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 پزشك مراجعه كنيد:   
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 شدن و يا گشاد شدن زياد از حد قالب گچي  

احساس بي حسي يا سوزن سوزن شدن در      -2

 دس  يا پا به عل  فشار گچ يا آتل

 22سردي انگشتان دس  يا پا كه پف  از       -3

 دقيقه پوشاندن گرم نشوند ..  

 احساس سوزش در پوس  زير گچ -4

ورم دس  يا پا كه در پايين تر از محل گفچ              -5

 يا آتل قرار دارد .  

از دس  دادن توانايي حرك  انگشتان دس          -6

 يا پا  

با انجام يك آزمايش ساده مي توان مشفصف            

كرد كه آيا گچ بيش از اندازه ست  بوده و بفه              

 عروق اندام فشار وارد مي كند يا خير . 

براي اينكار با انگش  سبابه دس  ، ناخن يكفي          

از انگشتان اندامي را كه در گچ اس  فشار مفي      

دهيم تا رنگ آن از صورتي به ستيد تغيير يابفد           

، با رها كردن ناخن بايد رنگ آن مجددا و بفه              

سرع  از ستيد به صورتي برگردد در صفورتفي          

كه اين بازگش  رنگ به كندي صورت گفيفرد           

 نشانه اختالل عروقي اندام اس  . 

از ديگر عوارض گچ و آتل فشار موضعي آن بفه            

  بعضي قسم  هاي برجسته تر پوس  اس  . 
 
 
 

 
  

 ر ا ه ن مفا ي   بففيفمففا ر 

 

مفر ا قفبف    ا ز   ا ن د ا م   گ چ   گفي ر ي   

 شفد ه   

 

 

 و ا حفد   آ م و ز ش   ب ه   ب يفم ا ر 

 بفيفمفا ر سفتفا ن   ق د س   پفا و ه 

 
 

 

 

 
  
 

 

فشاري كه بر روي استصوان قرار داشته موجب كاهش جريان خون           

موضعي در اين نواحي مي شود . اين كاهش جريان خون در ابفتفدا                

موجب قرمزي و احساس سوزش موضعي مي شود و بعد از مفدتفي              

 درد ايجاد شده و بعد از آن پوس  مي ميرد و سياه مي شود .  

بنابراين هر گونه احساس سوزش يا درد در زير گچ يا آتل بايد بفه                

اطالع پزشك رسانده شود . مشكل ديگر گچ و آتل اين اسف  كفه                 

 بروز عتون  در زير آن ها قابل رديابي نيس  .  

ايجاد هر گونه عتون  در زير گچ يا آتل بصصوص در زير پوسف  ،                

موجب بروز درد و سوزش مي شود . پ  احساس درد و سفوزش                 

بايد هشداري باشد كه در صورت ايجاد به پزشك مراجعه كنفيفد .               

وارد كردن اجسام خارجي به زير گچ و آتل براي خاراندن پفوسف               

 موجب افزايش احتمال بروز زخم و عتون  آن مي شود. 

براي برطرف كردن خارش زير گچ مي توان از سشوار با باد مفاليفم               

 استتاده كنيد .  
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استتاده از گچ يا آتل ، حفمفايف  از            هدف اصلي   

استصوان آسيب ديده ، متصل صدمه ديده و ديفگفر           

باف  هاي اندام اس   كه باعث كاهش درد و ورم              

اندام شده و موجب كم شدن گرفتگي عضفالت مفي      

شوند . بيشترين مورد استتاده گچ و آتل در درمفان             

پيچ خوردگي متاصل و بي حرك  كردن شكستگفي         

ها اس  . آتل در واقع يك گچ نصته اس  . بنابرايفن               

در اندامي كه احتمال دارد تورم پيدا كند يا تورم آن            

 بيشتر شود ، از آن استتاده مي شود .  

هم آتل و هم گچ بايد طول زماني كافي را داشفتفه             

باشند اين طول زماني بايد به اندازه اي  بفاشفد كفه               

بتواند يك متصل در باالي محل شكستگي و يفك            

متصل در پايين محل شكستگي را بي حرك  نفگفه        

دارد .  گاهي اوقات در روزهاي اول بعد از شكستگفي   

، چون اندام ورم كرده اس  براي  بي حرك  كفردن            

محل شكستگي از آتل استتاده مي شود و بفعفد از              

چند روز كه ورم اندام كاهش پيدا كرد آتل بفا يفك              

گچ تعويض مي شود . گاهي اوقات بعد از گچ گيفري             

و با گذش  چند روز تا چند هتته به عل  كفاهفش              

بيش تر ورم اندام ، ممكن اس  گچ شل شود در اين            

حال بهتر اس  گچ باز شده و گچ ديگري كه مناسب           

 اندام اس  ، تهيه شود . 

 جلوگيري از  ورم اندام به دنبال گچ گيري  

روز اول بعد از گچ گيري ممكفن          3—2گاهي اوقات در    

اس  ورم اندام بيش تر شده و بيمار احساس كند گفچ            

 رايست  شده و به اندامش فشار وارد مي كفنفد ، بف            

 جلوگيري از اين وضعي  بايد  

 به نكات زير توجه كرد : 

بايد در چند روز اول بعد از گچ گيري  دراز  كشيده و     

يك يا چند بالش  زير اندام  طوري قرار داده كه ساق             

يا ساعد باالتر از سطح قلب بيمار قرار بگيرد  بفا ايفن               

كار خون و مايعاتي كه از اندام به طرف قلب بازگشف             

كرده و ورم كم مي شود . در صورت ايجفاد ورم هفم                 

 ميتوان با اين اقدام ورم را كم كرد .    

 رژيم غذايي

رژيم غذايي سرشار از كلسيم ، ويتامين و پروتئفيفن             -

 داشته باشيد .   

 ليتر مايعات بصصوص آب بنوشيد .  3روزانه حداقل  -

در بعضي مواقع بعد از اينكه شكستگي جوش خورد ، گفچفش بفاز                

شده و به جاي آن از يك آتل استتاده مي شود تا بيمار بتفوانفد در                  

طول روز چند بار آن را در آورده و حركاتي را براي اندام انجام داده      

 و دوباره آن را ببندد .  

 مراقبت از قالب گچي 

تا زماني كه گچ خشك مي شود در زير آن احساس گرما وجفود                -1

دارد ولي اگر پ  از خشك شدن قالب گچي در عضو گرما احسفاس   

شود ميتواند عالم  عتون  باشد و بايد فورا به پفزشفك مفراجفعفه              

 نمود .  

جه  حمام رفتن و يا بيرون رفتن در هواي باراني چنانچه قالب              -2

 گچي از جن  گچ باشد بايد قالب را با يك كيسه پالستيكي پوشاند

از وارد كردن وسايل تيزي مانند تكه چوب يا قطعات پالستيكي             -3

يا فلزي به زير قالب گچي خودداري نماييد ، چون در صورت زخمي      

 شدن پوس  زير قالب گچي احتمال عتون  وجود خواهد داش  . 

ساع  پ  از گچ گيري ، با پاي داراي قالب گفچفي     47بيمار تا     -4

 نبايد راه برود مگر پزشك دستور ديگري در اين رابطه داشته باشد .  

ورزش هاي تقوي  عضالت اندام زير گچ را به طور مرتب انفجفام      -5

دهيد تا قدرت عضالت اندام حتظ شود . مانند شل و ست  كفردن                

 عضالت ران ، زانو ، مچ و .....     

 


