
یعیبطنامیازماجنايروشکيامنهار
و

نامیازدردشهاکییورادریغياهشورهیارا



رهدوجوتروصرد
ردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطمادقا،درومبسحربمئالعزاکی

نامیازياهمرفلیمکتولماکلاححرشنتفرگ-
7امنهارقبط) هلصاف،تدش،تدم (محرتاضابقنایبایزرا-
5امنهارقبطیتایحمیالعیبایزرا-
تمالسياهتستوتاشیامزآویفارگونوسجیاتنیسررب-
نینج
2امنهارقبطهنیاعم-

مادقاويدنبهورگ
رادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطینامیازياهتبقارمهیارا،درومبسحربويرتسب4امنهارقبطرطخرپدراوم

ردام

زافرهساساربیعیبطنامیازلومعمياهتبقارمهیاراوینامیاززافنییعت ار4يامنهارقباطمرطخرپدراومزاکیچیههکيردام
درادن

امنهارقبطردامتالاحهبهجوت-
خیرات،نآعورشنامزویلصاتیاکش: رصتخملاححرشنتفرگ-
،طقسدادعت،نامیازدادعت،يرادرابدادعت،یگدعاقنیرخآزورنیلوا

یهاررسدرومردلاوس،يرادرابرخآياههامردینیبهکلهقباس
نیرازسهقباس،تفجندوب
امنهارقبطنینجبلقيادصیبایزرا-
5امنهارقبطنوخراشفیبایزرا-

مادقاويدنبهورگ

:ریزحرشهبمادقاويرتسب
لانیژاوهنیاعم-
ولهپهبردامندناباوخ-
نژیسکازیوجت-
مرسقیرزتوگرندرکزاب-
هدنورپلیکشتوردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطمادقاونینجگنیروتینام-

:بیترتهبریزتامادقاويرتسب: فاندنبسپالورپتروصرد
نژیسکازیوجت-
هدجستلاحهبتیعضورییغت-
نژاوردتسدکیهلیسوبشیامنوضعندربالاب-
مرسیسیس700-500ابهناثمندرکرپ-
لیکشتوردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطيرادرابعیرسمتخياربيریگمیمصت-
هدنورپ

160زارتشیبای110زارتمکنینجبلقنابرض
)ینینجسرتسید(

ربینامیازتامدخهیارا،ینامیاززافنییعت،يرتسب: هنیاعمهجیتنساساربولانیژاوهنیاعم
هدنورپلیکشتويرادرابمتخياربيریگمیمصت،نامیازهلحرمبسح

نیرازسهقباس-
یهاررستفجوینیبهکلدوبن-

1يامنهارقباطمنامیازندوبعوقولابیرق-

هدنورپلیکشتوردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطمادقاويرتسب رتالابو140/90نوخراشف

رطخمیالعساساربنارداميدنبهورگ

مادقايدنبهورگ

مادقا
یبایزراوهدنورپلیکشت

مادقا

عیرسیبایزرا

يروفرطخمئالعیسررب
كوش،يرایشوهلالتخا،جنشتلاحردایهعجارمزالبقجنشت-
يزیرنوخ-
لکشمسفنت-
فاندنبسپالورپ-

یفارگونوسنودبینیبهکلهقباسایوینیبهکلتروصرد
يرادرابرخاوارد

وردامرادتسودناتسرامیبيروشکيامنهارقباطممادقاولانیژاوهنیاعمزايراددوخ
هدنورپلیکشت

تسايرورضيرتسبلحارممامترد3يامنهارقباطميرتسبتاظحالمتیاعر: هجوت

)ینامیازمئالعابردامهعجارم(ربیلردشریذپ



مادقاويدنبهورگ
نابرضویمحرمظنمانتاضابقناتروصرد

نینجبلقیعیبط

هزاجاردامهبناوتیمنینجبلقيادصومحرتاضابقناقیقدتبثزاسپ
هباردوخعقومهبدناوتبهکنیاهبطورشمدنکكرتارناتسرامیباتداد
وردامهبینامیازرطخمئالعشزومآ،صیخرتزالبق. دناسربناتسرامیب
.تسایمازلاهارمه

