
 

 دستورالعمل نحوه تجویز قطره گوش
 

 صحیح دارودرمانی توجه کنید.اصول   و بهرا بررسی کنید (پرونده و کاردکس  )دستور پزشک 

 

 .شرح دهید ویهدف و روش انجام کار را برای ، با وی ارتباط برقرار کنید، مددجو را شناسایی کنید 
} 

 ، نرمال سالین دستکش، قطره گوش مناسب، اپلیکاتور یا پنبه :را آماده کنید مورد نیاز وسایل
 

 نام، تاریخ انقضاء و سایر مشخصات داروی مورد نظر را چک کنید.
 

 دستها را بشویید.

 

 دستکش یکبار مصرف بپوشید.

 

 کنید و مددجو را به طرف گوش سالم بخوابانید. مشخص گوش مورد نظر را 

 

 را از نظر هرگونه آسیب یا تغییر رنگ و ترشح بررسی نمایید.گوش خارجی و مجرای گوش 

 

 را توسط اپلیکاتور ، پنبه یا نرمال سالین تمیز کنید. مددجومجرای گوش 
 

 پایین و عقب ) در اطفال(  بکشید.به طرف الله گوش را به طرف باال و عقب ) در بالغین( و یا 

 

 دارو را انتخاب کنید و برچسب نام، دوز دارو و تاریخ انقضاء را با دقت بخوانید.
 

 قطره چکان را یک سانتی متر باالتر از مجرای گوش قرار دهید و دارو را بچکانید.
 

 بماند.دقیقه در پوزیشن پهلو باقی  3تا  2از مددجو درخواست کنید مدت 
 

 دستکش ها را بیرون بیاورید.

 

 وسایل آلوده را جمع آوری کنید و مددجو را در پوزیشن راحت قرار دهید.
 

  ثبت کنید. مددجورا در برگه گزارش  مددجوزمان، مقدار، محل تجویز و عکس العمل دارویی ج



 تصاویر نحوه تجویز  قطره گوش

 مراحلی از فرایند ریختن قطره گوش

 
 دستها را بشویید.

 

 
 .بپوشیددستکش یکبار مصرف 

 
                         گوش خارجی و مجرای گوش را از نظر هرگونه

                                                            آسیب یا تغییر رنگ ترشح بررسی نمایید.

 

 
نرمال سالین یا و را توسط اپلیکاتور ، پنبه  مجرای گوش مددجو

 تمیز کنید.

 
 بکشید.گوش را در بالغین به طرف باال و عقب الله 

 
 گوش را  در اطفال  به طرف پایین و عقب بکشید.الله 

 

 
 قطره چکان را یک سانتی متر باالتر از

 مجرای گوش قرار دهید و دارو را بچکانید.

 

 
 پوزیشن دردقیقه  3تا  2از مددجو درخواست کنید مدت 

 .بماند باقی پهلو

 


