کلًََسکَخی

کَلًََسکَخی چیسر؟
کَلًََسکَخی ًَػی رٍش زطخیػی اسر کِ تِ تزرسی رٍدُ تشرگ یا کَلَى هی خزداسد .ایي رٍش هی زَاًذ خَلیح ّا ٍ سزطاى ّا ٍ تیواری ّای رٍدُ تشرگ را هطخع ًوایذ .کَلًََسکَج یک لَلِ تاریک ٍ قاتل اًؼطاف اسر
کِ در سز آى دٍرتیي هجْشی زؼثیِ ضذُ اسر کِ هی زَاًذ زػاٍیزی تسیار دقیق ٍ ٍاضح ًوایص دّذ .در ضوي چَى دسسگاُ کَلًََسکَج تِ طَر کاهل ضذ ػفًَی هی گزدد اهکاى اًسقال ػفًَر ٍ تیواری اس ایي طزیق ٍجَد
ًذارد .زویش تَدى رٍدُ در ٌّگام کَلًََسکَخی درغذ زطخیع سزطاى ّا ٍ خَلیح ّا را افشایص هیذّذ .لذا اجزای کاهل دسسَراذ سیز اس اّویر تاالیی تزخَردار اسر.

آهادگی ّای رٍس قثل اس کَلًََسکَخی:
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زؼذاد  6تسسِ خَدر خلی ازیلي گلیکَل( خیذرٍالکس یا الگشاخک  ٍ )2زؼذاد  4ػذد قزظ تیشاکَدیل اس دارٍخاًِ زْیِ ًوائیذ.
رٍس قثل اس اًجام کَلًََسکَخی در ساػر  8غثح غثحاًِ سثک تذٍى ضیز ٍ لثٌیاذ هیل ًوائیذ.
اس ساػر 8غثح زا  12ظْز فقط هایؼاذ سالل ٍ غاف ضذُ هثل آب  ،چای  ،سَى آج  ،ضزتر آتلیوَ تٌَضیذ.
زؼذاد  2تسسِ خَدر خیذرٍالکس را در  2لیسز ( حذٍد  8لیَاى) آب حل کزدُ ٍ غثح رٍس قثل اس هزاجؼِ ّز  15دقیقِ  1لیَاى هػزف ًوائیذ.
تیي ساػر  12زا ًْ 13ار سثک ضاهل یک قطؼِ سیٌِ هزؽ خخسِ ضذُ ٍ یک تزش ًاى تِ ّوزاُ  2ػذد قزظ تیشاکَدیل هیل ًوائیذ.
اس ایي خس زا سهاى اًجام کار ّیچ گًَِ غذای جاهذی هیل ًٌوائیذ(.ضاهل هیَُ ّا هثل ٌّذٍاًِ  ،خزتشُ  ،اًگَر ٍ ًیش آش ٍ سَج ٍ )...
زؼذاد  3تسسِ خَدر خیذرٍالکس را در  3لیسز ( حذٍد  12لیَاى) آب حل کزدُ ٍ اس ساػر  3تؼذاس ظْز ّز  15دقیقِ  1لیَاى هػزف ًوائیذ.
ساػر  6تؼذاس ظْز  2ػذد قزظ تیشاکَدیل هیل ًوائیذ.
زَجِ داضسِ تاضیذ در فَاغل دریافر آهادگی ّا حسواً فؼالیر تذًی ( راُ رفسي ) داضسِ تاضیذ سیزا تِ خاک ساسی رٍدُ ضوا کوک هی ًوایذ.

