 به هیچ وجه پنبه های داخل گچ

 تغی یر ر نگ غیرطبی ،ی (ک بودی
– رنععگ پریععدگی) یععا سععردی

را خارج نکنید.

انگش ان

 از هرگونه ورزش و رانندگی با

 احساس بی حسی  /خوا

گچ و آتل خودداری کنید.

گز گزکردن انگش ان

 آ تل را نزد یک م نابع حرار تی
ععاریخ نورآ
عع ،هخ بیع
(شع

ر

ن /

 بروز ز خم یا خراش یا تاول
در پوست زیر یا اطراف گچ

ععا
ع

مس قیم) قرار ندهید.

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

 اس ،مال بوی بدیا خروج ترشح
(آبکی/قرکی/خونی) از زیر گچ

 در رژ یم غذایی خود از ا ضا ه
وزن و بععروز قععاقی ناگ ععانی
ج وگیری کنید.
 هر گز بر روی گچ راه نرو ید و
از عصا اس فاده کنید.



تب

بروز

یا تن گی ن فس

یا

تغییر وض،یت هوشیاری (گیجیخ
خوا

آلودگی) یا تپش ق ب

 شک س ن
سوراخ

یا

ترک

خودردن

یا

شدن گچ

 خروج یاتغییر شکل یا به هم
در صورت بروز هر یک از عالئم زیر مجدداً به اورژانس یا

ریی گی ال یه ی پن به ای دا خل

پزشک مراجعه کنید:

گچ

 ت شدید درد یا بروز درد شدید و
مداوم که به م سکن های م ،مولی
(حداکثر  2نوبت اس فاده) پاسخ
ندهد.
 ت شدید یا تداوم تورم که با
باال ن گاه دا ش ن و کم پرس سرد
ب بود نیا ه و اح ساس تن گی و
شار دائ می گچ بر روی ا ندام
شود.
4
 عععدم حرکععت دادن یععا خععم و

منبع :دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورزانس

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های
یک شنبه و سه شنبه شماره تماس
داخ ی 302
46259061-63 :
5

واحد آموزش به بیمار
تابستان 1393
باز نگري 1395
کد پمفلت/31:ب93/

گچ /آتل

پوشک

یک

ماکم است که بر روي ی

ماکا س سکوت و

الیه نرم پنبه قرار گر تکه

و کامالً شکل اندام را به خود می گیرد.

 -4پی

از حمام کردن مواظب باشید آب بکه داخکل

گچ و روي آن نرود روش آن در پمفلت قبلی توضکی

تکورم

اندام گچ گیري انجام می شود.
پس از ترخیص ت زم ن بهبودی به نک ت و توصیه ه ی زیر

 -5از شنا کردن و یا تماس گچ با باران و برف و یک
خودداري کنید.

جهت کسب بهترین نتیجه به نک ت زیر توجه کنید:

آن را با جریان هوا بوسیله ي سشوار (دستگاه خش
کنید .دقت کنید از باد خنک

اسکتفاده

شود.
 -1زمان خش

شدن گچ به نوع آن بستگی دارد.

گچ هاي ایبرگالس (شبیه پالستی )  2-12سکاعت

اندام باالتر از قلب قرار گیرد.

 -2تا زمان خش

شدن کامل طبق موارد باال هرگونه

راه ر تن تکیه کردن یا ایجاد شار بر روي گچ کامالً
خودداري کنید چرا که باعث شار بر روي الیه هکاي
عمقی گچ و عدم کارایی آن شده و میزان شکار وارد

آلودگی به داخل آن خوداري کنید و هنگکام ذکخاخوردن

 -7اندام آسیب دیده پس از گچ گر تن دچکار تکورم

گچ هاي معمولی (پودري) معموالً  24-48سکاعت و
بعد کامالً خش

 -1گچ و آتل خود را تمیز نگه داریکد و از ورود هرگونکه

روي آن را بپوشانید.

خفیف می شود که باید  48ساعت بعد از گکچ گیکري

می شوند.

نکنید.

 -6در صورتیکه گچ به هر علتی خیس شد می توانید

کن مو) خش

توجه کنید:

عارضه شایع اسکت در صکورت بکروز خکارش هرگکز
هیچگونه جسم یا وسیله اي را جهت خکارش وارد گکچ

داده شد.

گاهی به علت وجود تورم شدید اولیکه در ابتکدا آتکل
بندي انجام شده و پس از چند روز با ککاه

 -3به هیچ وجه گچ را خیس یا مرطوب نکنید.

 -9احساس خارش خفیکف در پوسکت زیکر گکچ یک

 -8براي بهبودي جریان خون در روزهاي اول هر-1
 0/5ساعت چندبار انگشتان خود را تکان دهید و خم
و راست کنید.

 -2بهداشت قسمتهاي خارج گچ را رعایت کنید ناخن
ها را کوتاه نگه دارید و روزانه چندین بکار از لل هکا یکا
مالول هاي ضدعفونی کننده که نیاز به شستشو بکا آب
ندارند استفاده کنید.
 -3از هرگونه پودر بچه کرم لوسیون روذن و عطر بر

عضالت اندام خود را روزانه چندین بار منقبض کنیکد

بر اندام و تعادل آن بر هم می خکورد ککه مکی توانکد

تا دچار ضعف شدید نشوید.

باعث آسیب بیشتر و تغییر شکل استووان شود.

روزانه انگشتان خود را از نظر رنگ و دما بررسی کنید

روي پوست اطراف گچ یا داخل آن خودداري کنید چون
داخل گچ جمع شده باعث آلودگی و عفونت می شود.

و مطمئن شوید که دچار کبکودي رنکگ پریکدگی یکا
1

سردي نشده باشند.

2

3

