
 به دنبال گچ گیری پا پیشگیری کنیم؟ چگونه از تورم اندام

روز اول بعد از گچ گیری ممکن است  وتمر         2-3گاهی اوقات در 

اندا  بیشتر شده و بیمار احساس کند گچ سف  شده و به انتدامت    

برای ممانع  از این وضعی  باید به نکتات زیتر     .  فشار وارد می کند

 : ومجه کرد

باید در چند روز اول بعد از گچ گیری دراز کشیده و یک یتا چتنتد      

بال  زیر اندا  طمری قرار داد که ساق یا ساعد باالور از سطح قلت   

با این کار خمن و مایعات از اندا  به طتر  قتلت       .  بیمار قرار بگیرد

در صمرت ایتاتاد وتمر  هتم                .  بازگش  کرده و ومر  کم می شمد

 :می ومان با این اقدامات ومر  را کم کرد

 انگشتان دس  یا پای شکسته شده را مکرراً حرک  بدهید. 

      مقداری یخ خرد شده را در یک کیسه پالستیکتی خشتک

قرار داده و آن را در روی گچ یا آول در محل ضایعته دیتده     

 قرار دهید

 عوارض احتمالی گچ گیری اندام چیست؟

 افزای  درد یا ومر  اندا  و احساس سف  شدن گچ یا آول-1 

احساس بی حسی یا سمزن سمزن شدن در دس  یا پا به عتلت      -2

 فشار گچ یا آول

 احساس سمزش در پمس  زیر گچ -3

 ومر  دس  یا پا که در پایین ور از محل گچ یا آول قرار دارد -4

 از دس  دادن ومانایی حرک  انگشتان دس  یا پا    -5

 

