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Cordon umbilical cuidados pdf

Caida cordon umbilical cuidados. El cordon umbilical cuidados. Prolapso del cordon umbilical cuidados de enfermeria. Cordon umbilical cuidados de enfermeria. Cordon umbilical cuidados del recien nacido. Cordon umbilical cuidados y aseo. Cordón umbilical cuidados. Prolapso de cordon umbilical cuidados de enfermeria.
Não é necessário que seu bebê esteja com uma esponja para todos os dias; Duas ou três vezes por semana geralmente são suficientes. Gradualmente, ele seca até cair, geralmente entre 5 e 15 dias de vida. Quando a mulher cai, a pele de baixo deve ser tratada. Você pode aproveitar o tempo do banheiro com a esponja para limpar suavemente o cordão
umbilical. É normal que algumas gotas de sangue saiam quando a mulher cai. Às vezes, a pele é possível estar na carne viva e que um pouco de Lyson sai. Converse com sua música se você acha que seu filho pode ter uma dessas condições: granuloma umbilical. Enquanto a medula do cordão umbilical seca, está enrugada e endurecida, uma cor
amarela com uma cor preta marrom. Quando o cordão cair, não tenha medo de nadar em seu bebê em um banheiro para a criança ou pia. Você pode procurar informações sobre como alterar seu bebê em seu bebê aqui, mas lembre -se de que, nessas primeiras semanas, você deve tomar um cuidado especial para proteger a área do cordão umbilical.
Para fazer isso, basta lavá -lo com água e água. O importante é lavar e secar bem para evitar infecções no link a seguir Você pode ver as etapas a seguir para os cuidados do cordão umbilical. Ministério da Saúde da Junta de Andalucã: ã se tornará a apresentação com os pontos -chave: Quando a mãe de uma recuperação nasceu, você vai querer saber
o cuidado do cordão umbilical: como manter o mut do seu filho cordão umbilical seco Identifique os sinais de infecção e quanto você precisa chamar sua música. Quanto tempo leva para cair no cordão umbilical? Alguns paval, como o profissional Plus, têm um Terminado ao redor do cordão umbilical, um lyh leve que sai da mulher, algumas gotas de
sangue e o aparecimento de uma crosta podem ser normais, mas se você observar alguns sinais de infecção no muvil do cordão umbilical ou seu filho ou filho tem a febre infantil, alertando imediatamente o seu Mão M ©, eu digo. Siga o restante da cura do cordão umbilical indicado acima. Se o Senhor do Cordão não caiu, ele usa Pavigli com entalhes
ou dobra a parte superior do país para impedir que a urina chegue ao Muvil e que a irritação dela. Você pode usar uma enorme bola de algodão ou um palito para limpar a pele ao redor da mulher, tomando cuidado para não molhar a metralhadora. Comece do seu rosto; Use a pequena toalha hosta, mas sem sabão para que não entre nos olhos. Seu
filho nasce em breve, o cordão umbilical é um grampo e corte. Você pode tentar acessar este site a partir de um explorador protegido no servidor. Aqui você tem algumas sugestões para os cuidados do cordão umbilical que você pode seguir: mantenha a metralhadora do cordão umbilical limpo e seco. É provável que ele desapareça após cerca de uma
semana, mas, se não for, o pediatra de seu filho poderá extraí -lo. Hérnia umbilical. Não afete ou cubra a área do umbigo com uma moeda. A pele ao redor de Muvil é vermelha. É melhor limpar o Muvil do seu bebê quando você muda o país ou quando ele é banido. O cordão umbilical é a estrutura que une o umbigo do feto com a placenta da mãe.
