
 

 مراقبت از آتل و گچ 

 بخش  اورژانس 

 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

از وارد كردن ضربه هاي سخت و سنگين كه احتماالً باعث شكستن /  - 9
 ترك خوردن/ سوراخ شدن/ تغيير شكل گچ / آتل مي شود خودداري كنيد. 

 خودداري كنيد. ، از تماس گچ با آب و رطوبت به هر شكل- 01

گچ / آتل را دور از منابع حرارتي و شعله و آتش نگاه داريد چرا كه پنبه - 00
 هاي آن )به خصوص در مورد آتل( به راحتي شعله ور مي شود. 

نور آفتاب مستقيم( قرار ، بخاري، آتل را نزديك به منابع حرارتي )شعله- 01
ندهيد چون باعث نرم شدن و تغيير شكل آن مي شود و اثرگذاري مطلوب آن 

 از بين مي رود. 

يم غذايي شما ايجاد نمي كند و مي توانيد ژمحدوديت در ر، آسيب فعلي- 01
مانند قبل غذاهاي معمولي خود را ميل نماييد اما چنانچه گچ/ آتل باعث 

يم غذايي ژكاهش فعاليت جسماني شما نسبت به قبل شده است با تنظيم ر
 خود از اضافه وزن و بروز چاقي ناگهاني جلوگيري كني .د 

 هرگز بر روي گچ راه نرويد و حتما از عصا استفاده كنيد. - 01

انس يا پزشك مراجعه ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجدداً به اور
 كنيد :

 1تشديد درد يا بروز درد شديد و مداوم كه به مسكن هاي معمولي )حداكثر  -
 نوبت استفاده( پاسخ ندهد .

تشديد يا تداوم تورم كه با باال نگاه داشتن و كمپرس سرد بهبود نيافته و  -
 باعث احساس تنگي و فشار دائمي گچ بر روي اندام .شود

 عدم امكان حركت دادن يا خم و راست كردن انگشتان -

 رنگ پريدگي( يا سردي انگشتان  -تغيير رنگ غير طبيعي )كبودي  -

 احساس بي حسي/ خواب رفتن/ گز گز كردن انگشتان  -

 بروز زخم يا خراش يا تاول در پوست زير يا اطراف گچ  -

 استعمال بوي بد يا خروج ترشح )آبكي/ چركي/ خوني( از زير گچ  -

خواب آلودگي( يا ، بروز تب يا تنگي نفس يا تغيير وضعيت هوشياري )گيجي -
 تپش قلب 

 شكستن يا ترك خوردن يا سوراخ شدن گچ  -

 خروج يا تغيير شكل يا به هم ريختگي اليه ي پنبه اي داخل گچ  -

خيس شدن گچ به شكلي كه با روش هاي گفته شده قابل خشك شدن  -
 نباشد 

درد و گرفتگي عضالت داخل گچ به طوري كه    -خونريزي از داخل گچ    -
احساس سوزش يا گرمي مداوم پوست  -نتوانيد اندام خود را حركت دهيد     

 زير گچ 

دقيقه بعد از باز كردن آتل )مثالً  11قرمزي و التهاب پوست زير آتل كه بيش از  -
ورود ناخواسته هرگونه جسم يا ماده اي به  -هنگام خواب يا حمام( باقي بماند   

احساس تنگي و  -سست شدن يا گشاد شدن گچ نسبت به قبل   -داخل گچ  
روز اول همچنان باقي بماند و يا باعث درد و  1-1فشار دائمي كه بعد از 

 محدوديت حركات شود 

 :پيگيري و پايان درمان 

 1-6درمان با گچ / آتل مدت زيادي طول خواهد كشيد ) . معموالً ، صبور باشيد -
 هفته (

براي مراجعات بعدي و پيگيري در صورتي كه عالئم خطر ذكر شده وجود ندارد  -
انس ژبه درمانگاه يا متخصص ارتوپدي مراجعه كرده و از مراجعه ي مجدد به اور

 خودداري كنيد

زمان دقيق باز كردن گچ در حال حاضر قابل پيش بيني نيست و براي اين كار  -
ميزان پاسخ ، بايد تحت نظر بوده و با توجه به معاينات و عكس برداري هاي آينده

 به درمان و زمان پايان درمان مشخص مي شود .

