گچ گيري به منظور نگه داشتن
بیمارستان دکتر فرهمندفر

فظتق متت نز ا

بدن است كه صدمه خورده باشتد مالت گتچ گيتري

• محل گچ گرفنگز را خشك نگاه داريد

مانع ا فركت كردن مت ت صدمه ديده مز شود تتا

• ينگال ف ال كردن يا د ش گرفن  ،محتل گتچ را

آن كه آن مت ت بنواند سريعنر بهبودي يابد
گچ گيري براي اسنخوان شكتنه ،پيچ خوردن يا پاره
شدن رگ پتز تانتد ن يتاي همايياته ايا بكتار

كنيد كه آب به داخل آن نظوذ نكند

به نوع صدمه دليل دكنر براي استنظاده ا آنتتت .
انواع گچ گیری
گيري مز شود لز فدامل  42ساعت طول ميكشتد
تا كالً خشك شود .
 مال گچ فايبر گالس كه سريعنر خشك مز شود
محك نر است لز گراننر است

عنوان

درمتوارد رل

كردن د ر محل صدمه ديده بكار مز ر د
منز رل فر كش كنتد ،پششتك م كت استت نتيق

تهیه و تنظیم

فرزانه بابایی

سمت

سوپروایزر آموزشی

مال گچ را با يتك مالت گتچ كامتل تعتوي .كنتد

تایید کننده

دکتر جالل تکاپوی -متخصص ارتوپدی

ي انطور كه گچ گيري خشك مز شود ،ش ا افن االً

سال تهیه

8931

بازبینی

8049

يتتك افتتتاس گتترل شتتدن در نافيتته صتتدمه ديتتده
خواييد داشت

گرفنه شده را فشار ندييد
• اگر مال گچ تر يا شُل شود يا ترك بختورد ،بايتد
با پششكنان ت اس بگيريد

 گچ چتبز يا پالسنر كته ختوب بته انتدال مالت

 گچ گيري استيييينت يتا نتيق مالت

محكتق

• بته متدت فتدامل  42ستاعت ر ي متت ت گتچ

اينكه شخص چه مدت نيا به گچ گرفن دارد ،منوط

مراقبت از گچ

با فوله بييايد سيس آنرا با يك كيته پالستنيكز
بيوشانيد مت ت با كيته را با نتوار چتت

مير د

شناسنامه بروشور آموزشی

مراقبت از قالب گچ گیری

• گچ گيري را خودتان تغيير ندييد يا تغيير شتكل
نداده آنرا بر نداريد

مراقبت از محل صدمه دیده
• براي درد

رل كردن ،ا اسنامينوف هتتايينولا

يا آيبوپر ف هاد يل ،موتري ا طبت دستنور پششتك
اسنظاده كنيد

• ا برخورد يتا دن محتل گتچ گرفنته بته ستطو
سخت جيوگيري كنيد
• انگشنان دست پا را يتاد فركتت بدييتد مگتر
آنكه دكنرتان اينكار را منع كرده باشد .

• ير گچ گرفنگز افتتاس فشتار يتا ستو ش متز
كنيد
• ا نافيه گچ گرفنگز بوي بدي ب شال مز رسد
• درد دارد شديدتر مز شود
• تبز باالتر ا  83درجه ساننز گراد داريد

• اگر گچ گرفنگز در پا است ،يتا بنشتينيد يتا درا
بكشيد بتالش يتايز يتر پاينتان مترار دييتد اگتر
چهارپايه داريد ،براي باال نگاه داشن پا آن را ير پتا
مرار دييد
• اگر با را گچ گرفنه ايد ،ينگال راه رفتن ا بنتد
اتصال دست به گردن اسنظاده كنيد
• ينگال اسنرافت ،با ي گچ گرفنته را ر ي بتالش
كه ر ي سينه مرار داده ايد ،بگذاريد
• چناناه با جود گچ گرفن اجا ه راه رفن داريتد،
مادال كه گچ سظت خشك نشده ،راه نر يد
• براي خاراندن پوست ير محل گچ گيري ،اشيايز
را به ير مال گتچ داختل نكنيتد ،يترا اگتر پوستت
شكاف پيدا كند ،مز تواند باعث عظونت شود
• براي تتكي خارش پوست ير محل گچ گرفنگز
ا پودر يا خ ير هلوسيونا اسنظاده نكنيد
• براي تتكي خارش ،ا جريان يتواي خنتك متو
خشك ك هسشوارا كه آنرا نشديك لبت يتري گتچ
مرار مز دييد ،اسنظاده كنيد

مواردی که باید به دکتر مراجعهه شهود یها بهه
بخش اورژانس بیمارستان برگردید
• انگشتتنان دستتت يتتا پاينتتان بته رنتتك كبتتود يتتا
خاكتنري در آمده باشد
• فركت دادن انگشنان دست يا پاينان سخت شده
است
• محل گچ گرفنگز را افتاس مز كنيد كته تنتك
شده فشار مز آ رد
• دست يا يا پاينان بز فس شده يا سو ن ستو ن
مز شود

منبع  :سایت ایران ارتوپد

