
حرکت کردن قسمتی از بدن در گچی بیهدف از قالب

قالککب گچککی بککرا    از .یککو عیککخات اککا  ا ککت 

حرککت ککردن   بکی  ،حرکت کردن ا تخوان شکستهبی 

بکه  بکرا  جوکوگار  از مکد ه    ها  جاافتکاد،،  شکستگی

امکح  تیااکر   ع یا تسککا  درد،  به طور  وقت نسوج نرم 

نوع  شود.ا تفاد،  ییا حمایت از  فامل یخاف  هاشکل

 کورد    بکه یکایخه   ، ورد ا تفاد، گچیِیخا ت قالب ع

.در ان بستگی دارد

:گار قبل از گچ ها آ وزش
   عجکود  یکا   نوع شکسکتگی، در رفتگکی ع   برا  تخاا

بخد از  گرافی قبل عرادیوعکس  ا تنااز  جسم اارجی

 د.گار انجام جاانداز 

  ناکاز باشکد ککه از    گاکر   مکک  ا کت    قبل از گکچ

 خدر یا یو دارع  باهوش کنند، ا کتفاد،   آرا بخش،

 د.گرد

 در ا تخوانها  زیر گکچ   برا   حافظت از پو ت ع

عضو  کورد  ابتدا  گچی،فشار قالب تماس  ستقام ع  قابل

کنند. ی باند نرم بانداژ نظر را با

احسا کا  گار  مکداها ع  مک  ا ت به هنگام گچ

 ثکل احسکاس گر کا بکه هنگکام      ، تجربه کناد ختوفی را 

 .که ای  طباخی ا ت  فت شدن گچ

:گار بخد از گچها  آ وزش
 کفت، فاقکد     کفاد،  ،اشکو  کالم بایکد    گچیقالب 

. در حکالی ککه   باشکد  ع فاقد بو شکستگی ع یا نرم شدگی

 ،کثاکف  ،ککدر  ،ااکسکتر   ، رطوب خاوب، گچی قالب

ناکاز بکه    ع ا کت   بکو  کککو  ع بکا   نرم ع شکسته، اونی

 .داردتخویض 

 از قکرار   هنوز اشکو نشکد،  گچی تا ز انی که قالب

 تاز پرهاز کناد.  دادن آن بر رع   طح  فت یا لبه

 گچی در حال اشو شدن ا کت  در حالی که قالب

 د.ناک تا حد  مک  آن را کمتر جابجا

 ها   خمولی در  وقع اشو شدن به دلال اینکه گچ

شکود از انکداات  پتکو یکا     شوند، لذا توماه  ی یگرم 

الکی   42گرفته شد، به  کد    انداز بر رع  عضو گچرع

  اعت اجتناب شود. 24

 قکرار دادن آن   ،بهتری  کار برا  اشو کردن گکچ

 در  خرض هوا  آزاد ا ت.

 به طور را داال گچ  ، اندامِگار  از تورمبرا  جوو

 .دهادباالتر از  طح قوب قرار  دائم

 انکدا ها  فوقکانی  در شکما  گچکی  قالب در مورتاکه 

د از یو پارچه برا  نگهدار  ع آعیکزان  اتوان ی ،ا ت

پس از اینکه  طمئ  شدید ککه  )داا تفاد، کن آنکردن 

 .کند(دیگر اندام عرم نمی

  را  ، یکخ  در مور  ا تفاد، از یخ برا  ککاهش درد

داد، ع آن را بکر رع    اشو قرار پح تاکیِ  در کاسه

 .بگذاریدع ط گچ ع اطراف آن 

ناستگحس قابل شستشو گچ فایبر.

