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 سلوليت چيست؟



 سلوليت چيست؟ �

يك بيماري عفوني است كه به ويژه در ميان افرادي سلوليت 

به وفور  كنندكه به زخم هاي پوستي ساده خود بي توجهي مي

علت اصلي اين بيماري عدم رعايت بهداشت .  ديده مي شود

بـه    تـوانـد  درمان مي مناسب زخم است كه در صورت عدم

 .عوارض جدي منجر شود

وقتي يك ناحيه از پوست زخم مي شود و بهداشـت آن بـه       

-ها از محل زخم وارد بافـت نمي شود باكتري  درستي رعايت

 .كنند هاي عمقي تر پوست ميشوند و ايجاد عفونت مي

ناحيه عفوني شده به شدت متورم و قرمزمي شود و اگر آن 

تواند ناك است اين عفونت ميلمس كنيد كامال گرم و دردرا 

 .به سرعت پيشرفت كند و مناطق بيشتري را در گير كند

 سلوليت چه مناطقي از بدن را درگير مي كند؟ �

بيشترين محل درگيري در اين بيماري پوست دست، پـا ويـا     

هاي بدن را نيز تواند پوست ساير قسمتصورت است ولي مي

است عفونت به   در صورت عدم درمان حتي ممكن.  درگير كند

بافتهايي كه زير پوست قرار دارند نيز حمله كند و وارد جريـان  

خون و غدد لنفاوي شده و باعث ايجاد تب شود و در صـورت  

 .عدم درمان مي تواند حتي خطر جاني به دنبال داشته باشد

 چه عواملي خطر ابتال به سلوليت را افزايش مي دهند؟ �

 سن     ••••

 ضعف سيستم ايمني    ••••

 ديابت     ••••

 آبله مرغان    ••••

 :تشخيص بيماري سلوليت �

اگر شما روي پوست هر قسمتي از بدنتان نواحي قرمز،  متورم 

به پزشك  موقع بايستي مشاهده كرديد همان و دردناك يا گرم

 .مراجعه و تحت درمان قرار بگيريد

 :روش درمان سلوليت �

در موارد خفيف معموال پزشك به تجويز آنتي بيوتيك هـاي  

 .كندروز اكتفا مي 10خوراكي به مدت 



دچـار    ولي اگر عالئم بيماري شما پايدار بوده و يا از ابـتـدا  

شمـا    يك بيماري وسيع همراه با تب باشيد احتماال پزشك

هاي ترزيق بيوتيككند و از آنتيرا در بيمارستان بستري مي

 .براي درمان استفاده مي كند

 چگونه از زخم مراقبت كنيم؟ �

 .روزانه زخمتان را با آب و صابون بشوييد -1

يتوتيك براي زخمتان اسـتـفـاده    پماد آنتياز يك كرم يا   -2

كنيد البته بايستي از هر گونه پماد آنتي بيو تيك با نظر پزشك 

 .شما باشد

چنانچه تاولهايي بـر  .  زخمتان را با بانداژ تميز بپوشاند  -3

شود ها ترشح خارج ميپوست شما وجود دارد كه  از آنروي 

شدن تميز و پوشيده نگاه داريد اين تاولها را تا زمان خشك 

 .هيچ وقت تاولها را نتركانيد

روزي يك  كنيد حداقل را عوض زخمتان مرتبا بانداژهاي -4

يا كثيف  مرطوب كار را انجام و هر بار كه بانداژها اين مرتبه

 .شوند دوباره آنها را تعويض كنيد

و   درد  هاي عفونت باشيد تورم، قـرمـزي،    مراقب نشانه  -5

دهنده يك عفونت احتمالـي و    ترشحات چركي همگي نشان

 .دنياز به بررسي و ارزيابي پزشكي دار

 

افراد مبتال به ديابت و نيز افراد مسن الزم است كه : توجه

مراقبت ها و پيشگيرهاي جهت جلوگيري از بروز زخم هاي 

پوستي انجام دهند و در صورت ايجاد بريدگي و يا زخم پوستي 

 .حتما آن را به طور دقيق و مناسب زير نظر پزشك درمان كنند

                  

 :رعايت موارد زير زير جهت سالمت پوست شما مفيد است  �

را   كـار   ايـن .  هميشه پوست خود را مرطوب نگه داريد  -1

 .كننده انجام دهيدتوانيد با استفاده از كرم هاي مرطوبمي

بـه    هاي خود را به دقت بگيريد و مراقب باشيد تاناخن  -2

 .پوست اطراف ناخن خود آسيب نرسانيد

-ها و دستـكـش  ها و پاهايتان با پوشيدن جوراباز دست  -3

 .هاي مناسب به خوبي مراقبت كنيد
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