آهادگی ّای رٍس کَلًََسکَخی:
زؼذاد  1تسسِ خَدر خیذرٍالکس تاقی هاًذُ را در غثح رٍس هزاجؼِ در یک لیسز آب (حذٍد  4لیَاى )حل کزدُ ٍ اس ساػر  5غثح قثل اس هزاجؼِ ّز  15دقیقِ  1لیَاى هػزف ًوائیذ ٍ در ساػر  6غثح زوام ضَد .سدس زا
سهاًی کِ کَلًََسکَخی اًجام ضَد تایذ ًاضسا تواًیذ.
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اگز فکز هیکٌیذ دچار زَْع هی ضَیذ یک ساػر قثل قزظ هسَکلَخزاهیذ هیل کٌیذ.
تیواراًی کِ دچار ػذم زحول در هػزف دارٍّا هی ضًَذ تِ طَر هَقر هی زَاًٌذ هػزف را تزای 1یا  2ساػر قطغ کٌٌذ یا سزػر هػزف را کاّص دٌّذ.
اگز ضوا تیوار دیاتسی یا کلیَی ّسسیذ حسواً تا خشضک هزتَطِ در هَرد آهادگی ّای السم قثل اس کَلًََسکَخی هطَرذ ًوائیذ.
هػزف دارٍّای کٌسزل قٌذ در تیواراى دیاتسی تایذ تا ًظز خشضک تاضذ  ،سیزا هوکي ًیاس تِ قطغ یا کن ضذى آى تاضذ.
در تذٍ ٍرٍد رضایر ًاهِ تزای اًجام کَلًََسکَخی را اهضا ًوَدُ ٍ زحَیل هٌطی هزکش ًوائیذ.
اًجام ٍ ّوزاُ داضسي هطاٍرُ قلة در تیواراى دارای هطکالذ قلثی ٍ سٌیي تاالی  55سال
اًجام ٍ ّوزاُ داضسي هطاٍرُ ریِ در تیواراى ریَی تا ساتقِ آسن ٍ زٌگی ًفس
اًجام ٍ ّوزاُ داضسي هطاٍرُ خشضک قاًًَی جْر اخذ رضایر آگاّاًِ اس تیوار ٍ ّوزاُ(در غَرذ اًجام اقذاهاذ ضزٍری ٍ خاظ تا ًظز خشضک )
حسواً یک ًفز ّوزاُ داضسِ تاضیذ.
زوام هذارک خشضکی را در رٍس کَلًََسکَخی ّوزاُ داضسِ تاضیذ.
درخَاسر کسثی کَلًََسکَخی را ّوزاُ داضسِ تاضیذ.
ضوا تایذ هػزف ّزگًَِ دارٍ را تِ اطالع خشضک هزتَطِ تزساًیذ ٍ اس لشٍم هػزف یا ػذم هػزف آى آگاُ ضَیذ.
لطفا خشضک را اس ّزگًَِ حساسیر دارٍیی اس جولِ دارٍّای تیَْضی آگاُ ساسیذ.
درغَرذ اسسفادُ اس دارٍّای رقیق کٌٌذُ خَى ٍ دارٍّای ضذ اًؼقاد هاًٌذ :آسدزیي  ،خالٍیکس ٍ ،ارفاریي حسواً خشضک را هطلغ ساسیذ.
درغَرزی کِ ّزگًَِ احسوال تارداری در ضوا ٍجَد دارد یا تاردار ّسسیذ ،خشضک خَد را در جزیاى تگذاریذ.

هزاقثر ّای تؼذ اس کَلًََسکَخی:
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ضوا در قسور ریکاٍری تخص آًذٍسکَخی تِ هذذ  2-3ساػر زحر هزاقثر خَاّیذ تَد زا خشضک تیَْضی ضوا را اس ًظز َّضیاری کاهل تزرسی ًوایذ.
ضوا هی زَاًیذ تؼذ اس َّضیاری کاهل تا ّواٌّگی خزسسار اتسذا هایؼاذ فزاٍاى ٍ سدس غذای آتکی ضزٍع ًوائیذ زا کن آتی تذًساى کِ در اثز آهادگی ّا تَجَد آهذُ را جثزاى ًوائیذ .سدس رصین ًزم ٍ سثک هاًٌذ سَج
ضزٍع ًواییذ.
ًاراحسی هؼوَل خس اس ایي آسهایص داضسي احساس ًفخ تِ ػلر ٍارد کزدى َّا تِ ٍسیلِ دسسگاُ هی تاضذ کِ تا رفسي تِ سزٍیس تْذاضسی سزیؼاً تزطزف خَاّذ ضذ.
تؼذ اس رفسي آثار تیَْضی تِ طَر کاهل  ،تا اجاسُ خشضک ٍ تِ کوک ّوزاُ هیسَاًیذ تِ هٌشل تزٍیذ ٍ سًذگی رٍسهزُ خَد را طثق رٍال ساتق اداهِ دّیذ.
زا  24ساػر تؼذ اس کَلًََسکَخی اس اًجام راًٌذگی اجسٌاب ًواییذ.
با آرزوی تندرستی ربای شما زعزیان
تؼذ اس اًجام کَلًََسکَخی اگز دچار هطکلی ًظیز خًَزیشی  ،درد تیص اس حذ ضکن  ،زَْع ٍ اسسفزاؽ ٍ یا زة ٍ لزس ضذیذ ّ ،زچِ سزیؼسز تا خشضک
هزتَطِ یا تخص آًذٍسکَخی تِ ضوارُ  84952317زواس تگیزیذ ٍ یا تِ اٍرصاًس تیوارسساى ضزیؼسی هزاجؼِ ًواییذ.
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