
 

  

 

 

 اکستزًال فیکساتَر

 

  

 تعزیف

از فیکساتًرَای خارجی برای درمان ضکستگی َای باز َمرراٌ  
با آسیب بافت ورم استفادٌ می ضرًداانه يسراند در ضکسرتگی    
َای خرد ضذٌ ، ؾمه حمانرت ررردن از عاتراک ضکسرتگی ،     

 امکان درمان فتال بافت ورم آسیب دنذٌ را فراَم می رىذا
ٌ از پیه َانی رٍ در عاتراک ضکسرتٍ   در انه ريش ، با استفاد

استخًان عرار می دَىذ ، ضکستگی را جا اوذاختٍ ي بی حرررت  
 می رىىذا

استفادٌ از فیکساتًر باعث راحتی بیطتر بیمار می ضًد ي امکان 
راٌ افتادن سرنع تر بیمار ي اوجرام يرزش َرای فترال مفاغرد     

ی از سالم مجاير را فراَم می رىذا بٍ انه ترتیب عرًارؼ واضر  
 بی حررتی ي عذم استفادٌ از عؿً بٍ حذاعد می رسذا

 

 عالئن بالیٌی

 

ي  عفًوررت برا ٌ  ، ضکسرتگی َرای َمررا   ضکسرتگی َرای براز   

  خرد ضذٌ ی بطذکضکستگی َا

 

  درهاى

 
ضکستگی َای دست ي پا نکی از ضانع ترنه ضکسرتگی َرای   
اسررتخًان َررای بدىررذ در برررذن اسررت رررٍ برررای درمرران انرره 

ضرًدا   ضکستگی َا ريش َای درمراوی مختدفری پیطرىُاد مری    
ز تحدیررد فارتًرَررای ضکسررتگی، اوتخرران وررًم درمرران پرر  ا

مطخػاک مکاویکی استخًان بٍ خػًظ يؾتیت آسیب بافت 
ورم )پًست، عؿردٍ، عػرب ي عرريو  ي حرال عمرًمی بیمرار       

 غًرک می گیرد 

 

 آهَسش به بیوار قبل اس عول

عبد از عمد آزمانطاک الزم طبر  دسرتًر پسضرن اوجرام      ا1
 خًاَذ ضذا

 خدیٍ رىیذاعبد از خريج از بخص جراحی ادرار خًد را ت ا2

عبد از عمرد حتمرا پراک     در غًرک داضته الک واخه ،  ا3
 رىیذا

ردیٍ لباسُا ، لبرا   َرای زنرر ي جرًران َرای خرًد را        ا4
 درآيردٌ ي لبا  اتاو عمد بپًضیذا 

عبد از رفته بٍ اتاو عمد زنًر آالک ، اجسام فدسی ، گیرٌ  ا5
 سر ، لىس ، دوذان مػىًعی ، ي ااا را خارج رىیذا

 ضًدا دستًر پسضن ضیً می واحیٍ عمد با  ا6

 ساعت عبد از عمد واضتا باضیذا 8 ا7

در غًرک داضته سرابهٍ بیمراری ، سرابهٍ مػررر داري ،      ا8
سابهٍ جراحی ، حساسریت دارينری ي اریانی ، مطرک ک      
ضىًانی ي بیىانی ي نا داضته َرگًوٍ پريتس نا يسیدٍ ) پی  

 حتما بٍ پسضن اط م دَیذامیکر ، ااا  

 

 آهَسش حیي بستزی 

جُت پیطگیری از تًرم اوذام با چىذ بالص آن را باالتر از سرا    ا1
 اعدب عرار دَیذ

 عذم دستکاری گیرٌ َای ريی چُارچًن ي پیچ َا  ا2

نرا ضرد   عرمسی ، ترض  ، حساسیت در لمر   در غًرک يجًد  ا3
 ذایضذن پیه َا پرستار را مادع رى

