
  !کودکان در تابستان
واتفاق پيش آيا با کودکان در رخصتی به استراحت وياليی ويا در جنوب در سفر ميباشيد؟ در سفر حادثه 

  .وديگر ضروريات را با خود بگيريداست بياد داشته باشيد دوا خانه سفری که در آن دوا های الزمی !ميآيد
در .ساله مانند بزرگساالن دوا ميگيرند12اکثرَا کودکان.اشده سن ووزن شان ميبتاثير دوا ها برای کودکان نسبت ب

   .نوشته شده است های معمولی که کودکان در تابستان به آن مبتال ميشوندی مريضپايين در باره
  

  حساسيت
برای تسکين اين عاليم آماده گی .سوزش چشم وعطسه زدن,خارش,آب بينی:به عاليم حساسيت همه آشنا اند

کارکنان دوا خانه ها مشوره ميدهندکه کدام دوا .وبرای حساسيت دوا های مختلف وجود دارد,خودی کمک مينمايد
وهمچنان کريم های .مفيد استhyrokortisonivoideبرای حساسيت خارش پوست .به کودکان الزم ميباشد

  .معمولی در دفع حساسيت کمک مينمايد
  

  آفتاب
  

ا پوست کودکان نازک است و موقع گرفتن آفتاب را بايد در  زير.جای کودکان در وسط روز زير آفتاب نميباشد
 الزمی عينک ضد آفتاب وکريم قوی محافظ آفتاب,پيراهن نيم قوله,شيده باشدوسر کوکان بايد پ.نظر داشت

رای پوست عرضه در دوا خانه هاانواع دوا ها ب.کريم محافظ آفتاب در يک روز چند بار استعمال ميگردد.است
  .يان آنها برای کوکان دوا های الزمی وجود دارد که درم,ميگردد

  
  زخم ها

  
 زخم خورد در تابستان اگر خوب پاک.زخمها را بايد همواره بزودی وبا توجه بيشتر در تابستان مراقبت نمود

با بايدچرک های زخم را بايد برطرف نمود وزخم را.ب پاک بايد شستشو نمودزخم را با آ.نشود التهاب مينمايد
وچند گزينه NexcareوHansaplast از دواخانه پلسترپوست.تميز نمودSeptidinک کننده مانندمواد پا

بايد بسته گردد واگر زخم عميق 3M Steri Stripزخم هاييکه باز استند با پلستر زخم بنام .ديگرهم وجود دارد
يده گی به ساده گی برای بستن آبله وخراشCompeedاز پلستر.باشد بهتر است نزد داکتر رفت تا دوخته شود

  .ميتوان استفاده کرد
  

  پوست
  

پوست کريم ها برای نورمال ساختن .سونا وتابش آفتاب پوست کودکان به آسانی خشک ميشود,در اثر آب بازی
کريمی است که بعد ازينکه Bepanthol lotionبرای هرنوع خشکی بوده وDecubal. وجود دارد شدهخشک

برای گزيدن .در شروع تابستان در موقع بازی کوکان را پشه اذيت ميکند.کودکان آفتاب ميگيرند استفاده ميگردد
وبرای اينکه پشه ها به .توصيه ميشودPantysonوHydrocortison ونيز کريم های خوب استEtonoپشه 

  .اسب ميباشدمنHyt-tys-ässäباالی سه سال نزديک نشوند کودکان
  

  تب ودرد
  

درصورتيکه درد .سر دردی اکثرَا بر ای همۀ سنين وجود داشته ميباشد.درد کودکان بايد جدی در نظر گرفته شود
اگر اندازۀ .در صورت ادامه درد به داکتر مراجعه شود.بيشتر باشد تابليت پرستامول طبق هدايت داده ميشود

التهاب است که باعث التهاب  برای کودک تب عالمه. که تب داردباشد به اين معنی است37.5دن کودک بگرمای
اگر تب بيشتر از سه .در جريان تب داشتن تماس با بدن کودک باعث اذيت وی ميگردد.در نفس کشيدن ميشود

 pamol Fدوای اولی برای کودک پرستامول.روز دوام کنديا ناراحتی کودک بيشتر باشد بايد نزد داکتر برده شود
استفاده دوا از راه مقعدبه اساس وزن کودک توصيه به شکل تابليت استندنوع شربت و  ميباشدکهPanadolيا

  .وقتيکه کودک تب دارد بايد پنجره ها را باز گذاشت ولباس نازک به تن آنها نمود.ميگردد
  

 Käännös: Momeni Ziaulhag



  سرما خورده گی
  

برای کودکان .زد داکتر برده شودکودک اسهال شده ناين گونه در کودکان زير سه ماه اسهال به ندرت ديده ميشود 
اگر استفراق واسهال توام باشد خطر جدی .اسهال معمولی ميباشد در موقع اسهال به کودکان مايع بيشتر داده شود

تری همچنين باک. آب بدن کودک را به حالت اولی برميگرداندOsmosalنوشاندن پودر .کودک را تهديد مينمايد
قطره برای کودکان خوب است که از باکتری اسيد شير Reladrops.اهش دهدرا کاسيد شير هم ميتوانداسهال 

برای کودکان PanAsido وIdoform,Biophilusهمچنان ,  Relatabsکپسول وتابليت .تهيه شده است
  .توصيه شده است

  
  مسموميت

  
Carbomix در .شدپودريست که که در آب حل ميشود وبرای مسموميت توصيه شده وتابليت آن موثر ميباـ

 است 09471977که صورت مسموم شدن با مرکز مسموميت در ارتباط شويد وشماره تيلفون مرکز مسموميت 
  .در موبايل خود آنرا ثبت نماييد

  
  .رئيس دواخانه کايا  تورمن  لوواالنشر شده با اجازه . 2.صفحه, 07ماه جون , دواخانه سه پله :ماخذ