Diretamente para o seu filho em uma superfície plana e acolchoada, como caixa de câmbio ou solo em uma toalha macia (com tudo o que é necessário à mão). Em alguns casos, pode haver uma razão pela qual o Mut do cordão umbilical Ao contrário do que você ouviu, cola a fita adesiva na área do umbigo ou coloque uma moeda nela não ajuda a
alterar a forma do umbigo do seu bebê e, de fato, pode causar danos. Seu filho não ouve, o cordão umbilical não tem nervosismo. O mundo o investiga. Também produz uma secreção amarela e fedorenta. A cabana do cordão umbilical geralmente cai algumas semanas após o nascimento da criança. Por favor, ative os scripts e complete a página. Eles
podem incentivar o aparecimento de granulomas ou que sequem muito ásperos, em risco de sangramento e amor. A gaze que cobre o cordão. É composto de vasos sanguíneos cercados por uma geléia. Deixe o Muvil do cordão umbilical cair apenas em vez de pegá -lo ou puxá -lo, mesmo que esteja pendurado. Entre em contato com o pediatra do seu
bebê se ele tiver dois meses de idade e o gancho do cordão umbilical ainda não caiu. O umbigo pode se molhar, mesmo que o cabo não tenha sido liberado. Faça conselhos sobre seus médicos, se você não tiver certeza do que irritação. Impede que os países nasçam. O terminal geralmente permanece em posição entre 24 e 48 horas. A criança nascida
de Cesé, aqueles que têm um cabo com frequência e o uso de anti -isíticos, podem adiar o cabo. Seco para evitar ser A área do umbigo está inchada. A criança chora quando a mulher é tocada, indicando que a área é sensível e dolorosa. As condições do cordão cordônico são duas condições relacionadas ao cordão umbilical ou à área do umbigo.
Posteriormente, além da água e lavando suavemente o resto do corpo, em particular a pele se dobra ao redor do pescoço, orelhas e área genital. Para fazer isso, dobre a parte superior do Pavelato sob o cordão umbilical. Se você sangrar mais do que algumas gotas, entre em contato com o pediatra do seu bebê. A hérnia umbilical é geralmente tratada
quando a criança tem entre 12 e 18 meses. Para a área do cordão umbilical, o cuidado do cordão umbilical indicado acima. Entre em contato com sua música se não foi tratada nas duas semanas seguintes ao funeral da mulher. Limpo e seco. Uma hérnia umbilical é um pequeno buraco na parede abdominal que permite que o tecido se destaque
quando há pressão, como quando seu filho chora. Continue mantendo o umbigo do seu filho seco e limpo, e logo deve ser completamente curado. Não toque na mulher. Pode ser umedecido com soro se estiver muito conectado ... é dobrado sob o cabo. Em casais mal desenvolvidos ou quando falta as condições higéticas, é possível usar desinfetantes
como a clorexidina a 4% (efetivos) ou álcool a 70 ° C. Como o povestone iodado (Betadine' ¢ ®) a partir do risco de alterar a tireóide do destinatário da OTAN. E Mercomin, que pode causar eczema e, por sua cor, pode ocultar sinais de infecção ou inflamação. Do talco na área. Vá para o pediatra do seu bebê, se você se preocupar com a forma da
barriga de que a mulher cai e o umbigo do seu filho é curado, é melhor que você continue apoiando -o com uma esponja para evitar imergir o Muvil com água. É possível que você tenha ouvido algo sobre esfregar a mulher com álcool, mas hoje os especialistas geralmente recomendam que não façam nada. Os especialistas recomendam a "cura do cabo
seco", ou seja, que o muco a cabo está no ar e não o cobre com água ou pomadas. Ele se retira uma vez que restos do cabo é seco e não sangra mais. Para dar ao seu pequeno banheiro com esponja, prepare tudo o que você precisa: um recipiente com água quente. Uma toalha. Um piso limpo. Uma vez que o grampo é removido, que permaneceu na
barriga do bebê é um pequeno muvil. Olha, não há sangramento. Leitura para obter informações, em particular esses aspectos e muitos outros. Não tenho nervos, não dói. Após o parto, o cordão é um grampo e corte. Após o cordão umbilical, um nó de nó ou um nome colorido de hospedeiros avermelhados perto do local onde o cordão caiu, o que pode
aumentar ligeiramente o tamanho e continuar implorando um pouco. Nunca deixe seu bebê sem vigilância durante o banho de esponja; Se você está em uma superfície alta, Os valores de mudança sempre mantinham o cinto de segurança e uma mão em cada momento. Mantenha o seu pouco coberto de toalha para que não fique frio e exponha apenas
as partes do corpo que são lavadas. Caiu no tempo de dívida. Se você vê que o umbigo do seu filho é distinguido quando ele chora, ele pode ter uma hérnia umbilical. umbilical.
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