ییاهنمادقايدنبهورگ

: تعاس2-8تدمهبردامزاتبقارم

5امنهارقبطیتایحمئالعیبایزرا-
7امنهارقبطمحرتاضابقنایبایزرا-
امنهارقبطنینجبلقيادصیبایزرا-
6

ردامرد( رظنتحتتاعاسباستحاابلاعفزافعورشمدعتروصرد-
 ): تعاس20اترثکادحراپیلونردامردوتعاس14اترثکادحراپیتلوم
ردامرادتسودناتسرامیبلکتورپقباطمنامیازياقلا

بسانمانتفرشیپوبآهسیکیگراپزاتعاس6-2زاشیبتشذگتروصرد-
ردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطنامیازياقلا :نامیاز

بسانمانتفرشیپویمحرمظنمتاضابقنادوجومادقاويدنبهورگ
ینامیاز

ردنامیازتفرشیپویمحرمظنمتاضابقنادوجو
دردشهاکياهشورزاهدافتساابنامیازلاعفزافعورشاتتبقارمهمادارطخمکناردام

امنهارقبط

ییاهنمادقا

5امنهارقبطیتایحمئالعیبایزرا-
8امنهارقبطنامیازتفرشیپیبایزرا-
7امنهارقبطمحرتاضابقنایبایزرا-
6امنهارقبطنینجبلقيادصیبایزرا-

تبقارمویبایزرا

تبقارمویبایزرا

.دنیامنمهارفيرتسبریغهتفهنزافناردامنتفرگرظنتحتياربیلحمدیابینامیاززکارمهیلک
8-2هتفهنزافردردامنتفرگرظنتحتنامزتدم .درادیگتسبرظنتحتناکموناتسرامیباتردامتنوکسلحمهلصاف،نیعجارمدادعتهب  )تعاس(

رطخمئالعساساربنارداميدنبهورگ
زارتمکنینجبلقنابرض،يرایشوهلالتخا،كوش

،زارتشیبای110 ،بت،لکشمسفنت،يزیرنوخ160
رتالابو140/90نوخراشف

ردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطتبقارم

یعیبطنابرضویمحرمظنمتاضابقناتروصرد
اهتبقارمهماداورداميرتسبنینجبلق

زارتمکنینجبلقنابرض،يرایشوهلالتخا،كوش
،زارتشیبای110 ،بت،لکشمسفنت،يزیرنوخ160

رتالابو140/90نوخراشف
ردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطتبقارم

نامیازلواهلحرمهتفهنزافياهتبقارم



مادقاويدنبهورگ

ییاهنمادقا

امنهارقبطردامتالاحهبهجوت-
امنهارقبطیتایحمئالعیبایزرا-
7امنهارقبطمحرتاضابقنایبایزرا-
امنهارقبطنینجبلقيادصیبایزرا-
فارگوتراپساساربنامیازتفرشیپیبایزرا-
8امنهارقبط

نینجبلقیعیبطنابرضوردامنگلابنینجرسقباطتزانانیمطا-
  : فارگوتراپقباطممادقاطختمسهبنامیازبسانمانتفرشیپ
- ردامیفطاعویناورتالاحهبهجوت-

تیعضورییغتوتکرحهبردامقیوشت-
9امنهارقبطدردشهاکياهشورابنامیازمودهلحرمتبقارم-
)تاعیامندیشون(ردامنویساتاردیههبهجوت-
بآهسیکندرکهراپ-
ناتسرامیبلکتورپقبطمادقا: فارگوتراپساساربمادقاطخزانتشذگ-
يرادرابعیرسمتخهوحنياربيریگمیمصتوردامرادتسود

: نامیازتفرشیپ
9امنهارقبطدردشهاکياهشورابنامیازمودهلحرماتتبقارمهمادا-
25امنهارقبطتبقارم: بآردنامیازتروصرد-

یبایزرا

نارداميدنبهورگ

رتمکنینجبلقنابرض،يرایشوهلالتخا،كوش
،زارتشیبای110زا سفنت،يزیرنوخ،بت160

رتالابو140/90نوخراشف،لکشم
ردامرادتسودناتسرامیبلکتورپقبطتبقارمهیارا،درومبسحرب

نوترپیهمحر
ودهلصافایهقیقدهدردرتشیبایضابقنا5دوجو
رهلوطایهقیقدکیزارتمکیعیبطضابقنا
هبمحرندوبنلش،رتشیبایهقیقدودضابقنا

