 در روزهای اول در صورت درد به علت آسیب

بیه

بافت ها طبق تجویز پزشک از مسکن استفاده کنبد.

 چنانچه باای شسا آت گبای انجام شده اسیت از
بازکادر مداوم و دلخواه آر خیودداری کنبید .آتی
خود را هسواره بسته نگه دارید مگیا آنکیه پزشیک

 در روزهای اول بیاای کیک کیادر درد از کس یا
ساد و کبسه یخ استفاده کنبد .دقت کنبد گچ خیب

هنگام تاخبص اجازه ی باز کیادر آر را در مواقیع
خاص مانند ش
 با ت

نشود و این کار متناوب انجام شود.

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

ها یا خواب یا حسام داده باشد.

گبا روزانه دمای بدر خود را کنتال کنبد.

 گچ را دور از منابع حاارتش نگه دارید.
 احسا

خارش خفبف در پوسیت زییا گیچ ییک
 از وارد کییادر ضییابه هییای سییخت و سیینگبن

عارضه ی شایع است .در صورت باوز این مشیک
هاگز هبچ جسک یا وسبله ای را جهیت خیارش وارد
نکنبد چور باعی

زخسیش شیدر و آسیب

خواهییییییییییییید شییییییییییییید.

پوسیت

خودداری کنبد.
منبع :کتاب پاستاری باونا و سودارث – دسیتورالمس
( دیتا)

یک ارچه تاخبص از اورزان

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
واحد آموزش به بیمار روزهای یک
شنبه و سه شنبه شماره ت ماس :
46259061-63
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هک آت و هک گچ گبای باید طول کافش را داشته باشد.

در چه مواقعی گچ و آتل استفاده می شود؟

این طول باید به اندازه ای باشد که بتواند یک مفصی

هدف اصلش استفاده از گچ یا آت  ،حسایت از استخوار
آسب

دیده ،مفص

صدمه دیده و دیگا بافت های

تکبه کادر یا ایجاد فشار با روی گچ کامال خودداری

را باالی مح شکستگش و یک مفص را در پایبن مح
شکستگش ببحاکت نگه دارد .تورم پا بمد از گچ گبای
به اندام فشار مش آورد پ

اندام است.

 تا زمار خشک شدر کامی از هاگونیه راه رفیتن،

:

کنبد.
 به هبچ وجه گچ را خب

و ماطوب نکنبد.

برای جلوگیری از تورم اندام بدنبال گچ گیری پا چه
آنها درد و تورم اندام را کاهش داده و موج

کک شدر

 پبش از حسام کادر یک حوله به دور لبه ی بیاالی

کارهایی باید انجام داد ؟

اس اسک عضالت مش شوند .ببشتاین مورد استفاده گچ

 باید در چند روز اول بمد از گچ گبای دراز کشبده

و آت در درمار پبچ خوردگش مفاص و ببحاکت کادر

و یک یا چند بالشت زیا اندام طیوری قیاارداد کیه

س

شکستگش ها است.

ساق یا ساعد باالتا از سطح قل

آت در واقع یک گچ نصفه است ،بنابااین در اندامش که

با این کار خور و مایمات از انیدام بیه طیاف قلی

احتسال دارد تورم پبدا کند یا تورم آر ببشتا شود از آر

بازگشت کاده و تورم کک مش شود .در صورت ایجاد

استفاده

شود.

مش

گچ ب بچبد (به هبچ وجه آناا داخ فضای گچ نکنبد).

ببسار قاار بگباد.

ییک روکیش پالسیتبکش را کیامال روی گیچ

کشبده و انتهای آر را مانند یک کبسه محکک ببندید
و در هنگام حسام کادر اندام گچ گافته را از جایار
آب دور نگه دارید.
 از شنا کادر و تسا

گچ بیا بیارار و بیاف و ییخ

خودداری کنبد.
تورم هک مش توار با این اقدام تورم را کک کاد.
 باای بهبود جایار خور ها  0/5 -1سیاعت چنید
 انگشتار دست یا پیای شکسیته شیده را مکیارا

بار انگشتار خود را تکار دهبد و خک و راست کنبد.

حاکت بدهبد.
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