
  ساػت اٍل دست گچ گزفتِ ضذُ را  رٍی یک          42در

 .تالص قزار دّیذ

 :اگرشوا آتل داریذ

             ًحَُ استفادُ اس آتل ٍ سهاى تستي آى را  اس پکشضک

 .هؼالج سَال ًواییذ

    ٍ درصَرت تزٍس ّزگًَِ تی حسی ٍ سَسش دراًگطتاى

یا تغییزرًگ ٍ سزدی اًگطتاى آتل را ضکل ٍ یکا تکاس            

 .ًواییذ

 گچ ٍ آتل  را تویش ٍ خط  ًگِ داریذ. 

 استحوام

  ٌّگام استحوام گچ ٍ آتل را  داخل ی  کیسِ پالستیکی

 .قزار دّیذ ٍ ّزگش گچ ٍ آتل را  هزطَب ًکٌیذ

 

 برای رفع درد ٍ سفتی ٍ ٍرم عضَ

     داخکل تکگ       یکخ را      )  تکارتزدى یخ در هحل آسیکة

ٍ تیي پَست (  پالستیکی گذاضتِ ٍ رٍی دست قزاردّیذ

 .ٍ تگ یخ ، حَلِ  تگذاریذ

  دقیقِ رٍی هَضغ  42تاردررٍس ٍ تزای  3تا  4کیسِ یخ را

 .تگذاریذ

          تزای رفغ خطکی ػضَ ٍ ٍرم آى اًگطتکاى دسکت  را

 .حزکت دادى آرًج ٍ ضاًِ فزاهَش ًطَد. حزکت دّیذ

   دست آسیة دیذُ را  ضوي ًطستي ٍ دراس کطیذى 

 .تاالتزاس سطح قلة قزاردّیذ

 :راًٌذگی

                 ٍ تاسهاًی کِ گچ ٍ آتل داریذ ٍیا دارٍی ضذدرد

 .آراهثخص استفادُ هی کٌیذ  ًثایذراًٌذگی کٌیذ

برای کوک بِ ترهین استخَاى سیگارٍ        :   تَجِ  

 .تٌباکَ هصرف ًکٌیذ

 

 

 .درصَرت برٍز عالئن زیر بِ پسشک هراجعِ ًواییذ

 اگز قادر تِ حزکت دادى  دست خَد ًثاضیذ. 

 اختالل حسی ٍ حزکتی در اًگطتاى دست 

 تغییزرًگ ، سزدی ٍ رًگ پزیذگی اًگطتاى دست 

  استطوام تَی تذاس گچ 

 ٍجَد تزضح  ٍ یا خًَزیشی درسیز گچ 

            ٍ دردضذیذ ضوي تاسٍ تستِ کزدى اًگطتاى ٍ درد

 سفتی ساػذ ٍ هچ دست

            ٍ درصَرت ضل ضذى ، هزطَب ضذى ٍ آسیة گچ

 آتل

 دردی کِ تا هسکي تزطزف ًطَد. 

 

شتي  ،ردماني تهران دااگشنه علىم زپشكي و خدمات  بهدا

1395شْریَر هاُ   

 عالئن ّشذاردٌّذُ

www.sinaih.ir 
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 رادیَگزافی 

 

 