هرگز شخصا اقدام به باز كردن و خارج كردن گچ نكنيد و به درمانگاه يا  -
 بيمارستان مجهز به وسايل الزم جهت انجام اين كار مراجعه كنيد .

براي باز كردن گچ از اره هاي مخصوص استفاده مي شود كه فقط لرزش ايجاد  -
شما صدا و لرزش ايجاد شده را احساس خواهيد كرد ، هنگام استفاده از آن، مي كند

و ممكن است احساس گرما به پوستتان منتقل شود اما هرگز باعث آسيب و زخمي 
 نگران نباشيد .، شدن پوست نشده و هيچ گونه درد و ناراحتي نخواهد داشت

نازك و زردرنگ ، چروكيده، معموال پوست زير آن خشك، پس از باز كردن گچ -
اين حالت نبايد باعث نگراني شما شود. ، شده و ممكن است دچار پوسته ريزي شود

از تحريك و ، اين اليه ي سلول هاي مرده است كه به زودي بازسازي مي شود
ساييدن آن و شستشوي زياد خودداري كنيد چون پوست در اين مرحله بسيار 

 حساس است .

پس از باز كردن گچ ممكن است اندام شما الغر و عضالت ضعيف شده باشند و  -
اين مساله با توجه به اينكه عضالت چند هفته ، دچار گرفتگي و لرزش شوند

استفاده نشده اند طبيعي است و با تمريناتي كه پزشك به شما خواهد گفت به 
 زودي به شكل و قدرت اوليه باز مي گردد .

، جنس، هر چند بهبود آسيب و ترميم استخوان به عوامل مختلفي مانند سن -
قدرت دفاع بدن و... بستگي دارد اما جهت پيگيري ها به ، ميزان استراحت، تغذيه

 زمان هاي زير توجه كنيد :

 تاريخ مراجعه و انجام گچ گيري: .........................  - 0

 مراجعه به درمانگاه ارتوپدي جهت پيگيري : ........................ . روز بعد  - 1

 زمان احتمالي باز كردن گچ: ........................ هفته ي بعد - 1
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□ آتل □ / بيمار گرامي خانم / آقاي ...............................پزشك براي شما گچ  
تجويز كرده است كه از اندام شما تا هنگام بهبودي محافظت مي كند و باعث 
كاهش درد و ناراحتي شما مي شود. گچ/ آتل باعث حفاظت استخوان/ مفصل/ 

آتل استحكام و ، عضالت شده و از تورم و گرفتگي عضالت جلوگيري مي كند
محافظت كمتري نسبت به گچ دارد و معموال براي مواردي غير از شكستگي 

نحوه ي ،استخوان به كار مي رود در صورتي كه براي شما آتل گيري شده است
 استفاده از آن بر اساس نظر پزشك : 

هنگام □ فقط در طول شب □ در طول روز و بيداري □ به طور دائم و كامل 
مي □ با نوبت باز كردن كوتاه مدت  1-5روزانه □ در حد تحمل □ فعاليت و كار 

 باشد . 

گچ/ آتل يك پوشش محافظ سخت و محكم است كه بر روي يك اليه نرم پنبه  
گاهي در صورت وجود تورم ، قرار گرفته و كامالً شكل اندام را به خود مي گيرد

، در ابتدا آتل بندي انجام شده و پس از چند روز با كاهش تورم اندام، شديد اوليه
گچ گيري انجام مي شود چون كه آتل كامال دور تا دور اندام را نمي گيرد و مثل 

يك نيمه گچ عمل مي كند. هر چند تجويز گچ / آتل ممكن است براي شما 
 كنيدخوشايند نباشد اما جهت بهبودي كامل و موفق به دستورات پزشك عمل 

پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه 

 كنيد :

زمان خشك شدن گچ به نوع آن بستگي دارد. گچ هاي معمولي )پودري(  - 0
 1-01ساعت و گچ هاي فايبر گالس )شبيه پالستيك( حداكثر  14 11-معموالً 

 ساعت بعد كامالً خشك مي شوند

تكيه كردن ، از هرگونه راه رفتن ، تا زمان خشك شدن كامل طبق موارد باال -1
يا ايجاد فشار بر روي گچ كامال خودداري كنيد چرا كه باعث فشار بر روي اليه 

هاي عمقي گچ و عدم كارآيي آن شده و ميزان فشار وارد بر اندام و تعادل آن بر 
 هم مي خورد كه مي تواند باعث آسيب بيشتر و تغيير شكل استخوان شود 

هر چند قابليت خيس شدن به ، به هيچ وجه گچ را خيس يا مرطوب نكنيد - 1
نوع گچ بستگي دارد ولي اگر گچ ضد آب باشد حتما پزشك هنگام ترخيص به 
، شما خواهد گفت. درغير اين صورت گچ را به دور از هرگونه رطوبت نگاه داريد

دقت كنيد كه حتي گچ هاي ضد آب هم معموال عايق كامل نبوده و در برخورد با 
 آب و رطوبت كامال احتياط كنيد .

