هام  59یلا  6لافطا هب  Aنیماتیو زیوجت هوحن
و دشر ،یتمالس یارب رابکی هام  6یلا  4ره رد  Aنیماتیو لوسپک لکش هب یذغم یاه لمکم هئارا ،دننک یم هبرجت ار  Aنیماتیو دوبمک هک یاهروشک رد
لاس رد راب ود  Aنیماتیو لوسپک کی .تسا هدش لوبق لفط یاقب یاه همانرب یرورض شخب ناونع هب ؛تسا یتایح رایسب لافطا و نادازون بوخ یومن
.دهد یم شهاک  24%یلا ار نانآ ریم و گرم نازیم ،دوش زیوجت ههام  59یلا  6نینس نیب لافطا هب

و دازون تحص تظفاحم رد دناوت یم  Aنیماتیو لمکم
:اریز دیامن کمک لفط
• دهد یم شیازفا ار لفط یاقب
• دنک یم تیامح ار ملاس یتیفاعم متسیس کی
• ناکخرس و لاهسا عوقو ای دیدج دراوم
دهد یم شهاک ار
• دنک یم یریگولج ینوخ مک زا و هدومن تظفاحم ار ییانیب و نامشچ
• دنک یم تیامح ار یکیزف دشر

:اه هیصوت

• نادازون ،یگدنز لوا هام شش نایرج رد
.دنوش هیذغت ردام ریش اب دیاب یراصحنا روطب

هویم عاونا لماش هک دننک فرص یذغم یاذغ میژر کی زا دیاب رتالاب و ههام  6لافطا
• و اه
،تایئزغم ،تشوگ و تاینبل دننام یناویح تالوصحم ،نشور گنر اب تاجیزبس
.دشاب تابوبح و نغور
• .دننک تفایرد  Aنیماتیو  100,000 IUزود کی دیاب ههام  11یلا  6نینس لافطا
لاس ره رد راب ود ار  Aنیماتیو  200,000 IUزود کی دیاب ههام  59یلا  12نینس لافطا
.دننک تفایرد •
تفایرد ار  Aنیماتیو لمکم )هتفه  (4هتشذگ هام  1یط هک یلافطا و ناراوخریش
یفاضا هدیاف مادک دوش یم زیوجت هام نامه رد هک  Aنیماتیو مود زود زا ،دنا •هدرک
.دوش زیوجت ناش یارب دیابن و درک دنهاوخن تفایرد
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 Aنیماتیو لمکم یارب ییامنهر )(VAS
عیزوت یاه رزیاورپوس
یحص تامدخ ناگ هدنهد هئارا شزومآ
مامت دیاب عیزوت نارزیاورپوس .دننیبب شزومآ دیاب یحص تامدخ ناگ هدنهد هئارا مامت ،لافطا و ناراوخریش هب  Aنیماتیو ندومن مهارف زا لبق
یزاس درادناتسا زا ات دنهد شزومآریز رد هدش هئارا لسلست و لحارم زا هدافتسا اب دنتسه میهس  Aنیماتیو لمکم ) (VASعیزوت رد هک ار نانکراک
.دوش لصاح نانیمطا یحص تامدخ

یتامدقم هرواشم و  Aنیماتیو یفرعم
• دنریگ یم رارق لابقتسا دروم/هدش هداد مالس یحص نکراک طسوت لفط و هدننک تبقارم
• دوش یم غالبا  VAS ،زیوجت هوحن و هدش هیصوت زود همانرب هلمج زا  VAS،دروم رد تامولعم
• دوش یم غالبا بسانم یاهخساپ و یبناج ضراوع  VAS،تینوئصم
• دوش یم هداد خساپ تقد اب و هدش هتساوخ  VASدروم رد هدننک تبقارم تالاوس

 Aنیماتیو یارب ندوب طیارش دجاو یسررب
• دوش یم تفایرد و هدش تساوخرد لفط مان
• دوش یم هداد خساپ یتسرد هب و دوش یم نییعم ) VASهقباس و یسفنت تمالس ،نس( رایعم  3زا هدافتسا اب  VASندوب طیارش دجاو
• دوش یم هداد عالطا هدننک تبقارم هب و هدش باختنا نس اب بسانتم زود
• دهدب لفط هب ًادعب ات دیتسرفن هناخ هب هدننک تبقارم کی اب هارمه ار  Aنیماتیو زگره

ناتنا هیاقو
• .دنوش یم ینوفعدض ای هدش هتسش یا هرود روطب اه تسد ،ضیرم لفط کی هب  Aنیماتیو نداد زا دعب و لبق هلمج زا