ّذف اسدرهاى ایي است  کِ استخَاى ضکستِ ضذُ در ٍضؼیت           

درست قزارگیزدتا تِ درستی جَش خَردُ ٍ تِ هزٍرسهاى              

اًتخاب ًَع درهاى تستگی تِ ٍضؼیت ضکستگی         .  تزهین ضَد 

 .دارد

اگر شکستگی بذٍى جابجایی باشذهوکي است فقط         

 ًیاز بِ گچ گیری ٍ آتل باشذ

             اگز ضکستگی تا جاتجایی جشئی تاضذاستخَاى تا جا

 ِ (   close reductionتذٍى جزاحی یا      )  اًذاختي تست

در اهتذاد درست قزارگزفتِ ٍ گچ ٍ آتل گیزی پس اس             

هوکي است پشض  قثل اس گچ        .  آى اًجام خَاّذ ضذ    

گیزی اتتذا آتل گیزی ًوایذ ٍ پس اسرفغ ٍرم ٍالتْاب            

 .اقذام تِ گچ گیزی ًوایذ

    گچ هوکي  .  ّفتِ تایذ گچ داضتِ تاضیذ       6ضوا حذٍد

 .است تٌا تز ًظز پشض  پس اس سِ ّفتِ تؼَیض گزدد

                   پس اس تزداضتي گچ ًیاس داریذ کِ تحت درهاى تا

فیشیَ تزاپی قزارگیزیذ تا حزکت هچ ٍ ساػذ تِ حالت            

 .قثل تزگزدد

 :درهَاردزیر جراحی تَصیِ هی شَد

 

استخَاى تلٌذی است ککِ در سکاػکذ        استخَاى رادیَس ، 

قزاردارد درست درسوت اًگطت ضست، استخَاًْای سکاػکذ     

ٍ ضاهل دٍ اسکتکخکَاى    .  تیي آرًج ٍ هچ دست قزار گزفتِ اًذ 

 .تلٌذ رادیَس در سوت ضست ٍ اٍلٌا در سوت دیگز هی تاضذ

 :علل شکستگی ّای اًتْای رادیَس

 تصادف تا هاضیي، دٍچزخِ، هَتَرسیکلت

 ضزتِ هستقین تِ استخَاى رادیَسو  سهیي خَردى

:عالئن شکستگی اًتْای رادیَس  

  دردضذیذ تالفاصلِ پس اس ضکستگی 

 تغییز ضکل ساػذ 

 ٍرم ٍ التْاب ٍ کَفتگی ساػذ 

            ٍ  درصَرت آسیة اػصاب ٍ ػزٍق ػالئن تی حسی

 سَسش ٍ سزدی ٍ فلج قسوت سیز ضکستگی 

 هحذٍدیت حزکتی آرًج ٍ هچ دست 

 

 

 راّْای تطخیص تزاساس 

       ػالئن  ٍ ًحَُ آسیة دیذگی  

  هؼایٌات فیشیکی 

 راّْای تشخیصی

 درهاى

           اگزجاتجایی سیاد تاضذ ٍ جااًذاختي تستِ استخَاى

 .هقذٍرًثاضذ

           اگز ضکستگی در چٌذجای هختلف استخَاى تاضذ

 (تِ صَرت قطؼِ ایی)

             اگز ضکستگی تِ صَرت تاس تاضذٍ اس پَست خارج

کِ در ایي ًَع ضکستگی ًیاس تِ استفادُ         .  ضذُ تاضذ 

 .اس پیچ ٍ پالک ٍ یا سین جْت ثاتت ساسی هی تاضذ

             ِّز  ّفتِ یکثار گزافی کٌتزل جْت ارسیاتی ًاحی

 .ضکستگی اًجام خَاّذ ضذ

 

. 

 درصَرتیکِ برای شوا گچ کیری اًجام شذُ است

          ّزگش اجسام ًَک تیش جْت خاراًذى پَست ٍارد گچ

 .ًکٌیذ

            پَست اطزاف ًاحیِ گچ گزفتِ ضذُ را رٍساًِ ارسیاتی

. کٌیذٍ  ّزگًَِ تغییزات در پَست را  گشارش کٌیذ           

هی تَاًیذ لَسیَى ًزم کٌٌذُ  در پَست اطزاف لثِ             

ّای سخن تکارتزیذ ٍلی ّزگش لَسیَى را رٍی پَست          

 .سیز گچ تکارًثزیذ

               ّزگش رٍی گچی کِ ٌَّس خط  ًطذُ فطار ٍارد

 .ًکٌیذ
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 هراقبت درهٌسل