  ،عزن گذاشکت  رع در مورتی که به شما اجکاز  

شکود ککه از را، رفکت توماه  کی  گچ داد، شد، ا ت،

د.کنارع  ز ا  ااس  ع لیزند، اجتناب 

دارید ع آن را با پح تاو یکا  را اشو نگهگچی قالب

ال ککتاو نکوشککاناد، زیککرا ایکک  حالککت باعکک  تخریکک  ع 

شکود. بکه هنگکام    گچی  ی رطوب شدن پو ت ع قالب

گچی  را با پح تاو پوشاند.توان قالبحمام کردن  ی

 بککار بکردن رنک  ع    دارید، از گچی را تماز نگهقالب

 د.کناالک یا نظایر آن بر رع  گچ اوددار  

  از فرع کردن اشااء تاز ع برند، به داال گچ اجتناب

 د.کنا

د. کناک گچی اوددار  از ااراندن پو ت زیر قالب

 شوار اارش  با هوا   ردِ ادتواندر مور  اارش  ی

 د.نمایارا برطرف 

 رع  پو کت   اال ککان از ککرم یکا لو کاون بکر     حتی

چسکبادن   زیرا  وجب نرم شدن پو ت ع ،دنکناا تفاد، 

 شود.گچ به پو ت  ی

 وجکب  زیرا  ،کناد اجتناب از کاهش یا افزایش عزن 

 گردد.با عضو  ی گچهم زدن تنا ب بر

 شود به طور  داعم عضکح  را در دااکل   توماه  ی

گچ  نبسط ع  نقبض کناد تا جریان اون بهبود یافتکه ع  

ع تورم اندام جووگار  کند ع  کانع  از لخته شدن اون 

 شود.گچ الغر شدن عضح  داال 

 انکدام بکه طکور طباخکی عرم      ،پس از باز کردن گکچ

 کت  کند ع  مک  ا ت تیاار رن   ختصر  در پکو  ی

  شاهد، شود که ای  طباخی ا ت.

هکا شستشکو  عضکو بکا رعغک      ،پس از برداشت  گچ

کمو  پو ت   اون  جریان   بهبود  به آب    ع   خدنی
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کند. ی

:یگچقالبرعشها  پاشگار  از عوارض 
 گردش اون:کاهش عوارض  پاشگار  از

 اموی  ها رگ  رع   که گارید   قرار  عیخاتی  در 

 فشار عارد نشود. عضو

 از اوابادن  هر دع  اعت یکبار تیاار عیخات داد، ع

 رع  یو  مت اجتناب کناد.

  به آرا ی شرعع بکه   ،به شما اجاز، داد، شدز انی که

را، رفت  کناد ع به تدریج فخالات بدنی اود را افزایش 

 دهاد.

  حرکتکی   دا نه با توجه به را عرزششود  یتوماه 

 دهاد. انجاماود عضو 

 :پاشگار  از عوارض تنفسی

 ،رع  تخکت  بکر  ها  کنکار تخکت   با ا تفاد، از نرد 

 .چراادب

 حو  ع ریکه  ترشحا  رفه  ع تنفس عما  انجام  با  

  .کناد تخواهاود را 

  حفک    ها  رعز کر، ع انجام فخالاتشود با  یتوماه

 جهت بهبود حرکا  تنفسیدر  ،ا تقحل در انجام کارها

 اود بکوشاد.

کناد  صرف  ایخا  فراعان. 

 پاشگار  از عوارض گوارشی:

 هکا ع  ) اکو، جهت پاشگار  از یبو ت از رژیم پرفابر

 ا کتفاد،  ایخکا  فکراعان    حاع   کبوس ع  ،جا ( بز 

کناد.

 ادرار :ع   ن از عفونت پاشگار  

  کناد  صرف لاتر  ایخا  3الی  4رعزانه. 

 نکناد  صرف کومع  لبناا  :رژیم غنی از کوسام  ثل.

کناد تخواه زعد به زعداود را    ثانه. 

:عحئم هشدار دهند،
 :به پزشو اود گزارش کناد الزم ا تای   وارد را 

 از شکدن بکاش   یا گشکاد  شدن ع ست ،برداشت ترک

 .گچیحد قالب

 ها  گچ.بو  تخف  در اطراف لبه 

 احسکاس   ع یکا   گرفتکه شکد،  اندام گکچ  افزایش تورم

 اندام.در  فتی 

 احساس  وزش. وزن  وزن شدن یا

  درد  قاعم ع پاشرعند، ع یا درد در حالکت ا کتراحت 

ها  تجویز شد، تو کط پزشکو بکر    که با  صرف  سک 

 .طرف نشود

   ی بکرا  حرککت   نکاتوان یخف حسی ع حرکتکی ع یکا

 .گچیدادن عضح  اطراف قالب

 ،رن  پریکدگی  یکا  کفاد شکدن پو کت     ع قر ز آبی(

    .عضو(

 دقاقکه   42پکا ککه پکس از     یکا ع  رد  انگشتان د ت

گرم نشوند. ،پوشاندن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانیبوشهر

وه  بیمارستان  امیرالمومنین گنا
Edu- pa-32

چگونه از اندام گچ گرفته 

مراقبت  کنیم؟
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