يوگلانیاموادتو,ضابقناودنیبلماکروط
هقیقد30ياربضابقنا

نوتوپیهمحر
ضابقنارهلوطوهقیقدهدردضابقناهسزارتمک

هیناث40زارتمک

بسانمتاضابقنا

گرنتفرگ-
ردامندناباوخولهپهب-
نژیسکازیوجت-
نینجبلقگنیروتینام-
يرادرابمتخهوحنياربيریگمیمصت-

نینجبلقیعیبطنابرضوردامنگلابنینجرسقباطتزانانیمطا-
: فارگوتراپقباطممادقاطختمسهبنامیازبسانمانتفرشیپ

ردامیفطاعویناورتالاحهبهجوت-
تیعضورییغتوتکرحهبردامقیوشت-
9امنهارقبطدردشهاکياهشورابنامیازمودهلحرمتبقارم-
)تاعیامندیشون(ردامنویساتاردیه-
رادتسودناتسرامیبلکتورپقباطمنامیازياقلاوبآهسیکندرکهراپ-
: نامیازتفرشیپردام

9امنهارقبطدردشهاکياهشورابنامیازمودهلحرماتتبقارمهمادا-

نامیازلواهلحرملاعفزافياهتبقارم



امنهارقبطنامیازمودهلحرمهبدورومئالعهبهجوت-
10

8امنهارقبطنامیازتفرشیپیبایزرا-
6امنهارقبطنینجبلقيادصیبایزرا-
5امنهارقبطیتایحمئالعیبایزرا-

یبایزرا

مادقاويدنبهورگ

ییاهنمادقاوتبقارم

فارگوتراپساساربنامیازبسانمتفرشیپ

9امنهارقبطدردشهاکياهشورابنامیازهرادا-
11امنهارقبطنامیازمودهلحرمهرادا-
دازونلماکجورخواههناش،رسجورخياربتبقارم-

ردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطمادقا: هناشیشوتسیدتروصرد
25امنهارقبطتبقارم: بآردنامیازتروصرد

:ریزمئالععیرسیبایزرا
موینوکمهبندوبهتشغآ-
ندرکهیرگایسفنت-
بسانمینالضعنوت-
يرادرابنس-

مادقاويدنبهورگ

موینوکمهبندوبهتشغآ،سفنتنتشادنایلکشمسفنت
13امنهارقباطمءایحاوفاندنبعیرسندیربوپمالکهتفه37زارتمکيرادرابنس،بسانمانینالضعنوت،

14امنهارقبطدازونهرادادراومهمهندوبیعیبط

ییاهنمادقا

فارگوتراپساساربنامیازبسانمانتفرشیپ

: نینجبلقنابرضوردامیتایحمیالعندوبیعیبطتروصرد
هناثمندوبیلاخهبهجوت-
)تاعیامندیشون(ردامندرکهترادیه-
بآهسیکندرکهراپ-
تاضابقناماگنهحیحصندزروزهبردامشزومآ-
تیعضورییغتهبردامقیوشت-
نامیازلماعایهارمهطسوتمورکاسيورراشف-
11امنهارقبطنامیازمودهلحرمهرادا-

متخهوحنياربيریگمیمصت: فارگوتراپقباطمتفرشیپمدعتروصرد
يرادراب

یبایزرا

يدنبهورگ

اههناشنومئالعيدنبهورگ

زارتمکنینجبلقنابرض،يرایشوهلالتخا،كوش
،زارتشیبای110 ردامرادتسودناتسرامیبلکتورپقبطتبقارمهیارا،درومبسحربلکشمسفنت،يزیرنوخ160

شیامزآتهجفاندنبنوخهنومنلاسراو13امنهارقباطمایحاتفهزارتمکدازونلواهقیقدراگپآتروصرد
ABG

.دوشهدامآنامیازياربلیاسووردام،نامیازلماع12هرامشيامنهارقباطمهلحرمنیارد*

نامیازمودهلحرمياهتبقارم



15امنهارقبطنیسوتیسکاقیرزت-
16امنهارقبطتفجندشادجدنوریسررب-
17امنهارقبطتفججورخياهرونامماجنا-
18امنهارقبطفاندنبواههدرپ،تفجیسررب-
قبطژاسامومحرندوبعمجزانانیمطا-
19امنهار

