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توجــه :اطالعــات فراهــم آمــده در ایــن دفترچــه راهنمــا ،جنبــه عمومــی داشــته و
یگــردد از ایــن وســیله مطابــق دســتور پزشــک معالج اســتفاده نمایید.
توصیــه م 

 Sitz Bathبه چه کسانی توصیه میگردد؟
ً
 Sitz Bathعمومـا بـه افـرادی توصیـه میگـردد که به واسـطه بیماری و یا عمـل جراحی در ناحيه
لگن و پرينه احسـاس درد و ناراحتی دارند.
تأثیر  Sitz Bathچیست؟
 Sitz Bathبه دالیل زیر در تسکین درد ،تسریع درمان و بهبود بیماری موثر میباشد:
پا ک نمودن محیط پرینه
کاهش احتمال عفونت
تسکین پوست (که موجب آرامش بیشتر فرد میشود)
افزایش گردش خون در ناحیه تحتانی و پرینه که موجب تسریع بهبود میگردد.
تعداد دفعات استفاده از Sitz Bath
بسـته بـه نـوع بیمـاری و دالیـل فـرد بـرای درمـان بـا  ،Sitz Bathتعـداد دفعـات اسـتفاده از ایـن
محصـول متغیـر اسـت .بـه طـور معمـول افـراد ،روزانه  4مرتبه و هر مرتبه به مـدت  10تا  20دقیقه
ناحیـه تحتانـی و پرینـه خـود را در  Sitz Bathشستوشـو میدهنـد .تعـداد دفعـات اسـتفاده از
 Sitz Bathبـا توجـه بـه وضعیتـی کـه داریـد ،میتوانـد بیشـتر یـا کمتـر باشـد .برخـی افـراد کـه درد
شـدیدی را در ناحیـه مقعـد تحمـل میکننـد ،پـس از هـر بـار اجابـت مـزاج بـرای تسـکین درد از
 Sitz Bathاسـتفاده مینماینـد.

در خصوص تعداد دفعات استفاده از  ،Sitz Bathبا پزشک معالج خود مشورت نمایید.

نحوه استفاده از Sitz Bath
 .1ابتدا  Sitz Bathرا به خوبی بشویید.

روی مـچ دسـت خـود بریزیـد .چنانچه بـه نظر خیلی
گـرم بیایـد ،نشـاندهنده آن اسـت کـه دمـای آب
بـرای نشسـتن در آن زیـاد میباشـد.
نکتـه  :2در صورتـی کـه از کیسـه محلـول اسـتفاده
مینماییـد ،لولـه خروجـی کیسـه را مطابـق شـکل از
سـوراخ تعبیـه شـده در قسـمت جلویـی و یـا پشـتی
 Sitz Bathعبـور دهیـد و س ِـر لولـه را در زائـده تعبیـه
شـده در کـف  Sitz Bathثابـت نماییـد.

 .2سـپس درب توالـت فرنگـی را بـاز نمـوده و Sitz
 Bathرا مطابـق تصویـر زیـر بـر روی توالت قـرار دهید.

 .3در ایـن مرحلـه  Sitz Bathرا بـا آب سـرد یـا گـرم
متناسـب بـا نیـاز خـود تـا حـدی پـر نماییـد کـه در
هنـگام نشسـتن بـر روی آن ،ناحیـه تحتانـی شـما را
ً
ً
پوشـش دهـد (تقریبـا  2/3آن را پـر نمایید) .عمدتا،
نیـازی نیسـت کـه هیـچ نـوع افزودنـی بـه آب اضافـه
شـود ،امـا برخـی افـراد عـرق بابونـه ،آب گازدار،
بتادیـن ،محلولهـای یـددار و برخـی محلولهـای
الـکلدار را بـه آب اضافـه مینماینـد( .پیشـنهاد
میگـردد تنهـا بـا توصیـه پزشـک معالـج ،از مـواد
افزودنـی اسـتفاده شـود).
نکتـه  :1درصورتـی کـه  Sitz Bathرا بـا آب گـرم پـر
مینماییـد ،دمـای  37تـا  39درجـه سـانتیگراد
مناسـب میباشـد .بـرای امتحـان دمـا کمـی از آب را

 .4سـعی کنیـد بـه مـدت  10تـا  20دقیقـه بـا دقـت بـر
روی  Sitz Bathبنشـینید و در ایـن مـدت حرکـت
چندانـی نداشـته باشـید .سـوراخهایی در قسـمت
پشـتی  Sitz Bathتعبیـه شـدهاند کـه در هنـگام
نشسـتن ،آب اضافـی بـه درون توالتفرنگـی ریختـه
شـود.

 .5پـس از اسـتفاده از  ،Sitz Bathالزم اسـت ناحیـه
مربوطـه را بـا حولـه نـرم و بـدون پـرز خشـک نماییـد.
 .6پـس از تخلیـه  ، Sitz Bathآن را شسـته و سـپس
خشـک نماییـد.
 .7توالت فرنگی را پیش از بستن درب آن ،با استفاده
از مـواد ضدعفونیکننـده به خوبـی تمیز نمایید.

