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 مراقبت از بند ناف
 

6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

چنانچه ناحیه بندناف ترشح داشته      

 باشد و قرمز شود، چه باید کرد؟
 

قبل از افتادن بندناف، چنانچه این        

ناحیه کمی ترشح آب خون بدهد،        

اگر این ترشحات ادامه     .طبیعی است 

داشته باشد یا ترشحات چرکی خارج      

شود یا این قسمت بوی ناخوشایندی      

 .بدهد ،باید به پزشك مراجعه کرد
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   چرا بند ناف خونریزی می کند ؟
 

وقتی بندناف شروع به افتاادن مای     

کند، چند قطره خون که از قبل در آن 

 .قسمت بوده ممکن است نشت کناد 

بعد از افتادن بندناف ممکن اسات از    

این ناحیه کمی خون بیاید، اما اگر این 

قسمت را تمیز نگاه دارید، این حالات  

خود به خود برطرف می شود و نیاازی  

در  .بااه کااار خاااتاای ناایااساات      

مواردخونریزی شدید با پزشك ناوزاد  

 .تماس بگیرید
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 :توجه

زدن بتادین، خمیر، زردچوبه به          

بندناف نه تنها مفید نیست بلکه مضر       

حتی به خیس کردن      .  هم هست 

بندناف با الکل سفید هم نیازی           

توتیه می شود بندناف به       .  نیست

تورت خشك نگهداری و مراقبت        

 .شود 

 :  چگونه از بندناف مراقبت کنیم 

بندناف را در معرض هوا قرا ر دهید          -6

 .تا به طور طبیعی خشك شود 

بندناف را باالی پوشك نوزاد           -2

   .قراردهید 

سازی بیش از حد بندناف        از پاک   -9

   .خودداری کنید 

 

اطمینان حاصل کنید بندناف به   -4

در این .  شود پوست نوزاد مالیده نمی

های آزاد و سرهمی  مدت از لباس

 .استفاده کنید تا بند ناف بیفتد 

 

 مراقبت از بند ناف 

 4تا  9باقی مانده بندناف که در حدود       

سانتی متر طول دارد ، هنگام تولد به         

نوزاد متصل است که گیره ای            

  .پالستیکی به آن وتل است 

روزاین بندناف حالت      2تا    6بعد از    

جمع شدگی و چروکیدگی می یابد و        

بندناف همراه با     .رنگش تیره می شود     

گیره ای که به آن وتل است ، بعداز           

 .روز می افتد 62تا 1حدود 

گاهی اوقات ممکن است زمان         )  

طوالنی تری طول بکشد تا بند ناف         

 (بیفتد

 


