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   در شکستگیراهنمای استفاده ازکشش

 

کطص یا تزاکطي تزای جا اًذاختي ٍ تی حزکت کزدى ضکستگیْا، در اهتذاد لزار دادى لطعات ضکستِ، اصالح           

.  تذ ضکلیْا  ٍ کاّص گزفتگی عضالًی استفادُ هی ضَد

: کطص یا تزاکطي تستِ تِ ّذف درهاًی هی تَاًذ تِ دٍ صَرت اعوال ضَد

 اس تزاکطي پَستی تزای رفع گزفتگی عضالًی ٍ تی حزکت کزدى اًذام لثل اس جزاحی :تراکشن پوستی 

 . ًیزٍی کطص ٍسًِ ّا اس طزیك ًَار کطص تِ پَست ٍارد هی ضَد. استفادُ هی ضَد

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

( سینابیمارستان ) 
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 تیطتز تزای درهاى ضکستگیْای استخَاى راى، درضت ًی ٍ هْزُ ّای گزدًی استفادُ :تراکشن استخوانی 

 اس طزیك پیي فلشی یا سیوی کِ تِ استخَاى ًشدیک هحل ًدر ایي حالت ًیزٍی کطص هستمیوا. هیطَد

.  ضکستگی ٍصل هی ضَد، تِ استخَاى ٍارد هی ضَد

 

: هنگامی که از کشش در درمان شکستگیها استفاده می شود، رعایت این نکات ضروری است 

 .اس تزاکطي تایذ تِ صَرت هذاٍم استفادُ ضَدتا در جا اًذاختي ٍ تی حزکتی هحل ضکستگی هؤثز تاضذ 

 . اس کطص استخَاًی ّزگش ًثایذ تِ طَر دٍرُ ای استفادُ ضَد 

ٍسى ٍسًِ ّای هتصل تِ کطص تَسط پشضک تعییي هی ضَدٍ در طَل درهاى آًْا را ًثایذ جاتجا کزد ایي کار فمط  

 . تایذ تَسط پشضک اًجام ضَد

 . طٌاتْای ٍصل ضذُ تِ کطص تایذ تِ آراهی رٍی لزلزُ ّا حزکت کٌذ 

 . ٍسًِ ّای هتصل تِ کطص تایذ اس تخت آٍیشاى تاضٌذ ًِ ایٌکِ رٍی تخت یا کف اتاق لزار گیزًذ  
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تیواری کِ کطص دارد تایذ در ٍسط تخت لزار تگیزد ٍ  تا استفادُ اس دستگیزُ تاالی تخت، لسوت تاالی تذى خَد  

را هزتثا حزکت دادُ ٍ هچ پای خَد را خن ٍ راست کٌذ تا ایي رٍش لذرت تذًی ٍ تَى عضالًی فزد حفظ ضذُ 

 . ٍجزیاى خَى تْثَد هی یاتذ ٍ اس ایجاد سخن تستز جلَگیزی هیطَد

در طَل هذتی کِ تحت کطص ّستیذ، هزتثا سزفِ ٍتٌفس عویك کٌیذ تا تزضحات ریِ خارج ضَد ٍ اس ایجاد  

 . عفًَتْای تٌفسی جلَگیزی گزدد

در طَل هذتی کِ تحت کطص ّستیذ در رصین غذایی خَد اس سثشیجات ٍ هیَُ جات ٍ لثٌیات تِ همذار کافی  

 . استفادُ کٌیذ تا اس یثَست پیطگیزی ضَد

 . هصزف هایعات کافی ٍ تزلزاری ادرار تِ هیشاى هٌاسة اس عفًَت ادراری پیطگیزی خَاّذ کزد 

ایي کار اس کٌذی . ّز دٍ ساعت در تستز خَد جاتجا ضَیذ. ٍرسضْای فعال عضالًی ٍ هچ پا را فزاهَش ًکٌیذ 

 3.جزیاى خَى ٍ لختِ ضذى خَى در سیاّزگْا جلَگیزی هی کٌذ

 . ّزگًَِ احساس سَسش سیز تاًذاص تزاکطي پَستی یا اختالل حسی یا عولکزد حزکتی را فَرا گشارش کٌیذ 

تعذ اس .  رٍس تعذ اس جایگذاری پیي استحوام کٌذ ٍ پیي هی تَاًذ در هعزض جزیاى آب تاضذ15 تا 10تیوار هی تَاًذ  

.   حوام حتوا پیي تا حَلِ تویش خطک ضَد ٍ در هعزض َّا لزار گیزد