پيش از حمام كردن يك حوله را به دور لبه ي باالي گچ بپيچيد )به هيچ  - 1
وجه آن را داخل فضاي گچ نكنيد( سپس يك روكش پالستيكي را كامالً روي 

گچ كشيده و انتهاي آن را مانند يك كيسه محكم ببنديد و در هنگام حمام كردن 
اندام گچ گرفته را با وجود پوشش پالستيكي خارج از جريان مستقيم آب نگاه 

 داريد و در آب غوطه ور نكنيد . 

 از شنا كردن و يا تماس گچ با باران و برف و يخ خودداري كنيد . - 5

مي توانيد آن را با جريان هوا ، در صورتي كه گچ به هر علتي خيس شد - 6
دقت كنيد كه فقط از باد ، بوسيله ي سشوار )دستگاه خشك كن ( مو خشك كنيد

خنك دستگاه استفاده كنيد و به هيچ وجه آن را روي درجه ي گرم يا داغ قرار 
همچنين مي توانيد از يك ، ندهيد چون باعث سوختگي پوست زير گچ مي گردد

دستگاه مكنده مانند جاروبرقي استفاده كنيد كه باعث مكش و خروج هواي 
مرطوب از داخل گچ مي گردد. چنان چه فقط سطح خارجي گچ اندكي مرطوب ش 

ده و اطمينان داريد كه آب به داخل آن نفوذ نكرده است يك حوله ضخيم با قدرت 
جذب آب باال به دور آن پيچيد. توجه كنيد در صورتي كه پنبه هاي داخل گچ 

خيس شد به هيچ وجه شخصاً اقدام به خارج كردن آنها نكنيد و جهت تعويض گچ 
 مراجعه كنيد .

اندام آسيب ديده معموالً در طول چند روز اول پس از گچ گرفتن دچار تورم  - 7
براي ، خفيف تا متوسط مي شود و باعث احساس تنگي خفيف در گچ مي شود

ساعت اوليه بايد اندام به طور كامل باال قرار گيرد  14كاهش تورم به ويژه در طول 
توجه كنيد كه اندام شما بايد ، و به هيچ وجه آويزان نشده و يا فشار برآن وارد نشود

مي توانيد دراز بكشيد و اندام گچ گرفته شده را بر ، باالتر از سطح قلب قرار گيرد
بالش ها را فقط زير زانو يا آرنج نگذاريد بلكه به ، روي چند عدد بالش قرار دهيد

در روزهاي ، شكلي قرار دهيد كه كل قسمت گچ گرفته شده بر روي آن تكيه كند
آينده بايد اين كار را هنگام شب و استراحت و همچنين تا حد ممكن در طول روز 

 انجام دهيد تا اندام دچار تورم و كاهش جريان خون نشود .

ساعت چند بار  5/1-0در روزهاي اول هر ، براي بهبودي جريان خون - 4
روزهاي بعد نيز تا جايي كه امكان ، انگشتان خود را تكان دهيد و خم و راست كنيد

دارد به طور مرتب اين حركت را تكرار كنيد و روزانه چندين بار عضالت اندام خود 
را كه داخل گچ قرار دارند را منقبض كنيد تا دچار ضعف شديد نشوند. بهتر است 

نگشتان خود را از نظر رنگ و دما بررسي كنيد و مطمئن شويد كه دچار اروزانه
 كبودي / رنگ پريدگي يا سردي نشده باشند .

