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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

.یدفراوان استفاده کنیعاتو مایجاتسبز،هایوهمانند میبرپرفیماز رژیبوستاز یشگیريجهت پ-
.یدگچ گرفته شده راه نروياجازه نداده است با پاشماروي عضو مبتال انداخت و تا پزشکگچ پا حین راه رفتن نباید وزن بدن رادر-
دراما نباید فشار زیادي روي اعصاب گردن وارد شود پس باید کنیدتوان گچ دست را با باند یا پارچه اي از گردن آویزان یراه رفتن محین-

استراحت کرده و دست را باال نگه داشت و نیز گره پارچه نباید روي مهره هاي گردن بسته شود.معینهاي فاصله
.ردیاالمکان قسمت گچ گرفته شده باالتر از سطح بدن قرار گیو حتیدتکان دهیپا آنها را گاهیااز ورم انگشتان دست و یريجلوگبراي-
دن و از لخته شیافتهخون در عضو بهبود یانتا جریدفاصل بطور مرتب منقبض و منبسط کنعضالت زیر گچ را بدون حرکت دادن ممیتوانید-

و مانع الغر شدن عضالت داخل گچ شود.یريخون و تورم اندام جلوگ
.یدبالش قرار دهیکيهنگام نشستن، روینطورساعت اول و هم24گچ گرفته شده را حداقل در پاي-
یدزنرا گره بیسهکيو انتهایدضد آب بپوشانیکیپالستیسهکیایکپالست2گچ را با يو قبل از حمام کردن رویدنگه داریزرا خشک و تمگچ-

و پس از خشک کردن یدشد با سشوار خشک کنیسشود و اگر خیصورت باعث دانه زدن پوست میننشود چون در ایسگچ خیدو مواظب باش
گچ مرطوب باشد.یرزیدنبا
.یدچرب نکنیگريهر ماده دیاو یونگچ را با پماد،کرم، لوسیرهرگز پوست زیدپنبه بپوشانیاپارچه نرم یکلبه  گچ را با يهاقسمتزیر-
با گرفتن سشوار سرد از لبه هاي قالب به داخل یدتوانی. میدگچ وارد نکنیرخاراندن پوست زيرا برايایله. هرگز وسیدگچ را نخارانیرزپوست-

آن خارش را کم کنید .
.یفتدنشماگچیرکوچک زیلوسایدباشمواظب-
ا گرم بماند. تیدجوراب بپوشانیاگچ گرفته را با دستکش يپایا. انگشتان دست یدشده است انگشتر نکنیريکه گچ گیانگشتان دستدر-
.کنیددر صورت شکسته شدن قالب خودتان اقدام به اصالح آن نکنید و به پزشک مراجعه -
.کنیديو از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداریدطبق دستور پزشک و در فواصل منظم  مصرف شود. دوره درمان را کامل کنداروها-

کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده موارد زدر
يدر انتهاياندام و سردياندام و گز گز و مور مور انتهايکبود،یابدنینتسکیمعموليکه با ضد دردهایدهصدمه ديهادر اندامیدشددرد-

يگچ شامل: قرمزیپوست، وجود عالئم سفتیترك خوردگیاو يدر گچ، هر نوع قرمزینرمیایعضو گچ گرفته شده، هر گونه ترك، شکستگ
ا وجود انگشتان بيکبودیاویدگیپس از قراردادن عضو گچ گرفته باالتر از قلب، رنگ پریورم انگشتان دست و پا حتّیشافزایايسردیاد،ز

ایشود و یکه با مسکن برطرف نميسوزش در انگشتان، دردیاسوزن سوزن شدن و ی،حسیباالتر قرار دادن عضو از سطح قلب، احساس ب
ت ترشح از گچ، تب باال، بروز مشکالیانا مطبوع و یایعیطبیرغيسفت بودن گچ، بویادزیاشل و یادزیابد،یت مکه لحظه به لحظه شدّيدرد
متعاقب حرکت انگشتان یدجد

یمراقبت از قالب گچ