وناوبآعیرسهیلخت: بآردنامیازتروصرد
جورخزاسپهلصافالبمرگهلوحابردامندناشوپ

نینج

تبقارمویبایزرا

مادقاويدنبهورگ

جورخ،لکشمسفنت،يرایشوهلالتخا،كوشمیالعزورب
)،اهیگراپ،ینوتآ،تفجسابتحا( يزیرنوخ،تفجلماکان

محریگنوراو

ناتسرامیبلکتورپقبطتبقارمهیارا،درومبسحرب
ردامرادتسود

ییاهنمادقا

تفجلماکجورخ
20امنهارتفججورخزاسپتامادقا-
مراهچهلحرمردتبقارمهمادا-

شکتسدضیوعت-
فاندنبسپیلک-
تیوهبسچربقاصلا-
ندبواهمشچندرکزیمت-
سامتياربردامهنیسيوردازونندادرارق-
یهدریشعورشوتسوپابتسوپ
ندبندناشوپ-
قاتاندوبمرگزانانیمطا-
ینالضعنوت،تسوپگنر،سفنتددجمیبایزرا-

مادقاويدنبهورگ

گنر،بسانمانینالضعنوت،سفنتنتشادنایلکشمسفنت
13امنهارقبطءایحایگدیرپگنرایدوبک

مراهچهلحرمتبقارمهمادادازونتیعضوندوبیعیبط

ییاهنمادقا اههناشنومئالعيدنبهورگ تبقارمویبایزرا

اههناشنومئالعيدنبهورگ

نامیازموسهلحرمياهتبقارم



5امنهارقبطیتایحمئالعیبایزرا-
19امنهارقبطمحرندوبعمجزانانیمطا-
21امنهارقبطيزیرنوخنازیمیسرربویبایزرا-
قبطیگراپعونونازیم،ینامیازلاناکیسررب-
22امنهار
24امنهارقبطرطخمئالعیسررب-

مادقاويدنبهورگ

،لکشمسفنت،يزیرنوخ،جنشت،يرایشوهلالتخا/ كوش
ینوتآ،الابنوخراشف4،و3هجردیگراپ،موتامه،بت

قبطتبقارمهیارا،درومبسحرب4و3هجردیگراپمیمرت
ردامرادتسودناتسرامیبلکتورپ

ییاهنمادقا

دراومهمهندوبیعیبط

زاینتروصردشربلحم2و1هجردیگراپلحممیمرت-
هارمهکمکابنامیاززاسپقاتاهبلاقتناوردامسابلضیوعت-
)دوشهجوتنوخراشفتفاوهجیگرسهب(
کیشربلحمایویگراپلحممیمرت: بآردنامیازتروصرد-

بآزاردامجورخزاسپتعاس

يامدندوببسانمودازونندوبمرگزانانیمطا-
قاتا

ینالضعنوت،تسوپگنر،سفنتددجمیبایزرا-
مادقاويدنبهورگ

ییاهنمادقا

اههناشنومئالعيدنبهورگ

اههناشنومئالعيدنبهورگ
گنر،بسانمانینالضعنوت،سفنتنتشادنایلکشمسفنت
13امنهارقبطءایحایگدیرپگنرایدوبک

صیخرتنامزاتتبقارمهمادادراومهمهندوبیعیبط

تبقارمویبایزرا

تبقارمویبایزرا

نامیازمراهچهلحرمياهتبقارم



5امنهارقبطیتایحمئالعیبایزرا-
19امنهارقبطمحرندوبعمجزانانیمطا-
قبطيزیرنوخنازیمیسرربویبایزرا-
21امنهار
23امنهارقبطرارداعفدتیعضویسررب-
وردامیناورویحورتیعضویسررب-
نامیاززاسپزوکیاسویگدرسفاهقباس
24امنهارقبطرطخمئالعیسررب-

تبقارمویبایزرا

مادقاويدنبهورگ

الابنوخراشف،لکشمسفنت،جنشت،يرایشوهلالتخا/ كوش
،دردرس،اپقاستشپدرد،موتامه،بت،يزیرنوخ،ینوتآ

