها وال يتحمل طب ميتشيجان مسؤوليتها. وهي ال تحل محل االستشارة الطبية التي تحصل  يقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى  روابط

ئلة حول هذه  عليها من مقدم رعايتك الصحية ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمريض القياسي. تحدث مع مقدم رعايتك الصحية إذا كانت لديك أي أس 

 ثيقة أو حالتك أو خطتك العالجية.  الو
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• Cover with plastic while bathing or keep arm away from the water 

• Wash the area around the stitches with a damp washcloth, avoiding the 

incision/wound 
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