
 

 مراقبت از آتل و گچ 

 بخش  اورژانس 

 بازنگری سوم —واحد آموزش سالمت

 رژیم غذایی: 

يم غذايي شما ايجاد نمي كند و ژمحدوديت در ر ، آسيب فعلي 

اما چنانچه گچ/ آتل باعث كاهش فعاليت جسماني شما نسبت 

يم غذايي خود از اضافه وزن و ژبه قبل شده است با تنظيم ر 

 د .بروز چاقي ناگهاني جلوگيري كني

 :  مهمترين ماده اي كه بدن شما براي سرعت دادن  کلسیم

به جوش خوردن شكستگیگي اسگتگ گوان بگه آن نگيگاز 

  است كلسيم دارد

 شكيل دهنده پروتئین كي از مواد مهم ت : پروتئين ها ي

است وان ها هستند و بدن شما براي تسگريگد در جگوش 

خوردن شكستیي به پروتئين بيشتر نياز دارد. شگمگا ايگن 

پروتئين ها را ميتوانيد از منابد گياهگي مگانگنگد غگ   و 

حبوبا  تامين كنيد. لبنيا  و گوشت هم از منگابگد مگهگم 

 . تامين پروتئين هستند

  در بسيار از افراد كه به علت آسيب هاي بعد از ضربه تحرک

كمي دارند يبوست ايجاد ميشود. با مصرف ميوه و سبزيجان 

ب صوص ميوه هاي ملين مانند برگه زردآلو و انجير ميتگوان 

  دفعا  اجابت مزاج را بهتر كرد. 

 با گچگيري :پيگيري و پايان درمان 

درمان با گچ / آتل مد  زيادي طول خواهد كشيد ، صبور باشيد 

 هفته ( 2-6) .معموالً 

هرگز ش صا اقدام به باز كردن و خارج كردن گچ نكنيد و به 

درمانیاه يا بيمارستان مجهز به وسايل الزم جهت انجام اين كار 

 مراجعه كنيد .

، چروكيده ، معموال پوست زير آن خشك ، پس از باز كردن گچ 

اين ، نازک و زردرنگ شده و ممكن است دچار پوسته ريزي شود 

حالت نبايد باعث نیراني شما شود. اين اليه ي سلول هاي مرده 

از تحريك و ساييدن آن و ، است كه به زودي بازسازي مي شود 

شستشوي زياد خودداري كنيد چون پوست در اين مرحله بسيار 

 حساس است .

پس از باز كردن گچ ممكن است اندام شما الغر و عض   ضعيف 

با تمريناتي كه پزشك ، شده باشند و دچار گرفتیي و لرزش شوند 

 به شما خواهد گفت به زودي به شكل و قدر  اوليه باز مي گردد  

 : اما جهت پيگيري ها به زمان هاي زير توجه كنيد 

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

وز بعد  رمراجعه به درمانگاه ارتوپدي جهت پيگيري : ........................  
 زمان احتمالي باز كردن گچ: ........................ هفته ي بعد
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گچ/ آتل يك پوشش محافظ س ت و محكم است كه بر روي   

يك اليه نرم پنبه قرار گرفته و كام ً شكل اندام را به خود مي 

در ابتدا آتل ، گاهي در صور  وجود تورم شديد اوليه ، گيرد 

گچ ، بندي انجام شده و پس از چند روز با كاهش تورم اندام 

گيري انجام مي شود چون كه آتل كام  دور تا دور اندام را نمي 

 گيرد و مثل يك نيمه گچ عمل مي كند.  

پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نكات و توصیه های زیر 

 توجه کنید :

از باز كردن ، چنانچه براي شما آتل گيري انجام شده است 

آتل خود را همواره بسته ، مداوم و دل واه آن خودداري كنيد 

نیاه داريد میر آن كه پزشك هنیام ترخيص اجازه ي باز كردن 

آن را در مواقد خاص مانند شب ها براي خواب و يا هنیام حمام 

 كردن داده باشد  

اندام آسيب ديده معموالً در طول چند روز اول پس از گچ 

گرفتن دچار تورم خفيف تا متوسط مي شود و باعث احساس 

براي كاهش تورم به ويژه در طول ، تنیي خفيف در گچ مي شود

ساعت اوليه بايد اندام به طور كامل باال قرار گيرد و به هيچ  84

توجه كنيد كه ، وجه آويزان نشده و يا فشار برآن وارد نشود 

مي توانيد دراز ، اندام شما بايد باالتر از سطح قلب قرار گيرد 

بكشيد و اندام گچ گرفته شده را بر روي چند عدد بالش قرار 

بالش ها را فقط زير زانو يا آرنج نیذاريد بلكه به شكلي ، دهيد 

، قرار دهيد كه كل قسمت گچ گرفته شده بر روي آن تكيه كند 

در روزهاي آينده بايد اين كار را هنیام شب و استراحت و 

همچنين تا حد ممكن در طول روز انجام دهيد تا اندام دچار 

 تورم و كاهش جريان خون نشود .

 

ساعت چند   5/0-1در روزهاي اول هر  ، براي بهبودي جريان خون

روزهاي بعد ، بار انیشتان خود را تكان دهيد و خم و راست كنيد 

نيز تا جايي كه امكان دارد به طور مرتب اين حركت را تكرار 

كنيد و روزانه چندين بار عض   اندام خود را كه داخل گچ قرار 

 دارند را منقبض كنيد تا دچار ضعف شديد نشوند.  

نیشتان خود را از نظر رنگ و دما بررسي كنيد و ابهتر است روزانه

مطمئن شويد كه دچار كبودي / رنگ پريدگي يا سردي نشده 

 باشند .

در روزهاي ابتدايي ممكن است در اثر آسيب به است وان يا بافت 

احساس درد داشته باشيد كه در اين ، نرم و همچنين تورم اندام 

صور  ميتوانيد از داروهاي ضد درد و مسكن معمولي مثل 

 استامينوفن را طبق دستور مصرف كنيد

اگر در روزهاي اول در اثر تورم احساس درد و ناراحتي كرديد 

براي كاهش آن مي توانيد از كمپرس سرد با كيسه ي يخ استفاده 

براي اين كار مي توانيد از يك كيسه ي حاوي يخ يا يك ، كنيد 

بسته ي سبزي يا حبوبا  يخ زده و يا كمپرس هاي يخ آماده ي 

 موجود در داروخانه ها استفاده كنيد.

دقيقه آن را روي گچ   25تگا  10بار به مد     1ساعت   2-3هر  

دقت كنيد كه يخ با پوست تماس نداشته باشد و ، بیذاريد 

همچنين بهتر است از يك پارچه يا حوله ي محافظ بين يخ و گچ 

 استفاده كنيد تا ماند خيس شدن گچ شود .

در صور  بروز خارش هرگز هيچ گونه جسم يا وسيله اي را 

جهت خارش وارد گچ نكنيد چون باعث زخمي شدن و آسيب 

مي توانيد جهت بهبودي از باد خنك سشوار ، پوست خواهد شد

 استفاده كنيد.

انس يا ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجدداً به اور

 پزشك مراجعه كنيد :

   تشديد درد يا بروز درد شديد و مداوم كه به مسكن هاي

 نوبت استفاده( پاسخ ندهد . 2معمولي )حداكثر 

  تشديد يا تداوم تورم كه با باال نیاه داشتن و كمپرس سرد

گچ اتل و بهبود نيافته و باعث احساس تنیي و فشار دائمي   

 بر روي اندام شود.

 عدم امكان حركت دادن يا خم و راست كردن انیشتان 

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

 انیشتان 

  احساس بي حسي/ خواب رفتن/ گز گز كردن انیشتان 

  بروز زخم يا خراش يا تاول در پوست 

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

  خواب ، بروز تب يا تنگي نفس يا تغيير وضعيت هوشياري )گيجي
 آلودگي( يا 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 گچو خونريزي از داخل گچ 

  احساس سوزش يا گرمي مداوم پوست زير گچ 
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