یناورویحورتیعضوندوبیعیبطریغ،دیديرات
ردامرادتسودناتسرامیبلکوتورپقبطتبقارمهیارا،درومبسحرب

یکشزپناورهرواشمیحورتیعضوندوبیعیبطریغتروصرد

ییاهنمادقارطخمئالعساساربنارداميدنبهورگ

دراومهمهندوبیعیبط

هداستانیرمتماجناهبردامقیوشت-
ییورادياهلمکمزیوجتوزایندرومياهورادزیوجت-
یتشادهبياههیصوتهیاراوشزومآ-
زاینتروصردماگرقیرزت-
)هدشفاصپوس (ییاذغداومفرصمهبهیصوت-
يراصحنایهدریشهبردامقیوشت-
يدعبهعجارمناکمونامزنییعت-
تعاس24زاسپصیخرت-
اههلولنتسبياربمزالتامادقاماجنا: اههلولنتسبهبلیامت-

ودازونوردامندوبمهرانکزانانیمطا-
یهدریشيرارقرب
قاتايامدندوببسانمزانانیمطا-
نوت،تسوپگنر،ترارحهجرد،سفنت (یبایزرا-
تنوفع،يراجنهانوینامیازتامدص،ینالضع
ويرادرابنسندوبیعیبطریغ،یعضومياه
) دازونياههزادنا

مادقاويدنبهورگ

ییاهنمادقااههناشنومئالعيدنبهورگ

دراومهمهندوبیعیبط

لواتعاس6رددازونندرکنمامح-
دازوندلوتودبياهنسکاوو1كنیماتیوقیرزت-
دازونيدعبتبقارمخیراتنییعت-
ردامهبدازونزاتبقارمشزومآ-
کشزپطسوتدازونهنیاعم-

دازونیبایزرالکوتورپقبطمادقا وینامیازتامدص،یعضومياهتنوفع،رطخياههناشن
دازونياههزادناويرادرابنسندوبیعیبطریغ،يراجنهان

ایدوبکگنر،بسانمانینالضعنوت،سفنتنتشادنایدبسفنت
13امنهارقبطءایحایگدیرپگنر

تبقارمویبایزرا

23امنهارقبطمادقا رارداسابتحا

صیخرتنامزاتنامیاززاسپياهتبقارم



)رتمیلیمهبیلخادرطق (هلولهزادنا)هتفههب (يرادرابنس )مرگهب (نزو
282/5ریز 1000ریز

28-343/0 1000-2000
34-383/5 2000-3000

4/0-383/5زارتالاب 3000زارتالاب
6مرگولیک (نزو) = رتمیتناس (ندربورفقمع + (

دازونءایحافیراعت13-يامنهارهمادا

.دینکیبایزراهنیسهسفقندشهدیشکوت،ندرکهلان،سفنتدادعتشرامشرظنزااردازونسفنت: سفنتیبایزرا

هلوحودیهدرارق) دشابهدشهدیشکبقعهبيرصتخمندرگ (بسانمتیعضورداردازون: ییاوههارندرکكاپبسانمتیعضو
.دیهدرارقدازونياههناشریزرتمیتناس2/5ات2تماخضهبياهدشهلولهچراپای

ارنشکاسهلول. دینکنشکاساريان،دازونندوبنلاحرسوموینوکمهبکیتوینمآعیامندوبهتشغآتروصرد: هشارتنشکاس
.دوشنماجناراب2رثکادحایهیناث20زارتشیبندرکنشکاس. دینکینیبلخادرتمیتناس3وناهدلخادرتمیتناس5رادقمهبرثکادح

رانکارسیخهچراپایهلوح. دینککشخ،تساهدشمرگلبقزاهکزیمتهچراپایهلوحاباردازونهنتوتروصورس: ندرککشخ
.دیهدرارق،تساهدشمرگلبقزاهکياهچراپایهلوحيورارواودیراذگب

طقفدازونتشپندیلامایواپهنشاپهبندزرگنلت،اپفکهبندزهبرض. (دیهدماجنامیالمیتسوپکیرحت: یسملندرککیرحت
)رابودایکیيارب

حیحصتیعضورداردوخياهتسدوناتشگناهکیلاحرد. تسا) یتشگناود (تسششور،شورنیرتهب: هنیسهسفقندرشف
. دیرببورفلخادهبهنیسهسفقیفلخ-یمادقرطقموسکییبیرقتقمعهبارهنیسغانجهکدیروآدراوراشفردقنآدیاب،دیاهدادرارق

 (دوشرارکتهقیقدرهرد) سفنت30وراشف (90راک120ابیرقتدیاب. دوشهدادددجمندشرپهزاجابلقهباتدینکاهرارندرشفسپس
)دوشعوجردازونيایحاهمانسردباتکهبرتشیبتایئزجبسکيارب.

