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Emergency Services

مراقبت های مربوط به آتل و گچ

Cast or Splint Care

آتل یا گچ شکسته بندی بخش آسیب دیدۀ بدن شما را حفاظت
میکند .آتل و گچ از حرکت عضو آسیب دیده جلوگیری کرده
باعث سرعت ترمیم آن میشود .طول زمان مورد نیاز برای
استفاده از آتل و گچ شکسته بندی به نوع آن آسیب بستگی
دارد.

شما این نوع گچ یا آتل را دارید:
 گچ (پالستر)
این نوع گچ به حداقل یک روز برای خشک و سفت
شدن نیاز دارد.در این مدت روی گچ هیچگونه فشار یا
وزنی وارد نکنید.اگر پایتان را گچ گرفته اند و به شما
اجازه داده اند که وزنتان را روی آن بگذارید ،به مدت 3
روز روی آن وزنتان را نگذارید.

Plaster Cast

Fibreglass Cast

 فایبرگالس
فایبرگالس سریعا خشک میشود و از گچ معمولی
محکمتر و سبکتر است .اگر پایتان را گچ گرفته اند و به
شما اجازه داده -اند که وزنتان را روی آن بگذارید،
میتوانید بالفاصله وزن خود را روی آن بگذارید.

Plaster Splint

نگهداری از گچ یا آتل
گچ یا آتل را خشک نگهدارید.
برای حمام کردن یا دوش گرفتن:
 گچ یا آتل را با حوله بپوشانید .اگر آتل روی انگشتتان
گذاشته شده ،تمام دستتان را با حوله ببندید.
 کیسه ای پالستیکی روی حوله بکشید بطوریکه کامال آنرا
بپوشاند.
 برای جلوگیری از ورود آب به داخل کیسه ،طرف باز
کیسه را چسب بزنید.
برای گچ و یا آتل :
 اگر خیس ،نرم یا ترک دار شد ترتیبی بدهید تا
دکترتان را ببینید.
برای گچ های فایبر گالس:
 اگر بیرون آن خیس شد آنرا خشک کنید.
 اگر داخل آن خیس شد با استفاده از باد سرد سشوار
آنرا خشک کنید.
 اگر روی آن ترک خورد  ،دکتر خانوادۀ خود را
ببینید.

 آتل گچی
این نوع آتل بخش نیمۀ عقبی قالب گچی میباشد که با باند
کشی(تنسور) محکم میشود.در صورتی از این آتل استفاده
میکنیم که اطراف محل آسیب دیدگی ورم کرده باشد.گچ
گیری ممکن است در مرحلۀ بعد وقتی که دیگر ورم
وجود نداشته باشد انجام گیرد.

هیچ جسمی را در داخل آتل یا گچ قرار ندهید.امکان دارد به
پوست خود صدمه زده و ایجاد عفونت کنید.

Metal Splint

برای رفع خارش از هیچ نوع پودر یا لوسیونی در زیر گچ یا
آتل استفاده نکنید.

 آتل فلزی
آتل فلزی طوری خم شده است تا انگشت و دست را در
موقعیت مشخصی نگه دارد .شکل آتل را تغییر ندهید و
آنرا خم نکنید.یک نوار آتل را در جای خود نگه میدارد.

خارش پوست زیر آتل یا گچ گرفتگی متداول است.از باد
سرد سشوار در داخل گچ استفاده کنید.

گچ یا آتل را برندارید ،تغییر فرم ندهید وآنرا کوتاه نکنید.
گچ یا آتل خود را به سطوح سخت نزنید.
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ﺵکﺱﺕﺏﻥﺩی
ﺍﻕﺏﺕ ﻩﺍی ﻡﺭﺏﻭﻁﺏﻩﺁﺕﻝ ﻭگچ ﻩ
ﻡﺭ

Cast or Splint Care - continued

مراقبت از آسیب دیدگی

به نزدیکترین بخش اورژانس بروید ،اگر:

برای کاهش درد در صورت نیاز از دارو استفاده کنید .با
دارو ساز و یا پزشک خانوادۀ خود در مورد آنچه که برایتان
بهترین کارآئی را دارد مشورت کنید.