این عالئم می ومانند نشانه فشار بی  از حد گچ بتر روی انتدا        

این فشار اگر از حدی بیشتر شمد بسیار خطرناک بتمده و    .  باشند

در متمارد  .  می وماند مانع خمنرسانی به اندا  و سیاه شدن آن شمد

ستنتدرو     شدید ممکن اس  بر اثر فشار زیتاد گتچ بتر انتدا             

در این ممارد پزشک معالج گچ را در ومتا   .  ایحاد شمد کمپارومان

طمل  از سطح وا روی پمس ، برش داده و لبه های بترش را از      

گاهی متماقتع   .  بدین وروی  گچ گشادور می شمد.  هم باز می کند

 .الز  اس  وا گچ بطمر کامل باز شمد

با اناا  یک آزمای  ساده می ومان مشخص کرد که آیا گچ بی  

. از اندازه سف  بمده و به عروق اندا  فشار وارد می کند یا ختیتر    

برای این کار با انگش  شس  و سبابه دس  سالم، ناخن یکی از   

انگشتان اندامی را که در گچ اس  فشار می دهیم وا رنگ آن از     

با رها کردن ناخن بتایتد رنتگ آن          .  صمروی به سفید وغییر یابد

در صمروی که این .  ماددا و به سرع  از سفید به صمروی برگردد

بازگش  رنگ به کندی صمرت گیرد نشانه اختالل عروقی انتدا     

می ومان این بازگش  رنگ ناخن را در دو  اندا  متقتایسته    .  اس 

 .کرد وا بهتر به اختالل احتمالی آن پی برد

 باز کردن گچ

هرگز خمدوان گچ را خارج نکنید چمن ممکتن است  در         -

حین این کار به پمس  خمد صدمه زده یا فشار بی  از حتد  

 . به اندامتان وارد کنید

پزشک معالج، گچ شما را با یک اره متختصتمر بترش                  -

 . می دهد وا بتماند آنرا راح  ور خارج کند

ویغه این اره ها حرک  چرخ  ندارد بلکه سر جتای ختمد        

بنابراین فقط اجسا  سخ  مثل گچ یا فایبرگتالس  .  می لرزد

را می برد و وقتی به پمس  می رسد و با آن وتمتاس پتیتدا         

ممکن اس  شما از صتدای    .  می کند آسیبی به آن نمی زند

چمن به شتمتا صتدمته ای              .  اره بترسید ولی نگران نباشید

 . نمی زند

کسی که گچ را خارج می کند می وماند با وماس ویغه اره     -

به دس  خمدش به شما نشان دهد که اره به پمس  صتدمته   

 .نمی زند 

در صمرت داشتن دریچه روی گچ پانسمان محل زخم را   -

روز    14الی  11روزانه وعمیض نمائید و جه  کشیدن بخیه  

 .بعد به درمانگاه مراجعه کنید 

 



اگر پزشکتان به شما اجازه راه رفتن با گچ را داده اس  این کتار   -

را وا ممقعی که گچ شما کامال خشک و سف  نشده اس  انتاتا      

روز  2-3این زمان برای فایبرگالس یک ساع  و برای گچ .  ندهید

 .اس 

باند پنبه ای را که در زیر گچ یا آول قرار داده شتده است  را           -

 .بیرون نیاورید

لبه های زیادی یا قسم  هایی از گچ یا آول را بدون مشمرت با    -

 .پزشک، سر خمد برش ندهید

اگر قرمز یا زختمتی     .  پمس  دور گچ یا آول را مرو  نگاه کنید  - 

 .بمد به پزشکتان اطالع دهید

را نسب  به گچ گیری شتده جه  جلمگیری از ومر  و درد اندا    -

 . نگه دارید سطح قل  باالور 

اگر پمس  شما خارش داش  چیزی را برای خاراندن در زیر گچ   -

این کار ممکن اس  پمس  شما را زخمی کند و چمن روی .  نبرید

پمس  بسته اس  احتمال عفمن  آن وجمد دارد و اگر عفمن  کند 

چمن محل قابل دیدن نیس  ممکن اس  متمجه آن نشده و برای 

اگر خارش مداو  بمد با پزشک معالج ختمد    .  شما خطر ایااد کند

 .وماس بگیرید

 .جه  اینکه خارش را وسکین دهید از سشمار سرد استفاده کنید 

اگتر وترک بترداشت  بته            .  مرو  گچ یا آول خمد را نگاه کنید  -

 .پزشکتان اطالع بدهید 

از استفاده زیاد عضم آسی  دیده اجتناب کنید  محدودی    -

 .وحمل وزن را اجرا کنید 

 
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

 ودرمانی ایران 

 

 مراربر رزرآررربرارررگر ر ررررر   ررررررر   ررررر

 

 واحد آموزش سالمت

 شهریار(ع)بیمارستان امام سجاد

منظمر از گچ قالبی اس  که از جنس گچ یا فایبرگالس به دور اندا   

آوتل  .  گرفته میی شمد وا از حرکات زیاد مفاصل آن جلمگیری کتنتد  

هم مانند گچ حرکات مفاصل اندا  را کاه  می دهد با ایتن حتال       

پتیتچ    از گچ و آول در درمتان     .  کامال دور وا دور اندا  را  نمی گیرد

خمردگی مفاصل و یا بی حرک  کردن عضم شتکتستتته استتتفتاده                

  .می شمد

 : مراقب  از گچ و اول 

 :ومجه کنیددر مراقب  از گچ و آول به نکات زیر 

 . گچ یا آول را خشک نگه دارید -

گرچه ممکن اس  فکر کنید .  رطمب  گچ را ضعیف و شل می کند  -

و دوا  فایبرگالس واثیری ندارد ولی ختیتس شتدن       آب بر استحکا 

الیه پنبه ای که بین فایبرگالس و پمس  قرار گرفتته، متی وتمانتد         

در حین حما  رفتن دو الیه پالستیک .  ممج  مشکالت پمستی شمد

 .را روی گچ یا آول خمد بپیچید وا آب به آن نفمذ نکند

 


