
:  آتل زر ضکستگی ّاکارترز 

الزم ًیست ػضَ تِ طَر کاهل تی حرکت کِ  زر هَارزی

تتْای ، ٍلی ذطر تَرم ضسیس آى ٍجَز زارز ٍ یا هراقضَز

، هی تَاى از آتل ّای پَستی هرػَظ هَرز ًیاز است

ل اًؼطاف ترهَپالستیک طراحی ضسُ گچی یا  هَاز قاب

.  استفازُ کرز

ی حرکت کرزُ ٍ از رترزی آى ب، اًسام را زر ٍضؼیت کاآتل

فطار تر  ٍارز ضسى ترای جلَگیری از. آى حوایت هی کٌس

، تایس آتل تِ طَر ٍ گسیرتگی آىرٍی پَست ٍ ذراضیسگی 

ًَارکطی را تر رٍی آتل . کاهل تا ًَارّای ًرم پَضاًسُ ضَز

تِ ضکل هارپیچ ٍ تا فطار یکٌَاذت هی پیچٌس تا جریاى 

  .زچار هطکل ًطَزذَى اًسام 

گ ّای اًسام را ازًظر زها ٍ رى اٍ تایس اًگطت تیوار ٍ ّوراُ

پَست تررسی کٌٌس ٍ ّرگًَِ سرزی، رًگ پریسگی، 

رکتی را فَرا تِ پسضک ، تی حسی ٍ اضکاالت حکثَزی

.  اطالع زٌّس

ایٌکِ ػضَ کاهال تی حرکت تِ زلیل  ٌّگام استفازُ از آتل

تر اًجام  رهاى تَرم راحتهراقثت از پَست ٍ ز ضَز،ًوی

.  هی گیرز
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، کٌترل حرکت ٍ پیطگیری از آسیة زر غَرتی کِ حوایت

یس یا ، از ترترای هست طَالًی هَرز ًیاز تاضس ّای زیگر

اًَاع تریس ترای قسوتْای . استفازُ هی کٌٌس( اٍرتَز )

هوکي است از جٌس هَاز هرتلف تسى ساذتِ ضسُ اًس کِ 

، هترػع ارتَز. یا فلسی تاضس پالستیک، چرم، کرتاس ٍ

قرار زازى زر ، ٍ را ترای قالة ضسى تا ػضَ ع تریسْااًَا

.  اظ ٍ حرکت زازى ػضَ طراحی هی کٌسٍضؼیتْای خ

: هراقثت از آتل

زر غَرتی کِ تا آتل از تیوارستاى هرذع هی ضَیس، 

: رػایت ایي ًکات ترای ضوا ضرٍری است

ُ ایس، ًاحیِ حتی زهاًی کِ ًطستِ ایس یا زراز کطیس 

ایي . آسیة زیسُ را تاالتر از سطح قلة قرار زّیس

اها هوکي . ساػت اٍل است 24هْوتریي اقسام زر 

، زهاى است تستِ تِ ًَع آسیثی کِ ضوا زیسُ ایس

طَالًی تری هَرز ًیاز تاضس کِ پرستار تِ ضوا تَغیِ 

زر تَجِ زاضتِ تاضیس کِ تَرم هرتػر  .هی کٌس

 . است اًگطتاى اًسام آسیة زیسُ طثیؼی

کِ را ساػت اٍل هی تَاًیس کیسِ یری  24زر طَل  

زر ًاحیِ آتل  کٌار زاذل پارچِ پیچیسُ ضسُ است،

 زقیقِ کیسِ  20ساػت  2ّر  .آسیة زیسُ قرار زّیس
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 . ید قاتل استفازُ است

ساػت اٍل کِ ٌَّز آتل ذَب  48تا  24زر هست  

ًطسُ است، رٍی آى را تا ّیچ ضکل ًگرفتِ ٍ ذطک 

ساػت ًیرٍی  48رٍی آتل پا حساقل تا . چیس ًپَضاًیس

 . ٍارز ًکٌیس ٍ فطار ٍزى اضافی

تا استفازُ از یک پارچِ . سطح آتل را تویس ًگِ زاریس 

زاذل  .تویس هرطَب هی تَاًیس سطح آتل را تویس کٌیس

آتل را تا کوی پٌثِ الکلی پاک کٌیس، سپس زر هؼرؼ 

 . ار زّیس تا ذطک ضَزَّا قر

آتل ّرگس ًثایس ذیس ضَز چَى پَست هرطَب  

ٌّگام استحوام یا زیر تاراى آتل . هستؼس آلَزگی است

 .را تا یک کیسِ پالستیکی تپَضاًیس

. ّیچ گاُ جسن ذارجی زیر گچ یا آتل قرار ًسّیس 

ذراش ٍ آسیة زیسگی پَستتاى هوکي است تاػث 

 . ایجاز زذن ٍ ػفًَت پَستی ضَز

فاغل سالن هجاٍر را کِ تا آتل تی حرکت ضسُ اًس، م 

هثال اگر آتل تلٌس پا زاریس، هفاغل . حرکت زّیس

اگر آتل تازٍ . اًگطتاى پا ٍ هفػل لگي را ًرهص زّیس

زاریس، هفاغل ضاًِ، آرًج، ضست ٍ اًگطتاى زست را 

 . ٍرزش زّیس
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زر غَرت هطاّسُ ّریک از هَارز زیر فَرا تِ 

: یسپسضک هراجؼِ کي

 .اگر اًسام زیر آتل تَرم ضسیس زارز 

 .اگر قازر تِ حرکت زازى هفاغل هجاٍر ًیستیس 

 .اگر اًگطتاى زست یا پا تی حس ضسُ اًس 

اگر زیر آتل زذن یا جراحت ایجاز ضسُ ٍ یا تَی  

 .ًاهطثَع از آى حس هی کٌیس

-اگر زر ًاحیِ اًگطتاى احساس کثَزی یا سرزی هی 

 . کٌیس

 .ک یا ضکستگی زارزترآتل  ی کِزر غَرت 

 .ضَزهی کِ تا هسکي ترطرف ىزاریس ی ضسیس زرزاگر  

 

هراجؼِ سریغ ٍ تِ هَقغ ضوا تِ هرکس زرهاًی از ترٍز 

. هطکالت تؼسی جلَگیری هی کٌس
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تیوارستاى سیٌا 

کویتِ آهَزش سالهت 

 

هراقثت از  

 

زر   
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