burns
الحروق
types according to causes
1_ thermal ( scald _contact burn_ flam burn)
)  حرق بسبب النار،  لمس حاجه سخنه، (ميه سخنه
2_electrical
3_chemical
4_inhalation
types according to depth
1_first degree
2_second degree
3_third degree

first degree burn
burning of epidermis layer
characteristic by
1_erythema
منطقة الحرق لونها احمر

2_burning pain
بيحرقه

3_ blanching
لو ضغط علي مكان طرف الحرق بصابعك هيبيقي ابيض لو شيلته هيحمر

healing : 5_7 days without scaring

second degree burn
tow types
1_superficial ( epidermis and upper layer of dermis )
characteristic by (vesicles,bullae,blisters,painful)

healing : 14_21 days with pigmentation
بيخلي المنطقة غامقة شوية
2_deep ( epidermis and most layers of dermis )

characteristic by (cherry red or white dry skin, no blisters no blanching ,minimal or
absent pain )

healing : 14 _21 days with pigmentation +scar
بيخلي المنطقه غامقه شوية وبيفضل سايب أثر

third degree burn
all layers of skin
characteristic by (or black skin no pain and deformity if occur in joint )
شبه الحاجه المصنوعه من الجلد بيلمع او اسود متفحم

calculation extent

in adult
head and neck area 9% = 4.5 from front and 4.5 from back
chest and front of trunk 18% and back 18%
each upper limb 9%

each lower limb 18 %
perineum area 1%
in child
head and neck area 18 %
each lower limb 13.5%

indications of hospital and admission
الحاالت اللي تستدعي النقل للمستشفي وتعاملها بمتخصص
1_ according to depth
deep second degree burn
3rd degree

4th degree
2_ according to extent
adult > 25%
نسبة الحرق اكتر من %52
infant > 15 %
نسبة الحرق اكتر من %52
حساب نسبة الحرق مبيدخلش فيها حروق الدرجة االولي من اول الدرجه التانيه بحسب

3_ according to site
face ( except 1st degree )>>>laryngeal edema and suffocation
الحروق في الوجه ممكن تؤدي الي اختناق النسداد مجري الهواء باستثناء حروق الدرجه االولي

flexion area >>> contracture and deformity
حروق االماكن في اماكن المفاصل اللي فيها حركة
perineum>>>reflex urine retention
4_ according to types
electrical burn>>cardiac arrhythmia and renal failure
حروق الكهربا اضراره الداخليه اضعاف اللي ظاهر علي الجلد وفي فرصة حدوث لخبطة في ضربات القلب
وفشل كلوي فالزم يتحول للمستشفي من االول
inhalation burn

الوش محروق وحوالين فتحة األنف بيبقي مسود واحيانا كحه فيها بلغم اسود

1St degree burn management
ER management
في الطوارئ
saline  دقيقه ويفضل غسيلها ب52_51 غسل الحرق بماء بارد من الحنفيه لمدة
ادهن الحرق بـــ
R/dermazin cream
or
R/mebo ointment
اغطي الحرق بشاش او رباط ضاغط
Dermazin used in healing up to bone
so , it is used in deep burn
Mebo used in healing superficial layer only

Home treatment
1_Burn cream
R/mebo ointment
pigmentation  مرات يوميا وميتعرضش للشمس عشان ميحصلش4  ل3 دهان علي مكان الحرق

2_Analgesic
for adult
R/Brufen 400 tab
or
R/Cataflm tab
قرص  3مرات يوميا
for child
R/Brufen syrup
وزنه 5/بالسم للجرعة الواحده_ متقسمه  3مرات يوميا
مثال لو وزنه  51يبقي 51=5/51سم علي  3مرات يوميا

2nd degree burn management
ER management
غسل الحرق لمدة  52دقيقه بماء واالفضل سالين
الفقعات او ال  blistersفي رايين واحد بيقول تفتحها بسن سرنجه وتسيب الغطا بتاعها وراي تاني بيقول
متفتحهاش واالصح في رايي متفتحهاش
ادهن mebo and fucidin
اغطيها بشاش فازلين والفها برباط ضاغط
Dermazin used in healing up to so , it is used in deep burn
Mebo used in healing superficial layer only
Home treatment
1_dressing : 3_4 daily
يغير علي الحرق  3ل 4مرات يوميا لو مش هيقدر يبقي مره واحده
طريقة الغيار  :غسل الحرق بسالين وتدهن مرهم ميبو وكريم فيوسيدين وتغطيها بشاش فازلين وتربط
برباط ضاغط
2_analgesic
for adult
R/Brufen 400 tab

or
R/Cataflm tab
قرص  3مرات يوميا
for child
R/Brufen syrup
وزنه 5/بالسم للجرعة الواحده_ متقسمه  3مرات يوميا
مثال لو وزنه  51يبقي 51=5/51سم علي  3مرات يوميا
3_anti edematous
لو الحرق عامله ورم
for adult
R/ Alphintern tab
قرص قبل االكل بساعه  3مرات يوميا
for child
R/Maxilase syrup
ملعقة  3مرات يوميا ً
4_antibiotic
for adult
R/Hibiotic 1gm tab
قرص كل  55ساعه لمدة اسبوع
for child
R/Curam 312 susp
وزنه  4/والكميه ياخدها كل  8ساعات لمدة اسبوع
لو وزنه  51هيبقي  2=4/51ملي كل  8ساعات لمدة اسبوع
ملحوظة  :لو الحرق ف االطراف يفضل رفع رجل الحاله عشان اقلل الورم اللي هيحصل من الحرق

management
في حالة الحروق  deep second degree burnوما فوق هعمل االتي
لحد نقله للمستشفي و يتعامل معاها المختص
2 cannula
واحده هيسحب منها دم عشان يعمل تحاليل في المستشفي والتانيه هديله منها سوائل
زجاجتين محلول رينجر
pethidine
مسكن قوي ويفضل اديهوله وريد
حساب كمية السوائل اللي محتاجها العيان
)4ml *BSA% *weight (Kg
نحسبة نسبة الحرق في الجسم  X 4 Xوزن الحالة = كمية المحلول اللي محتاجها العيان
Give half of the solution for the first 5 hours
هديله نص كمية المحلول المطلوبه في اول  2ساعات
Give the other half of the solution for the next 16 hours
ونص الكمية التاني في ال  51ساعه الباقيين
face burn with suspected laryngeal edema
لو الحرق في منطقة الوجه وممكن يدخل في حالة اختناق يبقي الزم اديله
R/solucortef vial
perineal burn : with suspected reflex urine retension
يبقي الزم تركبله قسطره بولية

