ته منظو کنتیر تیو و پیطیایری از

ازمصرف دخانیات مثل سییاا

خطک ضیذ ماالیل هر یه سیرطؼتر

توسط خانواده اطرافیا پرهیس ضود

حرکات اناطتا

راهنمای آموزشی بیماران

درشکستگی های

ضانه ا ضر ع کنییذ

از ن طس گردنی می توا استااده کرد.
تولیه مذا و  ،حرکت اناطتا دسیت
انقثاض

ضل نمیود میذا و ػتی ت

ساػذ تاز می ضود

اندام فوقانی

زش های فؼا ضانه ن نیح ا اندیاو

خوش خو د استخوا
حی

لیییا

زخم تا مسائل

انی می توانذ ا تثاط مستقیم

داضته تاضذ .خواب کافی ضیراطط تیی
استرس د ما تسیا مهم است .گی

ا

خطک ناه دا طذ تا لثل از خطک ضذ
گ  24الی  48سیاػت از پوضیانذ ن

دهیذ

خوددا ی کنیذ اگر لالة گچی ضکسیت

پانسما زخم زانه تؼوطط ضود

ته پسضک مؼالح مراخؼه ضود.
ککنیذ

عالئم هشدار دهنده :
از مواد غذاطی نظیر ضیر ،ماست ،کطک

که منثیغ غنیی از کیسییم میی تاضیذ
استااده کنیذ همچنین از گوضت تذ
رتی  ،میوه خات سثسطدات که منثیغ
غنی از طتامین  Cمیی تاضیذ خهیت
خیییوش خیییو د اسیییتخوا

زو

است.استااده نماطیذ.
خهت کنتر د د از استامینوفن استااده
کنیذ د لو ت استااده از ساطر
مسکن ها از پسضک مؼالح اخازه تایرطذ

د لو ت تیر ز هرطیک از ػ ئیم زطیر

بعداز بازکردن گچ:
نذ ز تؼذاز تاز کرد گ  ،تو و تا

ت فالیه ته پسضک مراخؼه کنیذ.

د د مختصر پوست ا تا لاتو م طم

د دی که مذا و ضذطذ است.

نب خوب تطوئیذ خطک کنیذ.

اخت

د حی

مثیل نذاضیتن حی

احساس گسگس گرفتای اناطتا

لوسیو مرطوب کننذه پوست تمالییذ
از خا انذ ن خوددا ی کنیذ

تو و ضذطذ که تا تا تر لرا داد ػتو

حرکات فؼالییت هیای تیذنی ا تیه

ترطرف نمیی ضیود .کیاهص طیا ػیذو

تذ طح طثق دسیتو پسضیک از سیر

تواناطی تیرای حرکیت داد دسیت کیه

تایرطذ .

خا ج از لالة گچی لرا دا د.

تو و ا تا تا تر لرا داد انذاو نسثت

تغییر نگ طا د خه حرا ت پوست ناحیه

ته سطح لیة تانذاش تا تانذکطی طثق

خا ج از لالة گچی
توی نامطثوع لالة گچی نای تر ی
لالة

دستو پسضک کنتر نمائیذ.

