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Emergency Services خدمات اورژانس

Air Walker Boot   باد شوندهچکمۀ واکر 

چکمۀ آن اند که به  دادهشکسته بندی شما نوع خاصی از گچ  به

پای آسیب مانند گچ معمولی این چکمه  .باد شونده میگویندواکر 

در مقابل صدمات بیشتر حفاظت میکند تا بتواند  دیدۀ شما را

اینکه چه مدت باید از این چکمه استفاده کنید . یعتر التیام یابدسر

 .بستگی به جراحت شما دارد

دارای کیسه های هوا میباشد که میتوان آنها  باد شوندهچکمۀ واکر 

در صورتیکه پای  .را پر باد یا کم باد کرد تا اندازۀ پای شما بشوند

با کم . خواهد بودثربسیار مواین چکمه برایتان شما ورم داشته باشد 

د آنرا کمتر یا بیشتر کرد تا میتوان باپایتان یا زیاد شدن میزان ورم 

 .ندازه شودا

همچنین  .ید باز کنید تا پوست خود را بررسی کنیدچکمه را میتوان

 .از پا درآوردمیتوان آنرا دستور پزشک بنابر 

در . یمداده ا باد شوندهبه شما دفترچۀ جدائی در مورد چکمۀ واکر 

 :آن دستورالعمل هائی را در موارد زیر میخوانید

 اندازه کردن چکمه

 تنظیم تنگی آن 

 تمیز کردن چکمه

 ونکوور کستال هلت 
 با کسب اجازه مورد استفاده قرار گرفت

 دستورات خاص

 :را باز کنید تا پوست خود را چک کنید باد شوندهچکمۀ واکر 
Open the air walker boot to check your skin: 

 یک بار در روز Once a day

 دو بار در روز Twice a day

 __________________________________________

آیا میتوانید پای خود را برای شستشو از چکمه در 

 آورید؟
Can you remove your leg from the boot to wash your skin? 

  ن پای  خود را پس از آآنرا نشوئید، ساعت بعد  21نه، تا

 ,No, not for the next 12 hours    .روزی یک بار بشوئید

then wash once a day. 

  ن پای  خود را ساعت بعد آنرا نشوئید، پس از آ 24نه، تا

          ,No, not for the next 24 hours.روزی یک بار بشوئید

then wash once a day. 

 یک بار بله، روزی..  Yes , once a day

آیا میتوانید چکمه را برای دوش گرفتن و یا در وان 

 درآورید؟حمام کردن، 
Can you remove the boot to shower or bath? 

 بله yes                                 نه No 

 یا میتوانید چکمه را شبها برای خوابیدن  درآورید؟آ
Can you remove the boot at night when sleeping? 

 بله yes                                 نه No 

 آیا میتوانید روی پائی که در چکمه است بایستید؟
Can you stand on the leg with the boot? 

 نه، روی پایتان هیچ وزنی نیندازید.      No, do not put any

weight on your leg. 

 د کمی از وزنتان را روی پایتان بیندازیدبله، میتوانی. Yes, 

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

 بله، تا آنجا که برایتان راحت باشد میتوانید روی پایتان بایستید

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

you.
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 مراقبت از خود

. استفاده کنیدبرای تسکین درد دارو  از در صورت نیاز 

ئی که و یا داروساز در مورد بهترین داروخود  با دکتر خانوادۀ

 .مشورت کنید برای شما موثر است

هر زمان که مینشینید یا دراز میکشید ، پایتان را طوری قرار دهید 

برای انجام این کار پایتان را  .که باالتر از سطح قلبتان قرار گیرد

این کار باعث کم شدن تورم و تسکین  .بالش بگذارید چند بر روی

 .درد میشود

یت شده تکان بدهید تا جریان خون تقو بدفعات انگشتان پای خود را

 .کندو به کمتر شدن تورم کمک 

 :داخل چکمه پای و تمیز کردن پوست  برای بررسی

  را باز کنید باد شوندهچکمه واکر. 

  یدبیرون بیاوراز چکمه به آرامی پای خود را.

 دجوراب را پائین بکشی.

 برای چک کردن پشت پا  .ررسی کنیدهمه جای پایتان راب

آن قسمت را از آینه استفاده کنید و یا از کسی بخواهید تا 

 .کندبرایتان بررسی 

  توجه کنیدپوست به قرمزی یا ناسور بودن.

 بکشی کنید و را با آب و صابون مالیم شسته ، آ پوست خود

 .خشک کنیدخوب 

 جوراب را دوباره بپوشید.

 چکمه را دوباره به پا کنید.

دارد به آرامی آن محل را ماساژ  در صورتی که قرمزی وجود

ا میکنید ، توجه کنید آنرا آنقدر به پدوباره چکمه را  کهوقتی .دهید

 .دباد نکنید که تنگ شو

 روی آنرا با باند بپوشانید و با دکتردر صورت وجود زخم باز 

 .تماس بگیریدخود 

کیسۀ هوا  را کردن آن دارید ، محکم ترنیاز به اگر احساس میکنید 

 .بیشتر باد کنید

اگر چکمه خیلی تنگ شده و یا احساس بیحسی یا گزگز میکنید ، 

 .قدری از هوای آنرا تخلیه کنید

 .چکمه را خشک نگه دارید

خشکی  نسبت به  ، قبل از پوشیدن،در صورت شستن چکمه 

.کامل آن اطمینان حاصل کنید

 :با به پا د اشتن چکمهبرای حمام کردن یا دوش گرفتن 

 .دور چکمه را با یک حوله بپوشانید .2

یک کیسۀ پالستیکی بزرگ روی حوله بکشید تا کامال  .1

 .نرا بپوشاندآروی 

.ب به داخل آن نرودباالی کیسه را با چسب ببندید تا آ .3

.حمام کنید یا دوش بگیرید .4

 :بدون به پا د اشتن چکمهحمام کردن یا دوش گرفتن برای 

 .کنار وان حمام و یا دوش بنشینید .2

 .چکمه را در بیاورید .1

 .دحمام کنید یا دوش بگیری .3

.دوباره کنار وان حمام و یا محل دوش بنشینید .4

 .پایتان را خوب خشک کنید .5

 .بپوشیددوباره چکمه را  .6

ی آن در وان حمام ندارید بجا اگر برای زیر دوش ایستادن تعادل 

 .کنید

 :به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید ، اگر
 با جابجائی ، تنظیم تنگی و  درد شدید و رو به افزایشی دارید

 .چکمه، یا داروی مسکن قطع نمیشود

 انگشتان پایتان کبود یا خاکستری شده و سرد هستند.

 ورم پایتان بیشتر شده است.

 :است سوال کنید برای آنکه بیشتربدانید خوب

 از پزشک خانواده

  با شمارۀ ) سی تماس بگیرید  . با هلت لینک بی 188با شمارۀ

و یا به آدرس  (برای ناشنوایان و یا کم شنوایان  188
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