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مراقبت از آتل در شکستگی ها 

 

کِ الزم ًیست ػضَ تِ طَر کاهل تی حرکت ضَد، ٍلی خطر تَرم ضذیذ آى ٍجَد دارد ٍ یا هراقثتْای  در هَاردی

پَستی هخػَظ هَرد ًیاز است، هی تَاى از آتل ّای طراحی ضذُ گچی یا  هَاد قاتل اًؼطاف ترهَپالستیک استفادُ 

.  کرد

ترای جلَگیری از ٍارد ضذى فطار تر . آتل، اًذام را در ٍضؼیت کارتردی آى تی حرکت کردُ ٍ از آى حوایت هی کٌذ

ًَارکطی را تر رٍی . رٍی پَست ٍ خراضیذگی ٍ گسیختگی آى، تایذ آتل تِ طَر کاهل تا ًَارّای ًرم پَضاًذُ ضَد

.  آتل تِ ضکل هارپیچ ٍ تا فطار یکٌَاخت هی پیچٌذ تا جریاى خَى اًذام دچار هطکل ًطَد

تیوار ٍ ّوراُ اٍ تایذ اًگطت ّای اًذام را ازًظر دها ٍ رًگ پَست تررسی کٌٌذ ٍ ّرگًَِ سردی، رًگ پریذگی، 

ٌّگام استفادُ از آتل تِ دلیل ایٌکِ ػضَ کاهال   . کثَدی، تی حسی ٍ اضکاالت حرکتی را فَرا تِ پسضک اطالع دٌّذ

.  تی حرکت ًویطَد، هراقثت از پَست ٍ درهاى تَرم راحت تر اًجام   هی گیرد

 داًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستاری–هؼاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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در غَرتی کِ حوایت، کٌترل حرکت ٍ پیطگیری از آسیة ّای دیگر ترای هذت طَالًی هَرد ًیاز تاضذ، از تریس یا 

. استفادُ هی کٌٌذ (اٍرتَز )

 اًَاع تریس ترای قسوتْای هختلف تذى ساختِ ضذُ اًذ کِ هوکي است از جٌس هَاد پالستیک، چرم، کرتاس ٍ یا 

هتخػع ارتَز، اًَاع تریسْا را ترای قالة ضذى تا ػضَ، ٍ قرار دادى در ٍضؼیتْای خاظ ٍ حرکت دادى . فلسی تاضذ

.  ػضَ طراحی هی کٌذ

: مراقبت از آتل

: در غَرتی کِ تا آتل از تیوارستاى هرخع هی ضَیذ، رػایت ایي ًکات ترای ضوا ضرٍری است

ایي هْوتریي اقذام . حتی زهاًی کِ ًطستِ ایذ یا دراز کطیذُ ایذ، ًاحیِ آسیة دیذُ را تاالتر از سطح قلة قرار دّیذ 

اها هوکي است تستِ تِ ًَع آسیثی کِ ضوا دیذُ ایذ، زهاى طَالًی تری هَرد ًیاز تاضذ کِ .  ساػت اٍل است24در 

 . تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تَرم هختػر در اًگطتاى اًذام آسیة دیذُ طثیؼی است. پرستار تِ ضوا تَغیِ هی کٌذ

 ساػت اٍل هی تَاًیذ کیسِ یخی را کِ داخل پارچِ پیچیذُ ضذُ است، کٌار آتل در ًاحیِ آسیة دیذُ 24در طَل  

 .  دقیقِ کیسِ یخ قاتل استفادُ است20 ساػت 2ّر . قرار دّیذ

 ساػت اٍل کِ ٌَّز آتل خَب ضکل ًگرفتِ ٍ خطک ًطذُ است، رٍی آى را تا ّیچ چیس 48 تا 24در هذت  

 .  ساػت ًیرٍی ٍزى اضافی ٍ فطار ٍارد ًکٌیذ48رٍی آتل پا حذاقل تا . ًپَضاًیذ

داخل آتل را . تا استفادُ از یک پارچِ تویس هرطَب هی تَاًیذ سطح آتل را تویس کٌیذ. سطح آتل را تویس ًگِ داریذ 

 . تا کوی پٌثِ الکلی پاک کٌیذ، سپس در هؼرؼ َّا قرار دّیذ تا خطک ضَد

ٌّگام استحوام یا زیر تاراى آتل را تا یک . آتل ّرگس ًثایذ خیس ضَد چَى پَست هرطَب هستؼذ آلَدگی است 

 .کیسِ پالستیکی تپَضاًیذ

خراش ٍ آسیة دیذگی پَستتاى هوکي است تاػث ایجاد زخن . ّیچ گاُ جسن خارجی زیر گچ یا آتل قرار ًذّیذ 

 . ٍ ػفًَت پَستی ضَد
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هثال اگر آتل تلٌذ پا داریذ، هفاغل اًگطتاى پا . هفاغل سالن هجاٍر را کِ تا آتل تی حرکت ضذُ اًذ، حرکت دّیذ 

 . اگر آتل تازٍ داریذ، هفاغل ضاًِ، آرًج، ضست ٍ اًگطتاى دست را ٍرزش دّیذ. ٍ هفػل لگي را ًرهص دّیذ

: در صورت مشاهده هریک از موارد زیر، فوراً به پسشک مراجعه کنید

 .اگر اًذام زیر آتل تَرم ضذیذ دارد 

 .اگر قادر تِ حرکت دادى هفاغل هجاٍر ًیستیذ 

 .اگر اًگطتاى دست یا پا تی حس ضذُ اًذ 

 .اگر زیر آتل زخن یا جراحت ایجاد ضذُ ٍ یا تَی ًاهطثَع از آى حس هی کٌیذ 

 . اگر در ًاحیِ اًگطتاى احساس کثَدی یا سردی هیکٌیذ 

 .در غَرتی کِ آتل ترک یا ضکستگی دارد 

 .اگر درد ضذیذی داریذ کِ تا هسکي ترطرف ًوی ضَد 

. هراجؼِ سریغ ٍ تِ هَقغ ضوا تِ هرکس درهاًی از ترٍز هطکالت تؼذی جلَگیری هی کٌذ


