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 Emergency Services    خدمات الطوارئ

 Air Walker Boot   قاُء المشي الَھوائِيةَسوْ 
 

 خاصةتعليمات 
 :جلدك فحصل المشي الھَوائِية ءقاَسوْ فتح إ

Open the air walker book to check your skin: 

    Once a day  مرة واحدة في اليوم �

     Twice a day    مرتين في اليوم �

�  _______________________________ 

 

 ؟جلدكلغسل  السوقاءيمكنك إزالة ساقك من ھل 
Can you remove your leg from the boot to wash your skin? 

مرة بعد ذلك  ھاغسلاساعة القادمة، ثم  12ـ ليس ل/،  �
 No, not for the next 12 hours, then wash  .واحدة في اليوم

once a day. 

مرة  بعد ذلك ھاغسلاساعة القادمة، ثم  24 ـل/، ليس  �
 No, not for the next 24 hours, then wash .واحدة في اليوم

once a day. 

  .Yes, once a day   .مرة واحدة في اليوم ،نعم �

 

 ؟,غتساللل,ستحمام أو  ءَسوقااليمكنك إزالة ھل 
Can you remove the boot to shower or bath? 

 Yes  �   /   No   نعم �

 

 عند النوم؟ لي,ً  ءَسوقاالإزالة يمكنك ھل 
Can you remove the boot at night when sleeping? 

 Yes  �   /   No   نعم �

 

 ؟تضع عليھا السوقاء التيساق الالوقوف على يمكنك ھل 
Can you stand on the leg with the boot? 

            .كساقعلى  ثقل/، / تضع أي  �
    No, do not put any weight on your leg.    

               .ساقكعلى  خفيف وزن حملنعم، يمكنك  �

Yes, you can put a small amount of weight on your leg. 

ھو مريح  الذيقدر النعم، يمكنك الوقوف على ساقك ب �
  .بالنسبة لك

Yes, you can stand on your leg as much as is comfortable 
for you. 

 

ً إعطاؤك  تمّ  . المشي الَھواِئية قاءَسوْ نوع خاص يسمى  من قالبا
حمي ت ءَسوقاال هفإن ھذ، وكما ھو الشأن في القوالب العادية

تشفى في  وبذلك يمكن أن أن تصاب  أكثر من ةساقك المصاب
تعتمد ارتداء القالب لى إالمدة التي تحتاج فيھا . أسرع وقت

   .تكصابإعلى نوع 
 

 لكيتنتفخ أو تنكمش  ئيةھواأكياس  الھ َسوقاُء المشي الَھواِئية
. ةمرّ وَ مت ت ساقكإذا كان ھذا مفيد جداً و. كساقَ  ءُ َسوقاالJئم ت

كيس الھواء  تفريغأو  نفخبِ  ءَسوقاال هھذيمكن تعديل ضيق 
  .ةمرّ وَ متحسب انتفاخ أو انكماش الساق ال

  
 كما يمكن. لدكجِ  فحصحتى تتمكن من  ءَسوقاالفتح  بإمكانك

  .الطبيب إرشاداتعلى  اعتماداً  اأيضا إزالتھ
  
ً بتيّ لك كُ قدمنا  لقد  و يوجد .المشي الَھواِئية َسوقاءعن  منفصJً  ا
 :تعليمات حول كيفيةه في

 مJئمة السوقاء −

 ضيق السوقاء ضبط −

 السوقاء تنظيف −
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 .على السوقاء جافةحافظ 
أن ، تأكد من أنھا جافة تماما قبل السوقاءغسل ب قمتإذا 
 .ضعھا مرة أخرىت

 :المشي الَھوائِية َسوقاءترتدي و أنت  لJغتسالام أو حمّ Pخذ 
 .السوقاء بمنشفة بلفّ م ق .1
ً كيسسحب إ .2 منشفة بحيث العلى  بJستيكال من اً كبير ا

  .يتم تغطيتھا بالكامل
مفتوحة من ال العلوية نھايةالشريط حول  لفّ قم ب .3

 .لمنع الماء من التسرب الى الداخل الكيس
  .أو اغتسلستحم إ .4

 
 :المشي الَھوائِية َسوقاء بدون لJغتسالام أو حمّ Pخذ 
 مقصورةبالقرب من حوض ا/ستحمام أو  جلسإ .1

 .ا/غتسال
 .السوقاءنزع إ .2
 .و اغتسلأستحم إ .3
بالقرب من حوض ا/ستحمام أو  مرة أخرى جلسإ .4

 .ا/غتسال مقصورة
 .ساقك جيدافف ج .5
 .السوقاء مرة أخرىلبس إ .6

بد/ من  اامخذ حمّ ف باستطاعتك ا/غتسال واقفا،كن يلم إذا 
  .ذلك

 

 :في حالة ماطوارئ للإلى أقرب قسم  ذھبإ

بالرغم  زولت/ اPلم في  لديك ألم شديد أو زيادةكان  اذا �
و بالرغم من ، السوقاء، وتعديل ضيق من تغيير الوضعية

 .تناول دواء تخفيف اPلم

 .باردة و ة رماديأو  زرقاءأصابع قدميك ت صبحأذا إ �

 .يزداد سوءاً  كساقرم توَ كان إذا  �
 

  :لمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

   1-1-8 على رقم  HealthLinkBC  ــإّتصل ب •

أواذھب على شبكة )  7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (
 www.HealthLinkBC.ca    ا/نترنيت

 نفسكبالعناية 
  . إذا كنت في حاجة إليه لSلمسكن المُ تناول الدواء 

عمل بشكل ا يمكنه أن يَ عمّ طبيب اPسرة أو الصيدلي  منتحقق 
  .أفضل بالنسبة لك

 
. قلبككون فوق ت، ضع رجلك بحيث يتستلقإأو  ستجلما كلّ 

في تقليل  كھذا يساعد. وسائدبذلك، ضع رجلك على  للقيام
 .م وتخفيف اPلمرّ التوَ 

على  والمساعدةق الدم ن تدفّ يتحسل قدميك كثيراً أصابع  كحرّ 
 .مرّ التوَ تقليل 

 :السوقاءداخل  جلدكلفحص وتنظيف 

 .المشي الَھواِئية ءَسوقاافتح  −

 .لطفبِ  ءَسوقاالرجلك من  اخرج −

 .سفلأالى  الجورب لفّ بم قُ  −

 الجزء الخلفي من  لفحص. كساقجميع أنحاء  فينظر ا −
 استخدام مرآة أو أطلب من شخصب قم، كساققدمك و

 .لك ن يفحصھاأ  ما

 .قروحرار أو بحث عن أي احما −

 و عليك، ءابالصابون المعتدل والم كجلدبغسل م قُ  −
 .بشكل جيد يفه، وتجفهفيشطتب

 .كما كان الى اPعلىجورب السحب إ −

 .مرة أخرى السوقاءلبس إ −

 عندما. طفلُ بِ  المنطقةتدليك ب عليكفَ  احمرار، حالة وجودفي 
 ةقضيّ  تصبح بحيثتنفخھا  أ/ّ  حاول، مرة أخرى القالب ضعت

 .جدا

بضمادة  قروحالة تغطب فقممفتوحة، قروح  حالة وجودفي 
 .صل بطبيبكوات

إضافة فقم بإذا كنت تشعر بأنك بحاجة إلى المزيد من الدعم، 
 .ھوائيةال لSكياسالھواء 

خدر أو وخز، تبأي  تشعراذا جدا أو ةضيق السوقاء تإذا كان
  .ببالتسرّ  بعض الھواءل فاسمح


