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 اس پَضص پالستیکی )ضیلذ( تِ هذت یک ّفتِ استفادُ ضَد کِ هی تَاى رٍسّا آى را تزداضت ٍ  -

 ضة ّا آى را رٍی چطن قزار گذاضت تا در هَقع خَاب اس اصاتت ضزتِ یا هالص چطن جلَگیزی ضَد.

خیلی هْن است تطَری کِ اگز دقیقاً رعایت ضَد در هیشاى عول جزاحی ًحَُ استزاحت ٍ قزار دادى سز پس اس  -

 هؤفقیت تعذ اس عول تأثیز تسشایی دارد.

 هزاجعِ جْت ٍیشیت تعذ اس عول در تاریخ ّای تعییي ضذُ. -

 تعذاد رٍسّای تعذ اس عول را دقیقاً تخاطز تسپاریذ ٍ در ّز هزاجعِ یادآٍری کٌیذ. -

 وزاُ تیاٍریذ ٍ ًام آًْا را یاد تگیزیذ؛ اس کٌذى تزچسة خَدداری کٌیذ.در ّز هزاجعِ دارٍّای خَد را تِ ّ -

ساعات هصزف دارٍ را دقیقاً رعایت کٌیذ. هعوَالً در فَاصل خَاب السم ًیست قطزُ هصزف ضَد. الثتِ تٌا تِ  -

 ضزایط چطوی هوکي است فَاصل در سهاى خَاب ّن رعایت ضَد.

 ظ چطوی رٍی چطن گذاضتِ هی ضَد.تعذ اس عول، یک پاًسواى یا فقط هحاف -

 تا یک ّفتِ تعذ اس عول، تِ ٌّگام خَاتیذى، اس قزار گزفتي تِ سوت چطن عول ضذُ اجتٌاب کٌیذ. -

 اس هالص دادى چطن عول ضذُ اجتٌاب کٌیذ. -

فعالیت ّای هعوَلی هاًٌذ قذم سدى، تواضای تلَیشیَى ٍ هطالعِ کزدى اضکالی ًذارد؛ اس اًجام ٍرسش ّای  -

 ( تا هذتی تعذ اس عول خَدداری ًواییذ.9kgسٌگیي ٍ تزداضتي اجسام سٌگیي )تیص اس 

هایعات استفادُ  ای ٍجَد ًذارد؛ درصَرت داضتي ًفخ اس سثشیجات ٍ غذاّای فیثزدار ٍ ًَِ هٌع تغذیِ ّیچ گ -

 کٌیذ.

ر دهنده جهت مراجعو بعدی: وم چشم ، رددعالیم هشدا  و تب     خروج رتشحات چرکي ، خىرنزیی ، تىرم چشم ، قرمزی مدا

 

 ٍاحذ آهَسش تِ تیوار