 اوجام دَیذاَای انسيمترنن ي فتال  يرزش   ا4

 

 آهَسش سهاى تزخیص

 

ً  ي برذن  يرزضرُای  ريز َرر  :فعالیت ٍ استزاحت   عؿر

ؾرتی  وطرًوذ ا عؿر ک     عؿً عؿ ک تا دَیذ اوجام را مبت 
ثاویٍ وگٍ داضتٍ ي مىهربؽ رىیرذ ي سرپ      11تا 5عؿً مبت  را 

 رَا سازنذ ، انه رار را چىذ بار در ريز اوجام دَیذ

)غدرغصم ریکه غغغ رشیم غذمیییمغمولم  مغغغ رصین غذایی:

وغدیابتغو...غندیشت غباشکدغخ نغباالغفشارغغییغبکلاریغزمکن 

). 

درغص رتغیستحلامغب غهکچغعن ینغعض غعلم غغ استحوام:

غغغزدهغنش د.غشدهغآب
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 پاًسواى:
َر ريز محد پیه َا را با پىبٍ نا گاز تمیس آاطتٍ بٍ سررم   ا1

ضستطً تمیس رىیذ ي برای َر پریه از نرن پىبرٍ اسرتفادٌ     
،درد، ترض  چرری ي  رىیذ ا محد پیه َا را از وظر عرمسی

ضد ضذگی رىترل رىیذ ا در غًرک يجًد ع ئم عفًورت  
 نا ضد ضذن پیه َا بٍ پسضن مراجتٍ رىیذ ا

البتٍ يجًد رمی ترض  بیروگ نا زرد رم روگ در اطررار   ا2
 پیه طبیتی است ا

 بٍ َیچ عىًان پیچ َا ي گیرٌ َا را دستکاری وکىیذ ا ا3

دارنرذ ،آن   سمان پاو اگر بتذ از ترخیع از بیمارستان َىًز ا4
را بٍ ريش استرند ي در مرارس بُذاضتی تًسط افراد آگاٌ ي 

 طب  دستًر پسضن اوجام دَیذا

جُت پیطگیری از غذمٍ بٍ بافت َای دنگر بذن ،ورًک   ا5
تیس پیه َا را با باوذ ،پىبٍ ي نرا سررپًش َرای السرتیکی     

 ارًچن بپًضاویذ
ر خارجی گاَی پ  از ترمیم بافت َای ورم غذمٍ دنذٌ فیکساتً

برداضتٍ ضذٌ ي درمان با گچ نا ريضرُای دنگرر ادامرٍ مری نابرذ      
يگروٍ ضکستگی بٍ وحً مادًبی برا فیکسراتًر ترا بُبرًد رامرد      

    استخًان وگٍ داضتٍ می ضًد ا

 داريَا را طب  دستًر پسضن مػرر رىیذا دارٍها:

غیکغهفت غبودغب غپسشکغمریجو غکنکد. :هزاجعه هجدد

سیز حتوا پششک خوَد را  در صَرت داشتي عالئن 

  هطلع ساسید:

در غًرک يجًد درد عؿرً را براالتر از سرا  عدرب عررار       ا1
دَیذ ي از داريَای مسرکه تجرًنس ضرذٌ تًسرط پسضرن      

ريضُای فًو درمان  با رٍ را  استفادٌ ومانیذ ادرد ضذنذی
 وطذ بٍ اط م پسضن برساویذ 

َر ريز اوگطتان را از وظر روگ ،گرمی ،ح  يحررت ررٍ   ا2
ٍ س مت عػبی ي خًورساوی عؿً است رىترل رىیذ وطاو

 ي در غًرک يجًد مطکد بٍ پسضن مراجتٍ رىیذ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69تهیه وتنظیم : واحذ آموزش و ارتقاء سالمت دی 

 69تاریخ بازنگری : دی 

 

 پوفلت

 تزًال فیکساتَراکس

 

 

 
 