 Aنیماتیو زود
• .دیهدن دنک یم هیرگ هک یلفط هب ار نآ و دوش نآ ندیعلب هب روبجم ات دیرادن هگن مکحم ار لفط کی ینیب ،دینکن  Aنیماتیو ندروخ هب راداو ار لفط کی زگره
• تسا زاب ناش نهد هک دهد یم نانیمطا و درادهگن ار لفط رس ات دوش یم هتساوخ هدننک تبقارم زا
• دوش یم هدافتسا  Aنیماتیو لوسپک کیراب کون عطق یارب کاپ یچیق
 •.دزیر یم لفط نهد لخاد هب ار  Aنیماتیو عیام ،یحص تامدخ هدنهد هئارا ،لفط سمل نودب
• تسا تحار و ،تسا هدیعلب ار  Aنیماتیو زود لفط هک تسا هدرک یسررب یحص تامدخ هدنهد هئارا
• دوش یم کاپ اه تسد و یچیق زا نغور و هدش هتخادنا یکیتسالپ هطیرخ کی هب  Aنیماتیو لوسپک

دانسا تبث
• دوش یم تبث عیزوت رتسجار ای/و باتک رد و لفط یحص تراک رد هدش زیوجت لفط هب نس هب بسانم  Aنیماتیو زود

یجورخ هرواشم
• دوش یم هداد عالطا هدننک تبقارم هب بسانم یاه خساپ و  VASیبناج ضراوع
.دینک هعجارم )یلغش کمک( زلجنا نیماتیو یرصب تسیل کچ هب ،مدق هب مدق تاروتسد رتشیب تایئزج یارب
• دوش یم هداد خساپ تقد اب و هدش هتساوخ  VASدروم رد هدننک تبقارم تالاوس
• دوش یم هتشاذگ کارتشا هب هدننک تبقارم اب ،یدعب زود خیرات هلمج زا  VAS،هدنیآ یاه همانرب دروم رد تامولعم
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ههام  59یلا  6لافطا هب  Aنیماتیو زیوجت
ههام  11یلا  6راوخ ریش لافطا  A:نیماتیو 100,000 IU

ههام  59یلا  12لافطا  A:نیماتیو 200,000 IU
ههام  11یلا 6

ندز مدق

خرس
لوسپک

ههام  59یلا 12

ندیزخ

یبآ
لوسپک

نس هب بسانم 1
ره زود کی
هام  6یلا 4

ناتنا هیاقو
یحص تامدخ هدنهد هئارا ناتسد
زا هدافتسا اب
بآ و نوباص ای راد لوکلا هدننک ینوفع دض
دنوش یم زیمت کاپ

،رگید لفط هب لفط کی زا ناتنا تیارس شهاک هب یارب
نادازون هب  Aنیماتیو نداد ماگنه هک دیوش نئمطم هشیمه
نات یاه تسد لافطا و
.دنتسه کاپ

لوسپک ندرک عطق
کیراب کون دیامن عطق
کاپ یچیق زا هدافتسا اب ار لوسپک

،الاب فرطب لوسپک کیراب کون
کون هدومن هدافتسا کاپ یچیق زا
.دینک عطق ار لوسپک

و دنک یم تیامح ار لفط رس هدننک تبقارم هک یلاح رد
هب ار  Aنیماتیو نغور ،تسا زاب ناش نهد هک دهد یم نانیمطا
.دیزیرب وا سمل نودب لفط نهد
کی ینیب دینکن  Aنیماتیو ندروخ هب راداو ار لفط کیزگره
هب ار نآ و دوش نآ ندیعلب هب روبجم ات دیریگن مکحم ار لفط
.دیهدن دنک یم هیرگ هک یلفط

!

رگا .دوش  VASزیوجت زا ههام  59یلا  6نینس لفط کی عنام هک درادن دوجو یضیرم ای یتلاح چیه ،دشابن ندرک سفنت هب رداق و دراد یسفنت ناتنا کی لفط رگا هکنیا زا زج
.دنوش هتخاس عجار لجاع یبط تبقارم یارب دیاب اهنآ دیاب ،درب یم جنر یسفنت سرتسید زا لفط کی
.دهدب لفط هب ًادعب ارنآ هک دیتسرفن هناخ هب هدننک تبقارم اب هارمه ار  Aنیماتیو زگره
،دنا هدرک تفایرد ار  Aنیماتیو لمکم )هتفه  (4هتشذگ هام  1یط هک یلافطا و نادازون
.دوش زیوجت مه دیابن و درک دنهاوخن تفایرد هفاضا هدیاف مادک ،دوش یم هداد هام نامه رد  Aنیماتیو مود زود زا
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