
گچ گیری



ی  آشنایی با گچ و کاربرد پزشک
آن

سفایبرگالیاپالسترجنسازموادیگچ
هستند

هادفرمیتیاصالحدرگچمصرفازموارد
هنگثابتوشکستگیهاپاچنبریمثال

هاستسوختگیدرمثالعضوداشتن



انواع گچ گیری

Short arm cast : از پایین)گچ کوتاه دست

(آرنج تا انگشتان دست



Tump spica: در این روش  )گچ دستکش

( شست دست نیز گچ گرفته میشود



Long arm cast  : از باالی آرنج )گچ بلند دست

(تا انگشتان دست



Tumb short arm cast



Short leg cast : گچ کوتاه پا



Walking cast:(دارای پاشنه)گچ قدم زدن





:Body castه در این نوع گچ گیری ک)گچ بدن

کم  تنه را در بر میگیرد پنجره ای را بر روی ش
ردن تعبیه میکند به منظور اینکه زمان غذا خو

ته معده فضای کافی برای تغییر حجم را داش
.(باشد



:Shoulder spika castاین گچ)گچ اسپایکا شانه

.(شانه و ارنج را در بر میگیرد, تنه 



Hip spika: گچ اسپایکا هیپ



 ی ناحیه ی فرورفتگاز:ژاکت گچی_گچ تنه
باالی جناغ تا ارتفاع عانه در جلو ودر عقب از
ناحیه مهره های پشتی تا اسخوان خاجی 

.کشیده میشود 



عوامل موثردرسفت و خشک 
شدن گچ

 هوای گرم و خشک و جریا زیاد
سریعتر خشک شدن گچ««««هوا

دیرتر سفت و ««««هوای سرد و مرطوب
خشک شدن گچ

تسریع سفت شدن ««««کمی نمک طعام
گچ

تاخیر سفت شدن««««مقدار زیاد نمک طعام
گچ



توصیه های حین و بعد از گچ 
گیری

ری از  بالفاصله پس از اتمام گچگیری برای جلوگی
بروز حساسیت به وسیله ی یک گاز مرطوب 
اطراف عضو گچگیری شده را که امکان دارد  

.گچی شده باشد پاک میکنیم
 ساعت پس از گچگیری از انداختن مالفه و 24تا

.پتو روی عضو گچ گرفته شده خودداری شود
و در حین جابجایی و انقال بیمار باید مراقب عض

.گچ گرفته شده باشیم  
ه  جهت جلوگیری از تورم عضو گچ گرفته شده ب

ر  سانتیمتر از قلب باالت30ساع حد اقل 24مدت 
قرار گیرد



 بعد از عمل و جراحی باز اگر لکه ی خون زیر گچ
مشاهده شد باید حدود ان با مداد روی گچ 

.مشخص شود که اگر بیشتر شد متوجه شویم

از بردن هرگونه وسایل نوک تیز زیر گچ خودداری
.شود 

 از خیس شدن گچ جلوگیری شود.

 در اطفال بهتر است از گچ های مقاوم ه اب که
.سبکتر هستند استفاده شود



عالئم خطر

  بروز خارش ،سوزش،درد شدید

  بروز هرگونه بوی نا مطبوع از گچ

در صورت بروز تورم یا اختالل در  :نکته اورژانسی
.خونرسانی به طور اورژانس گچ را باز میکنیم 

پس از برداشتن گچ عضو را بطور:نکته نظافتی
.  نیم مالیم با اب و صابون شستوشو و تمیز میک



زمان ها ی مهم

عوامل موثربر زمان

3«««ثابت شدن گچmin درجه حرارت اب و
ضخامت گچ

زمان مناسب برای خشک شدن      

                           ساعت               36گچ ساعد
                        ساعت48گچ بلند ساق
                        ساعت  72گچ های تنه

ط  گچ های بدون الیه زیرین توس:نکته ی گچی
.گچ بر دستی و شکافنه گچ باز میشوند  



عوارض گچ

معلول                                  علت

سندروم کمپارتمان. یافزایش فشار بافت1

تسکین

گردش خون وعملکرد بافت دچار اختالل میشود         
ار بریدن گچ،اندام نباید باالتراز سطح قلب قر

گیرد        درصورت عدم کاهش فشار و درد  
.عمل فاشیوتومی صورت میگیرد

نارسایی عروقی  : نکته ی طالیی
در اثر عدم درمان تورموکمپرسیون عصبی

.میتواند منجر به سندروم کمپارتمان شود 



فشار روی بافتهای نرم میتواند  :زخم فشاری .2
.باعث انوکسیبافتیوز بافتهای نرم بشه 

اندام هایی که ریسک ابتال به زخم فشاری در انها
:بیشتر است

پاشنه و قوزک پا

پشتها

سر نازک نی و سطح قدامی زانو

اپی کندیل داخلی استخوان بازو

استیلوئید اولنا



عالئم زخم فشاری

احساس درد و سفتی محل

وجود منطقه گرم در عضله گچ گرفته

 اریتم بافت زیر گچ

شکنندگی پوستمحل گچ گرفته

ایجاد رنگ و بوی نا مطبوع در درناژ زخم

ازبین رفتن سریع بافت



ت  که با انجام انقباضا: سندروم عدم استفاده. 3
ا ایزومتریک در ناحیه گچ گرفته شده میتوان ب

کاهش اتروفی عضالنی و حفظ قدرت عضالت 
ازاین سندروم جلوگیری کرد 



ضمیمه خودمونی

 اگر شما دانشجو اتاق عمل هستی و برای اولین بار میخوای برای
!بیمار آتل گیری انجام بدی این اسالیدو با دقت بخون

ابتدا عضوی که قراره گچ بگیرید را اندازه بگیرید . !!.(نیدمتر الزم نیست وجب ک)1

سپس یک باند ویبریل بردارید. ین این این باند پنبه ای بوده و باند گچی را ماب)2
دو ردیف ویبریل را! کمی بلندتر از اندازه ای که وجب کردید ببرید ( بان میگذاریم

کنار هم بگذارید

باند گچی را بنا به دستور پزشک . الیه به انداره ای که وجب کردید روی  17یا320
هم میگذاریم

کمی قبل از شروع آتل گیری گچی را در لگن اب . که در بیمارستانها معموال)4
ه ی گچ فرو میکنیم طوریکه آب کامال انرا فرا گیرد دو رشت(کنار میز گچ قرار دارد 

!!(گلوله ی گچی کاربردی درآتل گیری ندارد )از دستمال درنرود 

گچ خیس شده را روی ویبریل گذاشته یک الیه ویبریل دیگر روی آن قرار. 5

میدهیم واز چهار طرف ویبریل را روی گچ میکشیم 

در مرحله ی آخر باند را روی  عضو گذاشته زوایا مورد نظر را . بر حسب نوع آتل )6
دقیقه منتظر میشویم تا حالت بگیرد  5تا3به باند میدهیم (گیری

اطراف عضو گچگیری شده را که امکان دارد گچی شده باشد را پاک میکنیم. 7



ملیحه چگینی

90اتاق عمل 


