
 تراكشن چيست؟

طريقه اي  تراكشن به معناي كشش است. تراكشن يا كشش

بيحركتي و يا جااندازي  است كه پزشك ارتوپد از آن براي

يك شكستگي استفاده مي  نسبي و يا جااندازي كامل

 كشش دونوع تراكشن يا كشش وجود دارد كه به آنها.كند

در تراكشن يا كشش  .استخواني مي گويند پوستي و كشش

مخصوص به پوست دو طرق ساق بيمار  وستي يك نوار چسبپ

سپس اين نوار چسب از طريق يك ريسمان و  متصل شده و

 به وزنه اي متصل مي شود. آويزان شدن وزنه موجب قرقره

در كشش .اعمال تراكشن يا كشش به اندام تحتاني مي شود

يا پين فلزي بصورت عرضي از استخوان  استخواني يك ميله

يا تيبيا عبور داده شده بطوريكه دو سر آن از  درشت ني

قرقره  بيرون باشد. دو سر اين پين از طريق ريسمان و پوست

 شود به وزنه متصل مي

 
 تراكشن عوارض

 پوست گسيختگي  

 عصب روي بر فشار  

 خون جريان در اختالل  

 يبوست  

 اشتهايي بي  

 ادراري عفونت و احتباس  

 استفاده موارد

  گرفتگي  اسپاسم رساندن حداقل به براي

 كردن حركت بي و انداختن عضالت جا

  ها شكستگي

 تهشكس قطعات امتداد تصحيح  

 اندامها شكلي بد اصالح  

 مفصلي سطوح فاصله كردن زياد 

 

يمار گرامی جهت مراقبت از خود به نکات زیر ب

  :توجه نمایيد

به دنبال استفاده از كششهاي پوستي و يا 

ها بي حركتي براي استخواني در شكستگي 

بيمار به وجود مي آيد بنابر اين الزم است براي 

رفع مشكالت ناشي از اين امر به برخي نكات 

   :توجه نمود

  سوزش، گزگز، بي حسي، انگشتان

را به پزشك اطالع  هپريد نگر سرد و 

 .دهيد

  دردي كه با بلند كردن عضو و مصرف

تسكين نمي يابد را گزارش   مسكن

 .كنيد

 ود را كنترل كنيدوزن خ.  

 ادراري   از شير زياد استفاده نكنيد چون باعث سنگ

 .مي شود

 خنثي  بايد در وضعيتي كه دستها و پاها در حالت

 .باشند، بخوابيد

 بيمار  براي جلوگيري از جابجايي قطعات شكستگي

بچرخيد، ولي مي  نبايد از يك پهلو به پهلوي ديگر

 ا تغيير دهيدموقعيت خود ر توانيد با كمك ديگران

 تراكشن بعد از برقراري

 تراكشن بايد به طور مداوم اعمال شود تا در  

مفيد  جااندازي و بي حركت كردن محل شكستگي

 وزنه ها را نبايد جابجا كرد مگر اينكه طبق .واقع شود

هر  .تجويز پزشك، تراكشن متناوب مورد نظر باشد 

كاهش  عاملي كه ممكن است مقدار كشش موثر را

بايد برطرف  ده يا جهت نيروي برآيند را تغيير دهددا

 شود.

  قرار  تخت وسط در بيمار بايد كشش، اعمال هنگام 

 به بايد طنابها  .باشد صحيح او بدن امتداد و گيرد

 .كند حركت ها قرقره روي راحتي

  و پا مچ فعال ورزشهاي بيداري، مواقع در   

 بار   ۱۰ را ساق پشت عضالت ايزومتريك انقباضات

 به حركت وريدي خون تا دهد انجام ساعت در

 رعايت پزشك ضمن توصيه با كه ورزشهايي  .درآيد

 مي انجام از تراكشن ناشي درماني محدوديتهاي

 جريان بهبود و توان عضالت و قدرت حفظ به دهيد

  .كند مي كمك خون



 
 مشكالت ريوي  به دنبال بي حركتي احتمال بروز

وجود دارد از اين رو الزم است در طول شبانه روز 

بيمار تنفسهاي عميق و سرفه هاي موثر جهت خروج 

تشويق به تمرينات  ترشحات ريه داشته باشد.

 تنفسي و اسپيرومتري تشويقي الزم االجراست. 

   مصرف مايعات فراوان كمك به رقيق شدن ترشحات

قراري بهتر جريان ريه مي نمايد و همينطور به بر

  خون در بدن كمك مي كند. 

  جهت پيشگيري از مشكالت گوارشي مانند يبوست و

بي اشتهايي از مواد غذايي فيبردار مانند سبزيجات و 

ميوه هاي تازه و مايعات فراوان استفاده نماييد. 

مصرف ميوه هاي تازه كمك در ترميم زخم و جوش  

  خوردن شكستگي ها مي نمايد. 

 يشگيري از بروز مشكالت ادراري و عفونتهاي جهت پ

ادراري بايد مايعات فراوان استفاده نمود و در صورت 

 نداشتن سوند ادراري تشويق به تخليه ادرار نمود.

چاي و نوشابه و آبميوه هاي مصنوعي جاي آب و 

  آبميوه طبيعي را پر نمي كند. 

  جهت پيشگيري از ضعف عضالني و پيشگيري از

ر پا ورزش مج، پا و ساير عضالت دست و لخته خون د

  پا به صورت متناوب بايد انجام گيرد. 

  برداشتن وزنه ها باعث از بين رفتن هدف حاصل از

كشش مي باشد از اين رو جهت تامين هدف استفاده 

از اين وسيله لطفا بدون اجازه اقدام به برداشتن وزنه 

ها نكنيد و تا زماني كه پزشك معالج اجازه 

ده وزنه ها برداشته و يا كم نشود )كشش ندا

  بايد مداوم باشد نه متناوب( 

  توجه نماييد طنابهاي تركشن بايستي صاف

و بدون گره باشد و با لبه تخت و يا سطح 

تخت فاصله داشته باشد و هميشه مراقب 

باشيد پاي بيمار به انتهاي تخت نرسيده 

  باشد. 

  در صورتي كه كشش استخواني داريد به

رمزي و التهاب و درد در ناحيه پوست ق

  اندام تحت كشش توجه داشته باشيد. 

  در صورتي كه بيمار قادر به تكان دادن

انگشتان دست و پا به ويژه شصت پاي خود 

 .د پزشك يا پرستار را مطلع نماييدنباش
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