ودناشوپبارواناهدوینیبهکيروطهبدیراذگبدازونتروصيوریتسردهبارکسام(PPV): نژیسکاوتبثمراشفابهیوهت
ردراب60ات40تعرسابارهیوهت. دینکهدهاشمارهنیسهسفقتکرحودیراشفبارگب. دریگرارقکسامهیشاحلخادردهناچهرانک
.دیهدماجناهیناث30تدمهبوهقیقد

.دیهديروفعاجرااردازون،تیعضوتابثزاسپ
.دینکمهارفاريروفعاجراتامادقا-
.تساهداتفایقافتاهچهکدیهدحیضوتردامهب-
.دیهدماجناارهیوهت،عاجراماگنهرد-

:درادنسفنتدازون،هیوهتهقیقد10زادعبرگا
.تساهدرمدازون،دیهدنماجناارهیوهت-
.تساهداتفایقافتاهچهکدیهدحیضوتردامهب-
.دنشکبشوغآهباروالیامتتروصردودننیببارناشتوفلاحردایهدشتوفدنزرفنیدلاودیهدهزاجا-

هشارتلخاديراذگهلول

)نامیازقاتازاسپتبقارملماش (ایحازاسپياهوراد
0/1دیارلکوردیهناسکولان mg/kg…....................................دوشزیوجتعیرس

،
IM (احیجرت)                  IV (ردخمداومزایشانیسفنتبوکرسيارب( )   لوبقلباق)،

IV (200یمسیلگوپیهيارب10% (زکولگلولحم mg/kg) 2 ml/kg……... (2-1ضرعرد
.دبایهمادايدیروزکولگموادمنویزوفناابسپسوهقیقد

)1،تروصهب20mg/kgهتسهآزیوجت).…جنشتيارب(لاتیبرابونف mcg/kg/min) IV
.دوشیسفنتشالتفیعضتثعابتسانکمم

20-2نوخراشفشهاکيارب (نیماپود mcg/kg/min......(موادمنویزوفناتروصهب
.يدیرو

:هرطقهبساحم
mcg/kg/minرظندروم (kg) Ð6نزو Ð

ml/hrرظندروم

:IMینالضعلخاد:IVيدیرولخاد:ETهشارتلخاد:SQيدلجریز

يزاسهدامآوراد ياربتظلغ
زیوجت

نیرفنیپا
1/10000لولحم
کیگنرسکیرد

یسیس
1/10000

ازفامجح
هبارینیمختمجح
گنرسکیلخاد

دیشکبگرزب

نیلاسلامرن
)هدشهیصوت(

تاتکالرگنیر
زمرقلوبلگ
Oمکارتم

تانبرکیب
میدس

ینیمختمجح
هبهدشهدیشک
زاگنرسلخاد
ایهدشرپشیپ

هدشهدامآ

0/5 mEq/ml
لولحمزا

 % 4/2

هار/ ژازود
زیوجت

تاطایتحا/ زیوجتتعرس
IV: 0/1-0/3

ml/kg
ET: 0/3-1

ml/kg

وعیرسيدیرولخادشوررد
1-0/5ابلائکارتودناشوررد
زیوجتنیلاسلامرنرتیلیلیم

ددرگ

(10 ml/kg)
IV

)یفاندیروهارزا(

هقیقد10ات5یط
ددرگزیوجت

1 mEqg/kg
(4 ml/kg)

هقیقد2لقادحیطیگتسهآهب
1)ددرگزیوجت mEq/kg/min)
هبدازونهکیتروصرداهنت
،دوشیمهیوهترثومروط
.دینکزیوجت



هیناث30
هیناث30

هیناث30


