
 

 آیا درباره فیکساتورخاجی   می دانید ؟

مشکالت مربوط به دستگاه اسکلتی بدن بسیار شاایا  
است واگرچه اغلب تهدید کننده حیات نیستند اماا 
تاثیر عمیقی بر فعالیت های روزمره وطبیعی زندگی 

 دارند.

یکی از درمان هایی که در رف  این مشکل استفااده 
می شود فیکساتور های خارجی )ثابت کننده هاای 

 خارجی(است.

در این روش با استفاده از پین هایی که در قطعاات 
شکسته استخوان  قرار می دهند شاکاساتاگای را 
جاانداخته وبی حرکت می کنند وسپس وضاعایات 
پین ها  را با اتصال به یک چهارچوب وبا استفاده از 
پیچ ومهره هایی ثابت می کنند وبدیان تارتایاب 
 قطعات شکسته در امتداد صحیح خود ثابت می شود

 

در شکستگی های باز که همراه با آسیب شدیددی 
بافت نرم است وامگان گچ گیری وجددد ندیارد  
ادن روش امکان درمان بافت نرم را نیز فراهم می 

 کنی

آیا مراقبت های بعد از قارار گارفاتان 

 فیکساتور خارجی را می دانید ؟

جهت پیشگیری از ورم  انیام با چنی بالد  آن   -1

را باالتر از سطح قلب قرار دهیدی وبد دس دسدتددر 

ساعت پس از عمل جدرایدی راه  24-42پزشک  

 نرودی.

 

 

 

جهت پیشگیری از صیمه به بافت هدای دددگدر   -4

بین،  ندک تیز پین ها را با بانی وپن ه ودا سدرپددش 

 های الستیکی کدچک بپدشانیی.

هر روز انگشتانتان را از نظر رنگ، گرمی، یس   -3

ویرکت که نشانه سالمت عص ی وخدنرسانی عضد 

است کنترل کنیی ودر صدرت مشکل بده پدزشدک 

برای تمیز کردن پین ها  از دک پدند ده اسدتد داده  -2

کنیی. محل پین ها را از ندظدر قدرمدزی.درد .تدرشدح 

چرکی وشل شیگی کنترل کنیی.در صدرت وجددد 

عالدم ع دنت دا شل شیگی پدیدن هدا بده پدزشدک 

 مراجعه کنیی.

البته وجود کمی ترشح بیرنگ یا زرد کم رناگ 

 در اطراف پین طبیعی است.

به هیچ عنوان پیچ ها وگیره ها را دساتاکااری 

 نکنید

 

 

 



 

هر روز ورزش های بدن وعضو مبتال را اناااا   -5

دهید تا عضالت عضو ضعیف نشوند.عضالت عضو مبتال 

ثانیه نگه داشته ومنقبض کنید وسپاس رهاا 01تا 5را 

 سازید .این کار را چند بار در روز اناا  دهید.

در صورت وجود درد  عضو را باالتر از ساطاح  -6

قلب قرار دهید واز داروهای مسکن تااویاش شاده 

 توسط پششک استفاده کنید.

درد شدیدی که با روش های فوق درمان نشاد باه 

 اطالع پششک برسانید.

دستورات دارویی پششک را حتما رعایت کنایاد  -7

ودر فواصل تعیین شده از طرف پششک باه ایشاان 

 .مراجعه کنید

در صورت بروز چه عالئمی باید به پششاک 

 مراجعه کنید ؟

 
 درد شدید مقاو  به مسکن-0

 

 ترشح زرد رنگ یا خونی از اطراف پین-2

 

 کندی حس وحرکت اندا -3
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 انشگاه علدم پزشکی و خیمات بهیاشتی و درمانی گیالن   د 

 مرکز آمدزشی درمانی  پدرسینا

 

خودمراقبتی در بیماران دارای  

 فیکساتور خارجی
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