
ًکات هْن در هزاقثت اس تیواراًی کِ تزای تی حزکت کزدى 

 :اًذام ضکستِ اس ثاتت کٌٌذُ خارجی استفادُ هی کٌٌذ 

تزای درهاى ضکستگیْای تاس ّوزاُ تا آسیة تافت ًزم اس یک 

 . ثاتت کٌٌذُ خارجی استفادُ هی ضَد

ایي ٍسیلِ در ضکستگیْای خزد ضذُ ضوي حوایت اس 

قطعات ضکستگی،اهکاى درهاى فعال تافت ًزم آسیة دیذُ را 

 . فزاّن هی کٌذ

 

 

 در ضکستگی ّای پیچیذُ استخَاى تاسٍ، لگي، ساعذ ٍ راى 

 در ایي رٍش پیي . اس ثاتت کٌٌذُ خارجی استفادُ هی ضَد

ّایی را در قطعات ضکســــتِ استخَاى قزارهی دٌّذ ٍ 

 . ضکستگی را جا اًذاختِ ٍ آى را تی حزکت هی کٌٌذ

.  پیي ّا تا اتصال تِ یک چارچَب هتحزک تثثیت هی ضَد

استفادُ اس ثاتت کٌٌذُ خارجی یا فیکساتَر هوکي است 

کوی تاعث ًاراحتی ضوا ضَد ٍلی اهکاى راُ رفتي سزیعتز 

ضوا ٍ اًجام ٍرسضْای فعال در هفاصل سالن هجاٍر را فزاّن 

تِ ایي تزتیة عَارض ًاضی اس تی حزکتی ٍ عذم . هی کٌذ

 . استفادُ اس عضَ تِ حذاقل هی رسذ 

 : رعایت  ًکات سیز تِ راحتی تیطتز ضوا کوک خَاّذ کزد 

 تعذ اس کار گذاضتي ثاتت کٌٌذُ خارجی، توام ًقاط  

 تیش ٍ پیي ّا را تا پٌثِ تپَضاًیذ تا آسیثی تِ ضوا ٍارد ًطَد
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تزای کاّص تَرم،السم است ٌّگام استزاحت، اًذام  

. را  تاالتز اس سطح قلة قزاردّیذ

اًگطتاى عضَ را اس ًظز رًگ، حس ٍ حزکت،ّز دٍ 

.ساعت کٌتزل کٌیذ

هحل پیي ّا رااس ًظز ضل ضذگی،  درد، تزضح ٍ 

 . دها تزرسی کٌیذ

 2تزای جلَگیزی اس عفًَت در هحل پیي ّا، ّز رٍس  

تار هحل آًْا را تا سزم ضستطَ یا هحلَل ضذعفًَی 

 .طثق دستَر پشضک تطَئیذ (هثال کلزّگشیذیي)

در صــــَرت هطاّذُ عالئن عفًَت در هحل پیي  

. تِ پشضک اطالع دّیذ

ّزگش گیزُ ّای رٍی چْارچَب فیکساتَر را 

. دستکاری ًکٌیذ

هعوَال پس اس تزهین تافت ًزم، فیکساتَر خارجی را  

تزداضتِ ٍ تزای اداهِ درهاى اس قالة گچی استفادُ 

. هی کٌٌذ
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