
 
  به دليل اين كه در تخت ادرار مي كنيد ، امكان

تخليه كامل مثانه وجود ندارد بنابراين سعي كنيد 
  ساعت يكبار ادرار كنيد. ٣الي  ٢هر 

  به دليل بي حركتي ، احتمال يبوست و بي اشتهايي
زياد است بنابراين از غذاهاي حاوي فيبر از جمله 

عات آلو و ماي–غالت –ميوه هاي تازه  –سبزيجات 
  فراوان استفاده كنيد.

 هاي تجويز شده توسط پزشك  ك خشك كنرچ
  معالج  را سر ساعت مصرف كنيد.

 از مسكن هاي تجويز شده  درد جهت ساكت كردن
توسط پزشك استفاده كنيد و از حركت هاي 

  ناگهاني پرهيز كنيد.

  در صورت بروز عالئم زير حتماً به پزشك مراجعه كنيد:
 شكستگي تورم در باال و پايين  
 تب و لرز  
 تنگي نفس  
  افزايش دردي كه با داروهاي ضد درد ساكت نمي

  شود.
  قرمزي و ترشحات اطراف پين–تورم  
 تورم و درد قابل توجه ساق پا  
  
  
  
  
  
  
  

- جنــب بيمارســتان چمــران- بلــوار چمــران- نشاني: شــيراز

بيمارستان حــاج محمــد اســماعيل امتيــاز و مركــز فوريتهــاي 

  شهيد رجايي جراحي
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١سواالت: ره تلفن جهت پاسخگويي بهشما
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 با آرزوي سالمتي و تندرستي 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  مراقبت از كشش
  

 

  

  محمد باقر سلطاني نژادتهيه كننده : 

  فاطمه عباسپور     

  ١٣٩٤تاريخ تهيه : پاييز 

  ١٤٠٠بازبيني سوم : پاييز تاريخ 

  مينيانجناب آقاي دكتر اتائيد كننده علمي : 

                                                 متخصص ارتوپدي

  

  
 

جهت بهبودي استخوان هاي شكسته 
دخانيات را كنار بگذاريد و مصرف 

 الكل را قطع كنيد.
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از كشش جهت جا انداختن و بي حركت كردن 

به حداقل رساندن گرفتگي عضالت  ،شكستگي ها
استفاده مي شود . دو نوع كشش مورد استفاده ، كشش 

  وستي و كشش استخواني است.پ

   كشش پوستي :
 عمدتاً براي درمان هاي كوتاه مدت به كار مي برد .وزنه

كيلوگرم است . در اين كشش ،  ٥تا  ٢كشش حدود 
از طريق  سپسنيروي وزنه به پوست منتقل مي شود 

  پوست به عضالت و سپس استخوان انتقال مي يابد.
  

        
  

  كشش استخواني :
شود جهت نيروي وزنه به استخوان منتقل مي مستقيمًا  

بي حس موضعي ، ميله هايي ايجاد كشش استخواني ، با 
 ازكنند ميله هاي وارد شده با عبور  را وارد استخوان مي

  استخوان ، از پوست طرف مقابل خارج مي گردند.

  

                  
  اقدامات :

 دازي وبي كشش بايد به طور مداوم باشد تا در جاان
يد واقع شود ولي حركت كردن محل شكستگي مف

ني را مي توان طبق كشش لگني و كشش گرد
  به كار برد. باودستور پزشك متن

  هنگام اعمال كشش ، بايد در وسط تخت قرار
 و به پشت بخوابيد و پاها و تنه در يك راستابگيريد 

 باشد.

  تراكشن پوستي را در پوست هاي نرمال هر سه روز
ر و در پوست هاي حساس يك روز در ميان به يكبا

علت ايجاد قرمزي ،حساسيت و خارش تعويض 
 كنيد.

  در تراكشن پوستي به علت ايجاد حساسيت و
پوست حتما از باند در زير چسب  احتمال پارگي

  كشش استفاده شود.
  وزنه ها بايد به طور آزاد آويزان باشد و نبايد به

ر عاملي كه ممكن هتخت يا زمين تكيه داشته باشد.
است مقدار كشش موثر را كاهش داده مثل باال 

  اوردن سر به مدت طوالني بايد برطرف شود.
  طناب ها بايد مستقيم و بدون گره خوردگي بوده و

  از روي قرقره ها در نرفته باشد.

  به دليل استراحت طوالني مدت در بستر بهتر است
  از تشك مواج استفاده شود.

  نگه داري  بدون چروك و خشكملحفه ها بايد
  شوند.

  پوست را مرتب چك كنيد و كمك كنيد با بلند
كردن بدن خود ، همراهتان ، پشت و نواحي 

  د.نبرجسته استخواني را ماساژ ده
  پوست اطراف محل ورود و خروج ميله ها را روزانه

داده و تميز وخشك نگه  با سرم نمكي شستشو
  اييد.داريد و با گاز استريل پانسمان نم

  وجود ترشح شفاف آبكي از اطراف ميله ها طبيعي
شاهده ترشح زردرنگ و تورم است اما در صورت م

  به پزشك مراجعه كنيد.  ،قرمزيناحيه
  جهت جلوگيري از جابجا شدن قطعات شكسته ، از

  پهلو به پهلو شدن پرهيز كنيد.
  جهت خروج خلط از ريه ، تنفس عميق و سرفه

  انجام دهيد.
 م هاي سالم را ورزش دهيد تا ضعيف تمام اندا

  نشوند.
  جهت پيشگيري از ضعيف شدن عضالت داراي

 ١٠تا  ٥كشش ، هر ساعت يك بار اين عضالت را 
ثانيه منقبض و سپس شل كنيد و انگشتان پا را خم 

در صورتي كه قادر به تكان دادن و راست كنيد.
  انگشتان پا نباشيد به پزشك اطالع دهيد.


