
 

مراقبت پس از گچ 

 2بخش  جراحی 

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

  برای پاک کردن لکه های روی قالب گچی، می توان از

یک پارچه تمیز و مرطوب و پودرهای تمممیمزکم م م   

 استفاد  نمود.

  ورزشهای تقویت عضالت ان ام زیر گچ را به طور مرتب

انجام دهی  تا ق رت عضالنی ان ام حفظ شود. ممانم م  

 شل و سفت کردن عضالت ران و زانو و مچ و ....

  رژیم غذایی سرشار از کلسیم و ویتامین و پمروتمنمیمن

 داشته باشی .

  لیتر مایعات به خصوص آب ب وشی . 3روزانه ح اقل 

  در صورت کاهش یافتن تورم و گشاد ش ن قالب گچمی

ممکن است برای اطمی ان از بی حرکت بودن استخوان 

های شکسته و جابجا نش ن آنها، نیاز باش  تما قمالمب 

 گچی توسط پزشک تعویض شود.

 

 موارد هشدار دهنده:

  ترک برداشتن ، سست ش ن و یا گشاد ش ن زیاد

 از ح  قالب گچی

  درد و زخم زیر قالب گچی که با تغیر وضعیت

 دادن عضو تسکین پی ا نمی ک  .

  دقیقه  02سردی انگشتان دست و یا پا که پس از

 پوشان ن گرم نشون .

  افزایش تورم 

  سوزن سوزن ش ن یا احساس سوزش 

 بوی تعفن اطراف لبه های گچی 

  هر گونه شکستگی در قالب گچی 

 

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0333: 2بخش  جراحی 



قالب های گچ برای بی حرکت کردن بافت عضالنی و 

اسکلتی به دنبال آسیب و یا جراحی استفاد  می شود. 

این قالب های گچی از گچ پالستیک و فایبرگالس یما 

 نوارهای گچی ساخته می شود.

فایبر گالس دارای برخی مزایا نسبت بمه گمچ ممی  

باش   چرا که این قالب ها در صورت مرطموب شم ن 

ص مه ج ی به آن ها وارد نمی شمود، سمبمک وزن 

 هست   و برای م ت طوالنی تری استفاد  می شود.

بان اژ گچی که به صورت نواری و یا حلقه پیچ ش   در 

دسترس می باش  پس از فرو بردن در آب بمر روی 

 بخش آسیب دی   پیچی   می شود. 

این قالب به شکل عضو آسیب دی   خشک ش   و فرم 

 می گیرد.

معموال در زیر قالب گچی از یک بان اژ نرم یا پم مبمه 

استفاد  می شود تا گچ به طور مستقیم با پوسمت در 

 تماس نباش .

 

 مراقبت از قالب گچی

  روز و قمالمب  3تا  0قالب های گچی از ج س گچ

 های فایبرگالس طی یک روز خشک می شون .

  تا زمانی که قالب گچی مرطوب است آن را بمر

روی یک بالش سفت ب ون روکش پالستیکی قرار 

 دهی  تا از ب  شکل ش ن قالب جلوگیری نمایی .

  تا زمانی که گچ خشک ممی شمود در زیمر آن

احساس گرما وجود دارد ولی اگر پس از خشمک 

ش ن قالب گچی در عضو گرما احساس شود ممی 

توان  عالمت عفونت باش  و بای  فوراً به پمزشمک 

 مراجعه نمود.

 . از نوشتن یا رنگی کردن گچ ج اً بپرهیزی 

  برای ای که قالب گچی زودتر خشک شمود بمرای

سرعت ببخشی ن به خشک ش ن گچ می توان از 

پ که یا سشوار با باد خ ک در فاصله ای م اسب از 

 گچ قرار داد.

  برای خشک کردن قالب گچی نبای  از المپ همای

حرارتی استفاد  کرد،چون ممکن اسمت بماعم  

 سوختگی پوست زیر قالب گچی شود.

 

  جهت حمام رفتن و یا بیرون رفتن در هموای بمارانمی

چ انچه قالب گچی از ج س گچ باش  بای  قالب با کیسه 

 پالستیکی پوشان   شود.

  از وارد کردن وسایل تیزی مان   تکه چوب یا قمعمعمات

پالستیکی یا فلزی به زیر قالب گچی خودداری نمایمیم ، 

چون در صورت زخمی ش ن پوست زیر قمالمب گمچمی 

 احتمال عفونت وجود خواه  داشت.

  ان ام گچ گیری ش   را تا یک هفته باالتر از سعح قملمب

 نگا  داری .

  در صورت تورم ان ام گچ گیری ش   یا تغییر رنگ و کمم

ش ن یا ازبین رفتن حس  ان ام سریعاً به پزشک مراجعه 

 شود.

  ساعت پس از گچ گیری ، با پای دارای قالب  84بیمار تا

گچی نبای  را  برود مگر پزشک دستور دیگری در ایمن 

 رابعه داشته باش .

  در صورتی که گچ دچار تغییر رنگ یا بموی بم  گمردد

 سریعا به پزشک خود را معلع نمایی  .
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