
توتیاي دریایی
کندیاشتباه دست یا پاي شما به توتیاي دریایی برخورد موقتی به

و احساس بدي به شما دست شودیمیدگیدبیبدن شما دچار آس
سرعت در پوست شما فرورفته و خارهاي توتیاي دریایی به. دهدیم
توسط خارهاي توتیاي دریایی جادشدهی. مقدار زخم اشکندیم

نیش حشرات کوچک است و باید حتماً درمان شودازترقیعم

درد اولیه شدیدي رودیوقتی خار توتیایی دریایی در بدن فرو م
. شودیدر طول یک هفته از مقدار درد کاسته مجیتدردارد و به

و از بدن خارج شود شدهکم حلمرور توسط مواد فیبري محصورشده و کماز خار در بدن باقی بماند و بهياکهیولی ممکن است ت
.ها طول بکشد پس شما باید یک درمان سریع براي آن پیدا کنیدکه این پروسه ممکن است ماه

عفونت نکند و معموالً قسمتی که خار توتیایی دریایی در دهیدشما باید مراقب باشید و نظارت کافی داشته باشید تا قسمت زخم
خار فرورفته بر روي استخوان ، مفاصل ، و اعصاب باعث .شودیبه مشکی دیده مایلمتمدانه سبز صورت یک رنگآن فرورفته به

.دیدرمان را آغاز کنترعیشما باید هر چه سراین پس بنابر،شودیایجاد تورم ، درد زیاد و حتی اختالل درحرکت م

خارج کنید . شما یآرامبیرونی را از بدن بهبالفاصله بعد از تماس با توتیایی دریایی و سوراخ شدن بدن ، هرگونه خارهاي-1
از موچین براي انجام بهتر این کار استفاده کنیددیتوانیم
در منطقه زخم شده مو وجود دارد توسط یک تیغ صورت تراشی آن را تمیز کنیدکهیدرصورت-2
قه زخم را با آب شیرین و صابون شستشو و مالش دهید و در پایان با آب شیرین شستشو دهیدمنط-3
منطقه زخم را براي مدت یک ساعت درون آب گرم قرار دهید تا باعث کاهش درد و تورم شود . اضافه کردن سولفات منیزیم -4

کمک بگیریداز سرکه هم دیتوانیباعث کاهش درد شود . همچنین متواندیبه آب م
موضعی براي کاهش درد مفید است اما به دیآستروئيها. همچنین کرمکندیمصرف قرص ایپوپرفن به کاهش درد کمک م-5

مقدار کم
موضعی براي جلوگیري از عفونت زخم و نظارت بر عدم عفونت زخمکیوتیبیاستفاده از یک پماد آنتتیدرنها-6
تقسیم شود تا بتواند زودتر از بدن دفع شود  يتردر بدن را باید خرد کرد تا به قطعات کوچکدهمانیخار باقندیگویبرخی م-7

در بدن فرورفته ترقیدر بدن باعث شود بیشتر و عمماندهیاما فقط در برخی موارد ممکن است کمک کند و شاید فشار به خار باق
.و کار را به یک جراحی براي خارج کردن آن برساند
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