
 تعریف:

مشكالت مربوط به دستگاه اسكلتي بدن بسيار شايع بوده  

و اگر چه اغلب تهديد كننده حيات نيستند اما تاثير 

 عميقي بر فعاليتهاي روزمره و طبيعي زندگي دارند . 

يكي از درمانهايي كه در جهت رفع اين مشكل استفاده مي 

 شود ثابت كننده هاي خارجي است . 

جي همانطور كه از نامش پيداست ثابت كننده هاي خار

وسيله اي است كه در خارج عضو قرار داده شده است و با 

استفاده از پين هايي كه در قطعات شكسته استخوان قرار 

مي دهند، شكستگي را جا انداخته و بي حركت مي كنند و 

سپس وضعيت پين ها را با اتصال به يك چهارچوب و با 

ثابت مي كنند و بدين ترتيب و مهره هايي  يچاستفاده از پ

گر ا قطعات شكسته در امتداد صحيح خود ثابت مي شوند .

چه ثابت كننده هاي خارجي ممكن است ابتدا سبب ترس 

و اضطراب شود اما آگاهي در مورد مزاياي آنها باعث مي 

 شود كه بيمار راحت تر آن را قبول كند.

 

 
 :ثابت كننده های خارجي یایمزا

استفاده از اين روش باعث راحتي بيشتر، شرايط شما  در

امكان راه افتادن سريعتر و انجام ورزشهاي فعال در 

 مفاصل سالم مجاور محل صدمه ديده شده و به اين ترتيب

عوارض ناشي از بي حركتي و عدم استفاده از عضو 
 مبتال را به حداقل مي رساند . 

م شكستگي هاي باز كه همراه با آسيب شديد بافت نر در

است و امكان گچ گيري وجود ندارد ، اين روش امكان 

 درمان بافت نرم را نيز فراهم مي كند .

بعضي از شكستگي هاي پيچيده و خردشده پزشك  در

معالج آن را بهترين درمان براي بي حركت كردن قطعات 

مي داند و انواعي از آن با هدف افزايش طول استخوان 

 بكارمي رود.

 

 مراقبت ها:

پيشگيري از تورم اندام با چند بالش آن را باالتر از  براي

 سطح قلب قرار دهيد.

ساعت پس از عمل  24-48طبق دستور پزشك طي 

جهت پيشگيري از صدمه به بافتهاي  جراحي راه نرويد .

ديگر بدن ، نوك تيز پين ها را با باند ، پنبه و يا سرپوش 

 هاي الستيكي كوچك بپوشانيد .

را از نظر رنگ ، گرمي ، حس و حركت كه هر روز انگشتان 

نشانه سالمت عصبي و خونرساني عضو است كنترل كنيد 

 و در صورت وجود مشكل به پزشك مراجعه كنيد .

 به هيچ عنوان پيچ ها و گيره ها را دستكاري نكنيد .

اگر بعد از ترخيص از بيمارستان هنوز زخمي داريد كه نياز 

وش استريل و در مراكز به پانسمان دارد ، آن را به ر

بهداشتي توسط افراد آگاه و طبق دستور پزشك انجام 

 دهيد .

هر روز ورزشهاي بدن و عضو مبتال را انجام دهيد تا 

 عضالت عضو ضعيف نشوند .

ثانيه منقبض كنيد و سپس  10تا  5عضالت عضو مبتال را 

 رها سازيد ، اين كار را چند بار در روز انجام دهيد .

جود درد عضو را باالتر از سطح قلب قرار دهيد در صورت و

و از داروهاي مسكن تجويز شده توسط پزشك استفاده 

 نماييد .

درد شديدي را كه با روشهاي فوق درمان نشد به اطالع 

 پزشك برسانيد .

را ثابت كننده هاي خارجي  در صورت نياز اندام داراي

 باالتر از سطح بدن نگه داريد تا از ورم آن كاسته شود.

 

 
 

جلوگيري از عفونت مسير پين ها آنها را به روش زير  رايب 

 مراقبت كنيد :

به روش استريل كار كنيد و قبل از شروع به كار دستهاي  

 خود را كامالً با آب و صابون بشوئيد .

را ي ثابت كننده هاي خارجهاي روش چهارچوب  گيره

 دست كاري نكنيد .



پين ها را با اپليكاتور نوك پنبه اي آغشته به محلول  دور

ضدعفوني كننده يا شستشو دهنده ) مثل نرمال سالين ( 

 تميز كنيد.

 هر يك پين از يك پنبه يا گاز استفاده كنيد. براي

محل پين دلمه تشكيل شود در صورت وجود عالئم  نبايد

يره ها بايد به پزشك اطالع عفونت مثل شل شدن پين يا گ

 داده شود . 

صورت دستور پزشك از پماد آنتي باكتريال استفاده و  در

 د.دور پين را يا يك اليه گاز استريل بپوشاني

اطراف پين را از نظر قرمزي ، حساسيت ، ترشح ،  پوست

تورم و وجود گرما چك كنيد . ) البته وجود كمي ترشح 

 اف پين طبيعي است ( بيرنگ يا زرد كم رنگ در اطر

درجه حرارت بدن مي تواند نشانه عفونت باشد لذا  افزايش

 در صورت بروز تب به پزشك مراجعه كنيد . 

دارويي پزشك را حتما رعايت كنيد و در فواصل  دستورات

 تعيين شده از طرف پزشك به ايشان مراجعه كنيد . 

 

 ثابت كنندهپس ازترميم بافتهاي نرم صدمه ديده  گاهي

برداشته شده و درمان با گچ يا روشهاي ديگر هاي خارجي 

ادامه مي يابد در صورتيكه شكستگي به نحو مطلوبي با 

شده باشد تا بهبود كامل بيحركت  ثابت كننده هاي خارجي

 استخوان نگه داشته مي شود .

را  زارفيالنوع  ثابت كننده هاي خارجيهاي اطراف  پيچ

هاي ساعت بچرخانيد  طبق دستور پزشك در جهت عقربه

. 

بدانيد كه كمك در مراقبت از خود جهت موفقيت اين  بايد

 شيوه درماني ضروري است . 

)براي بلند  زارفياز نوع الثابت كننده هاي خارجي  در

به دليل وسعت كردن طول استخوان استفاده ميشود(

درگيري استخوان و بافت نرم و حركت پين ها جهت ايجاد 

نها امكان آوچك پين ها و تعداد زياد ، قطر كموثر كشش

ثابت عفونت و عوارض عصبي و عروقي نسبت به ساير 

 .زياد است  كننده هاي خارجي

 
 ت از الیزاروف شامل:مراقب

 توجه به ترشح و خونريزي اطراف پين 

  بعد از شستشوي اوليه توسط پرستارمراقبت از

پين دو مرتبه در روز با گوش پاك كن استريل و 

 سفيد الكل 

 شروع فيزيو تراپي روز بعد از عمل 

  6روز بعد از عمل هر  5پيچاندن پينها سه تا 

 ساعت يك بار به ميزان يك ونيم وجه هر پين

 

 

 

 

 منبع:

  2009ارتوپديبرونر سودارث 
Essential  orthopedy (2005) Andrew H. Hayke 
http://www.mums.ac.ir/orc/fa/fixatour 

 

 
 اني نمازيمركزآموزشي درم

 ماریواحد آموزش به ب
 ثابت كننده های خارجي

 
 

PT-HO-142 
 NICUکارشناس ارشد  تهیه کننده: اشرف معماریزاده

فوق تخصص دکتر محمدرضا آذرپیرا   استاد علمی: 

 ارتوپدی کودکان و نوجوانان

1397 