در روزهاي ابتدايي ممكن است در اثر آسيب به استخوان يا بافت نرم و  - 9
احساس درد داشته باشيد كه در اين صورت ميتوانيد از ، همچنين تورم اندام

لوفن/ ناپروكسن/ ژداروهاي ضد درد و مسكن معمولي مثل استامينوفن / بروفن/ 
و در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص داروي ، مفناميك اسيد استفاده كنيد

 ديگري تجويز كرده است توصيه مي شود همان را طبق دستور مصرف كنيد

اگر در روزهاي اول در اثر تورم احساس درد و ناراحتي كرديد براي كاهش آن -01 
براي اين كار مي توانيد از ، مي توانيد از كمپرس سرد با كيسه ي يخ استفاده كنيد

يك كيسه ي حاوي يخ يا يك بسته ي سبزي يا حبوبات يخ زده و يا كمپرس 
بار به  0ساعت  1-1هاي يخ آماده ي موجود در داروخانه ها استفاده كنيد. هر 

دقت كنيد كه يخ با پوست تماس ، دقيقه آن را روي گچ بگذاريد 05 11-مدت 
 نداشته باشد و همچنين بهتر است از يك پارچه يا حوله ي محافظ بين يخ و گچ

 استفاده كنيد تا مانع خيس شدن گچ شود .

در ، احساس خارش خفيف در پوست زير گچ يك عارضه ي شايع است- 00
صورت بروز خارش هرگز هيچ گونه جسم يا وسيله اي را جهت خارش وارد گچ 

مي توانيد جهت ، نكنيد چون باعث زخمي شدن و آسيب پوست خواهد شد
همچنين مي توانيد ازداروهاي آنتي ، بهبودي از باد خنك سشوار استفاده كنيد

، هيدروكسي زين، هيستامين و ضد حساسيت معمولي مانند آنتي هيستامين
 لوراتادين و ستيريزين نيز استفاده كنيد .

از باز كردن مداوم و دلخواه ، چنانچه براي شما آتل گيري انجام شده است- 01
آتل خود را همواره بسته نگاه داريد مگر آن كه پزشك ، آن خودداري كنيد

هنگام ترخيص اجازه ي باز كردن آن را در مواقع خاص مانند شب ها براي 
 خواب و يا هنگام حمام كردن داده باشد .

 بهتر است روزانه با تب گير دماي بدن خود را كنترل كنيد .- 01

جهت كسب بهترين نتيجه و پيشگيري از بروز هرگونه مشكل يا  

 عارضه در ارتباط با گچ/ آتل به نكات زير توجه كنيد : 

گچ/ آتل خود را تميز نگاه داريد و از ورود هرگونه مواد زايد و آلودگي به  - 0
 داخل آن خودداري كنيد و هنگام غذا خوردن روي آن را بپوشانيد .

ناخن ها را كوتاه نگاه داريد ، بهداشت قسمت هاي خارج گچ را رعايت كنيد - 1
ل ها يا محلول هاي ضد عفوني كننده كه نياز به ژو روزانه چندين نوبت از 

 شستشو با آب ندارند براي شستن انگشتان استفاده كنيد .

، لوسيون، پماد، كرم، از استعمال و مصرف هرگونه پودر )مانند پودر بچه( - 1
روغن يا عطر بر روي پوست اطراف گچ يا داخل آن خودداري كنيد چون اين 

 مواد در داخل گچ جمع مي شود و باعث آلودگي و عفونت مي شود.

تيز و باريك براي رفع خارش( چرا ء هيچ جسمي را وارد گچ نكنيد )مثال اشيا -1
كه باعث آسيب پوست و همچنين به هم ريختگي اليه ي پنبه اي داخل گچ 

 مي شود. 

 به هيچ وجه پنبه هاي داخل گچ را خارج نكرده و يا به آن اضافه نكنيد.  - 5

كردن روي گچ خودداري ء تا زمان خشك شدن كامل از نوشتن يا امضا - 6
يك استفاده كنيد به هيچ ژكنيد و پس از آن نيز تنها از قلم هاي باريك يا ما

وجه از رنگ هاي غليظ يا روغني استفاده نكنيد و يا گچ را به طور كامل رنگ 
نكنيد چون باعث بسته شدن كليه ي منافذ گچ و قطع تنفس پوست زير آن مي 

 شود. 

در صورتي كه گچ باعث خراشيدگي روي پوست شده است به هيچ وجه  - 7
 شخصاً اقدام به كوتاه كردن لبه هايگچ يا باز كردن گچ نكنيد. 

 از انجام هرگونه ورزش و رانندگي با گچ/ آتل خودداري كنيد.  - 4
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