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Tarayıcınız artık bu oyunu desteklemiyor! Flash artık kullanılamadığı için bu oyun tarayıcınızda oynanamaz. Daha fazla bilgiyi SSCB sayfamızda bulabilirsiniz. Daha fazla adres: MENDERES MAHALLESİ ALICAN SOK. NO13/1 N-P/Gaz-antep Telefon (537) 794 2758 E-posta adresi gönder: Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Cad. No 200 Salihli / Man'sa Telefon (236) 713 1351 Ateş ve
Su kahramanlarının ilk ve mobil versiyonunu e-posta göndermek için tıklayınız. Bunu artık arkadaşınla oynayabilirsin. Ateş ve Su çok eğlenceli bir maceraya çıkmak ve eğlenceli, arkadaşlar bir sürü var. İsterseniz arkadaşınızla bu macera oyunu oynayabilirsiniz, ya da birlikte oynayabilirsiniz. Oyun birçok düzeyde oluşur. Bu oyunu seveceksiniz, yön tuşları ile oynayabilirsiniz
arkadaşlar. Ateş ve su yepyeni maceralarıyla sizi bekliyor. İyi eğlenceler. FireBoy (Kontrol)WaterGirl Kontrol Ateş ve su oyununda karakterleri kolayca kontrol edebilirsiniz. Ama ileriye doğru o kadar pratik ve hızlı düşünebilme yeteneğine sahip olmalı ki onları tam olarak nereye yönlendireceğiniz konusunda karar vermelisin. Oyunda, su kız kontrol etmek için W, A, S, D tuşlarını
kullanırken yön tuşları ile İtfaiyeci kontrol edebilirsiniz. Onlar her zaman doğrudan birbirlerine ihtiyaç olacak dikkati çekiyor. Çünkü yangın bazı noktalardan geçebiliyor ve kapıları açabiliyor, su bazı noktalardan geçebiliyor ve yolda devam etmelerine izin verebiliyor. Bu nedenle, her ikisini de çok dikkatli bir şekilde kontrol etmelisin. Farklı klavye tuşları ile kontrol edebilirsiniz bu yana,
iki kişilik olarak oyun oynamak için seçeneğiniz vardır. Oyun yüklüyse, Play'e gidin ve ardından bir bölüm seçmek için Yeniden Oyna'yı tıklatın. Bir bölüm seçtikten sonra, macera başlayabilirsiniz. Yetişkinlerde en sık kullanılan yöntem, hastanın ateşi olup olmadığını belirlemek için dilin altına termometre yerleştirerek vücut ısısını ölçmektir (ağız humması ölçüm yöntemi). Vücut ısısı
&gt; 38°C'deyse, hastanın ateşi olduğunu aklınızda bulundurun. O ateş nedenini belirlemek için başka belirtileri olup olmadığını hasta sormak unutmayın, endişe verici belirtiler ve hastanın onun ateş düşürücü ilaçlar dışında tedavi talimatları ihtiyacı olup olmadığını. Belirti ve semptomlar yetişkin hastalarda ateş sırasında rahatsızlık hissi azaltmak için aşağıdaki yapmak tavsiye
edilebilir: sıvı su ve sıvı bol tüketerek hidrasyon tutulması sıvı kaybı telafi edecek ve dehidratasyon mücadeleye yardımcı olur, genellikle ateş dinlenme eşlik vücut kurtarmak yardımcı olacaktır; Şiddetli veya zorlu fiziksel aktivite, Daha fazla artış Aynı zamanda hafif giyim giymek ve bir yetişkin oda serin Düşük dereceli ateş tutmak yararlı olabilir ilaç gerektirmez. Ancak, hasta
rahatsız hissediyor sayılsa veya ateşi varsa sonra bir komut antipymptics ile tavsiye edilebilir. En sık kullanılan iki antipirmpetik parasetamol veya ibuprofen, non-steroid anti-inflamatuar ilaç (NSAID). Tedaviyi önermeden önce, ilaç alma yla ilgili herhangi bir önlem ve kontrendikasyon olup olmadığını görmek için hastayla konuşun: parasetamol tavsiye edilebilir: Aşağıdaki ler
mevcutsa NSaid önerilebilir, bazı ilaçlar kullanıldığında kanama riski artar; z.B. bazı antihipertansif ilaçlar hala kullanımda iken asetilat, varfarin, kortikosteroidler, NSaid içeren diğer ilaçlar; Örneğin anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin II reseptör blokerleri veya diüretikler Hastanın kronik böbrek hastalığı varsa (parasetamol riski daha düşükse, ama doz uzun
süreli kullanımı ile günde 3 gram geçmemelidir) mide ülseri kardiyovasküler hastalık Bazı epilepsi ilaçları (e.B. karbamazepin) zaten kullanımda veya alkol bağımlılığı mevcut, çocuklarda ateş parasetamol toksisite tedavisi riski var Recatively ölçülen sıcaklık 3 yıla kadar çocuklarda ateş ölçmek için önerilen yöntemdir 3 yıla kadar. 3 yaşından büyük çocuklarda vücut ısısı ölçüm
yöntemleri ağızdan (dil altında), koltuk veya kulaktan ateş ölçümleri içerir. Ancak, son iki daha az doğru.12,13 Büyükler gibi, aynı zamanda çocuklar için ilgili bir uzmana ele alınmalıdır acil belirtiler için diğer eşzamanlı belirtiler değerlendirmek.12,13 Belirtileri ve belirtileri Ateş li çocukların ebeveynleri aşağıdaki giymek için teşvik edilebilir, çocukların sıcaklığı yükseldiğinde:1 Çocuk
mümkün olduğunca hafif giyinmeli, çünkü kaplanmış giysiler vücut ısısını enkarne eder ve ateşe neden olur Çocuğu meyve suları gibi sıvıları içmeye teşvik etmek ve hatta pudra şekeri yiyin ılık su yla çocuk kasık bölgesi ve bilek gibi belirli bölgelere soğuk mendil koyar, çocuklarda ateş tedavisi için genel öneriler şunlardır: 3 aydan küçük ve ateşi olan bebekler 3 8 ≥ , ne olursa olsun
diğer belirti ve semptomların varlığı; 3 aylık ömrü aşkın çocuklar, endişe verici semptomlar göstermedikçe yüz üstü ilaçlarla tedavi edilebilir ve gözlemlenebilir. İlaç tedavisi ancak çocuğun vücut ısısı &gt; 38.9°C ise veya çocuk daha düşük bir sıcaklıkta rahatsız görünüyorsa tavsiye edilmelidir. Ateş piyasasında mevcut ilaçlar arasında, parasetamol çocuklarda ateş tedavisi için
önerilen ilk basamak tedavi, gibi ateşi azaltmada etkilidir ve çocukların midelerine dosttır. OYUNU BAŞLA Sorun Bubbles 3 2-Man Tenis Futbol Futbol Masters Bubble Trouble Trouble
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