 درد شدید و یا رو به افزایشی دارید که با جا به جا شدن
و یا مصرف داروی مسکن از بین نرود.

برای کاهش ورم وتسکین درد ،دست یا پای خود را طوری
نگهدارید که درسطح باالتر از قلبتان قرار بگیرد.برای
اینکار وقتی که نشسته اید یا دراز کشیده اید ،دست یا پای
خودرا بر روی بالشت قرار دهید.

 گچ و یا آتل برایتان بسیار سفت باشد.
 انگشتان دست یا پایتان:
 کبود یا خاکستری شود.
 خیلی ورم کند.
 بی حسی یا گزگز در دست یا پایتان حس میکنید.

ﺩﺭﺍ کﺵﺩﻩ ﺍیﺩ ﺩﺱﺕ
ﻝیکﻩ ﺯ
ﺩﺭ ﺡﺍ
ﺏﺭ ﺭﻭیﺏﺍﻝﺵﺕ ﻩﺍ ﻭﺏاالﺕﺭ ﺍﺯ
ﻕﻝﺏ ﻕﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ

 پوست زیر گچ یا آتل می سوزد ،تیر میکشد ،یا مثل
اینست که چیزی به پوستتان فشار می آورد.
 بوی بدی از گچ یا از آتل میآید.
ﻥﺵﺱﺕﻩ ﺍیﺩ ﺩﺱﺕﺏﺭ
ﻝیکﻩ
ﺩﺭ ﺡﺍ
ﺭﻭیﺏﺍﻝﺵﺕ ﻩﺍ ﻭﺏﺍالﺕﺭ ﺍﺯﻕﻝﺏ
ﻕﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ

 لرز و تب باالی  83.5درجۀ سانتیگراد ( 101درجۀ
فارنهایت) دارید.

برای آنکه بیشتربدانید خوب است سوال کنید:
 از پزشک خانواده
 از فیزیوتراپیست

پﺍﺏﺍال آوﺭﺩﻩﺵﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺡﺍﻝﺕ
ﻝﺵﺕ ﻩﺍﻕﺭﺍﺭ
ﻥﺵﺱﺕﻩ ﺭﻭیﺏ ﺍ
ﺩﺍﺩﻩﺵﺩﻩﺍﺱﺕ

 با شمارۀ  188با هلت لینک بی  .سی تماس بگیرید ( با
شمارۀ  188برای ناشنوایان و یا کم شنوایان) و یا به
آدرس اینترنتی www.HealthLinkBC.ca:ﺱﺭ
ﺏﺯﻥیﺩ.
ﺩﺭﺡﺍﻝﺕ ﺥﻭﺍﺏیﺩﻩپﺍﺏﺭ
ﺭﻭیﺏﺍﻝﺵﺕ ﻩﺍگﺫﺍﺵﺕﻩ ﺵﺩﻩ
ﻭ باالﺕﺭ ﺍﺯﻕﻝﺏﻕﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ

اگر دستتان را گچ گرفته اند  ،در موقع راه رفتن از گردن
آویز استفاده کنید.
انگشتان دست یا پایتان را بیشتر اوقات تکان بدهید  ،مگر
وقتی که آتل فلزی بر انگشتانتان دارید.

ﺕﺹﺍﻭیﺭﺏﺍ ﻡﺝﻭﺯﺍﺯ" ﻡﺭﺍﻕﺏﺕ ﺍﺯگچپﺱ ﺍﺯ ﻉﻡﻝ ﺝﺭﺍﺡییﺍ ﺩﺭﻡﺍﻥ ﺍﺭﺕﻭپﺩیک" (ژﻭﺉﻥ
ﺭﻑﺕ.
ﺍﺱﺕﻑﺍﺩﻩ ﻕﺭﺍﺭگ
ﺕیپﺭﺍﻭیﺩﻥﺱ ﻡﻭﺭﺩ
ﺍﻑﺏﺕﺏ ﻩﺩﺍﺵ
) 2102ﺕﻭﺱﻁ ﻡﺭ
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