

تراكشن چيست؟
تزاكطي تِ هؼٌاي كطص است .تزاكطي يا كطص
است كِ پشضك ارتَپذ اس آى تزاي
ًسثي ٍ يا خااًذاسي كاهل

يك ضكستگي استفادُ هي

كٌذ.دًٍَع تزاكطي يا كطص ٍخَد دارد كِ تِ آًْا



پَستي يك ًَار چسة هخصَظ تِ پَست دٍ طزق ساق تيوار
هتصل ضذُ ٍ سپس ايي ًَار چسة اس طزيك يك ريسواى ٍ
لزلزُ تِ ٍسًِ اي هتصل هي ضَد .آٍيشاى ضذى ٍسًِ هَخة

تزاي تِ حذالل رساًذى اسپاسن گزفتگي
ػضالت خا اًذاختي ٍ تي حزكت كزدى

كطص

پَستي ٍ كطص استخَاًي هي گَيٌذ  .در تزاكطي يا كطص



اس ضيز سياد استفادُ ًكٌيذ چَى تاػث سٌگ ادراري

موارد استفاده

طزيمِ اي

تيحزكتي ٍ يا خااًذاسي

احتثاس ٍ ػفًَت ادراري



ٍسى خَد را كٌتزل كٌيذ .

ضكستگي ّا


تصحيح اهتذاد لطؼات ضكستِ



اصالح تذ ضكلي اًذاهْا



سياد كزدى فاصلِ سطَح هفصلي

هي ضَد.


تايذ در ٍضؼيتي كِ دستْا ٍ پاّا در حالت

خٌثي

تاضٌذ ،تخَاتيذ.


تزاي خلَگيزي اس خاتدايي لطؼات ضكستگي
ًثايذ اس يك پْلَ تِ پْلَي ديگز

تيوار

تچزخيذٍ ،لي هي

تَاًيذ تا كوك ديگزاى هَلؼيت خَد را تغييز دّيذ
تؼذ اس تزلزاري تزاكطي


تزاكطي تايذ تِ طَر هذاٍم اػوال ضَد تا در
هفيذ

اػوال تزاكطي يا كطص تِ اًذام تحتاًي هي ضَد .در كطص

خااًذاسي ٍ تي حزكت كزدى هحل ضكستگي

استخَاًي يك هيلِ يا پيي فلشي تصَرت ػزضي اس استخَاى

ٍالغ ضَدٍ .سًِ ّا را ًثايذ خاتدا كزد هگز ايٌكِ طثك

درضت ًي يا تيثيا ػثَر دادُ ضذُ تطَريكِ دٍ سز آى اس

تدَيش پشضك ،تزاكطي هتٌاٍب هَرد ًظز تاضذ ّ .ز

پَست تيزٍى تاضذ .دٍ سز ايي پيي اس طزيك ريسواى ٍ لزلزُ

ػاهلي كِ هوكي است همذار كطص هَثز را

تِ ٍسًِ هتصل هي ضَد

دادُ يا خْت ًيزٍي تزآيٌذ را تغييز دّذ تايذ تزطزف
بیمار گرامی جهت مراقبت از خود به نکات زیر
توجه نمایيذ:

كاّص

ضَد.


ٌّگام اػوال كطص ،تايذ تيوار در ٍسط تخت لزار

تِ دًثال استفادُ اس كططْاي پَستي ٍ يا

گيزد ٍ اهتذاد تذى اٍ صحيح تاضذ .طٌاتْا تايذ تِ

استخَاًي در ضكستگي ّا تي حزكتي تزاي

راحتي رٍي لزلزُ ّا حزكت كٌذ.

تيوار تِ ٍخَد هي آيذ تٌاتز ايي السم است تزاي



در هَالغ تيذاريٍ ،رسضْاي فؼال هچ پا ٍ

رفغ هطكالت ًاضي اس ايي اهز تِ تزخي ًكات

اًمثاضات ايشٍهتزيك ػضالت پطت ساق را  ۱۰تار

تَخِ ًوَد:

در ساػت اًدام دّذ تا خَى ٍريذي تِ حزكت



سَسش ،گشگش ،تي حسي ،اًگطتاى

درآيذ ٍ .رسضْايي كِ تا تَصيِ پشضك ضوي رػايت

گسيختگي پَست



سزد ٍ ر ًگ پزيذُ را تِ پشضك اطالع

هحذٍديتْاي درهاًي ًاضي اس تزاكطي اًدام هي

فطار تز رٍي ػصة



دّيذ.

دّيذ تِ حفظ لذرت ٍ تَاى ػضالت ٍ تْثَد خزياى

اختالل در خزياى خَى



يثَست

دردي كِ تا تلٌذ كزدى ػضَ ٍ هصزف

خَى كوك هي كٌذ.



تي اضتْايي

عوارض تراكشن





هسكي تسكيي ًوي ياتذ را گشارش
كٌيذ.

ّا ًكٌيذ ٍ تا سهاًي كِ پشضك هؼالح اخاسُ
ًذادُ ٍسًِ ّا تزداضتِ ٍ يا كن ًطَد (كطص
تايذ هذاٍم تاضذ ًِ هتٌاٍب)



تِ دًثال تي حزكتي احتوال تزٍس هطكالت ريَي

ٍ تذٍى گزُ تاضذ ٍ تا لثِ تخت ٍ يا سطح

ٍخَد دارد اس ايي رٍ السم است در طَل ضثاًِ رٍس

تخت فاصلِ داضتِ تاضذ ٍ ّويطِ هزالة

تيوار تٌفسْاي ػويك ٍ سزفِ ّاي هَثز خْت خزٍج
تزضحات ريِ داضتِ تاضذ.


تاضيذ پاي تيوار تِ اًتْاي تخت ًزسيذُ

تطَيك تِ توزيٌات

تٌفسي ٍ اسپيزٍهتزي تطَيمي السم االخزاست.

تاضذ.


هصزف هايؼات فزاٍاى كوك تِ رليك ضذى تزضحات



در صَرتي كِ كطص استخَاًي داريذ تِ
لزهشي ٍ التْاب ٍ درد در ًاحيِ پَست

ريِ هي ًوايذ ٍ ّويٌطَر تِ تزلزاري تْتز خزياى
خَى در تذى كوك هي كٌذ.

تَخِ ًواييذ طٌاتْاي تزكطي تايستي صاف
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

كشش استخوانی

اًذام تحت كطص تَخِ داضتِ تاضيذ.


خْت پيطگيزي اس هطكالت گَارضي هاًٌذ يثَست ٍ

در صَرتي كِ تيوار لادر تِ تكاى دادى
اًگطتاى دست ٍ پا تِ ٍيژُ ضصت پاي خَد

تي اضتْايي اس هَاد غذايي فيثزدار هاًٌذ سثشيدات ٍ

ًثاضذ پشضك يا پزستار را هطلغ ًواييذ.

هيَُ ّاي تاسُ ٍ هايؼات فزاٍاى استفادُ ًواييذ.
هصزف هيَُ ّاي تاسُ كوك در تزهين سخن ٍ خَش
خَردى ضكستگي ّا هي ًوايذ.


خْت پيطگيزي اس تزٍس هطكالت ادراري ٍ ػفًَتْاي
ادراري تايذ هايؼات فزاٍاى استفادُ ًوَد ٍ در صَرت
ًذاضتي سًَذ ادراري تطَيك تِ تخليِ ادرار ًوَد.
چاي ٍ ًَضاتِ ٍ آتويَُ ّاي هصٌَػي خاي آب ٍ
آتويَُ طثيؼي را پز ًوي كٌذ.



خْت پيطگيزي اس ضؼف ػضالًي ٍ پيطگيزي اس
لختِ خَى در پا ٍرسش هح ،پا ٍ سايز ػضالت دست ٍ
پا تِ صَرت هتٌاٍب تايذ اًدام گيزد.
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