
 
 دستورالعمل و راهنماي  پرستاري جهت آموزش به بیمار، حین بستري

 خارجی فیکساتور

فیکساتور همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار، الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص 

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیردخارجی 
 

  اقدامات قبل از عمل 
 شتا باشید.شام سوپ میل کرده و از نیمه شب نا ،شب قبل از عمل 

 .در صورت داشتن آرایش و الك ناخن آن را پاك کنید 
 قبل از عمل الزم است تراشیده شود.موهاي موضع عمل ، 
  ید.عمل، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایقبل از انتقال به اتاق 

  کنید.، دندان مصنوعی و غیره را خارج اجسام فلزي، گیره سر اتاق عمل زیور آالت،قبل از رفتن به 

 جوراب و ... ) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.کلیه لباس ها (لباس زیر ، 
 غذایی ) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید. قه بیماري، سابقه حساسیت (داروییدر صورت داشتن ساب ، 

  ،زیرا ممکن است نیاز باشد داروهاي شما قطع و داروهاي جدید  ،به پزشک و پرستار خود اطالع دهیددر صورتی که بیماري خاصی دارید که تحت درمان هستید
 جایگزین شود.

  شود. میقبل از رفتن به اتاق عمل براي شما سرم وصل شده و براي پیشگیري از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق 
  لذا ورزش هاي تنفسی (تنفس عمیق و سرفه) و چرخش پا را افزایش احتمال عفونت ریه ها گرددتواند باعث رکود خون در پاها و میبی حرکتی پس از عمل ،

 بالفاصله پس از عمل انجام دهید.

 رژیم غذایی 

 عدم تحمل (حالت تهوع و استفراغ) به پرستار اطالع دهید.، رژیم مایعات را شروع کرده و در صورت با اجازه پرستار ،ور پزشکطبق دست 

  د از سایر مواد غذایی استفاده کنید.یتوانمیدر صورت تحمل به تدریج با نظر پزشک 

  فعالیت 

  .در بستر اندام هاي انتهایی سالم را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیري شود 
 واکر و...)تیم مراقبتی از بستر خارج شوید.( با عصا در صورت نداشتن سرگیجه، تاري دید و ... با کمک لبه تخت نشسته و براي خروج از بستر، ابتدا مدتی در ، 

  مراقبت 

  م میق و سرفه ) و چرخش انداتواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گردد، لذا ورزش هاي تنفسی (تنفس عمیبی حرکتی پس از عمل
 را بالفاصله پس از عمل انجام دهید.سالم 

 ساعت پس از عمل جراحی راه نروید . 24-48 طی پزشک دستور طبق و دهید قرار قلب سطح از باالتر را آن بالش چند با ،اندام تورم از پیشگیري جهت 
 طبیعی است.(آبی شدن) در روز اول پین گذاري ورم خفیف، ناراحتی وتغییر رنگ پوست 

 رنگ (سرديمشکل وجود صورت در و شودمی کنترل است توسط پرستار عضو خونرسانی و عصبی سالمت نشانه که حرکت و حس گرمی، رنگ، نظر از انگشتان ،
 پرستار اطالع دهید. به بیحسی و .. ) پریدگی،

 کنید گزارش )باشد کمپارتمان سندرم یا بافتی خونرسانی در اختالل بیانگر شاید ( شودمین کنترل مسکن مصرف و قلب سطح از باالتر اندام دادن قرار با که دردي  
 اطالع دهید. ترشحات زیاد از محل پین و بد بوي شدید، درد وجود صورت در 
 اطالع دهید.پرستار  به نشد درمان روش هاي آرام سازي و ... با مسکن و که را شدیدي درد 
 .در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد 

 دارو 

  شود.میآنتی بیوتیک جهت جلوگیري از عفونت و مسکن براي تسکین درد به شما داده 
 شود.مییی طبق دستور پزشک در فواصل و زمان معین توسط پرستار تجویز دستورات دارو 
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 دستورالعمل و راهنماي  پرستاري جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص 

 خارجی فیکساتور

  رژیم غذایی 
 مصرف کنید. استخوان و نرم بافت التیام تسریع براي پرکالري و پرپروتئین غذایی رژیم 
 فراهم کند را کلیوي سنگهاي تشکیل زمینه که باشد زیاد آنقدر نباید پرکلسیم غذاهاي مصرف اما استفاده کنید، )لبنیات شیرو ( کلسیم پر غذاهاي از. 
 برقرار کنید.  را نوز تعادل حفظ مفاصل، بر وزن و فشار افزایش از جلوگیري براي 
  ( میوه ها و سبزیجات) حاوي سبوس و مایعات فراوان استفاده کنید . جهت پیشگیري از یبوست از رژیم پرفیبر 

  فعالیت 
  کند.میاستفاده از فیکساتور خارجی باعث راحتی بیشتر و امکان راه افتادن سریع تر و انجام ورزشهاي فعال در مفاصل سالم را فراهم 
 را کار این سازید، رها سپس و کنید منقبض ثانیه 11تا 5 را مبتال عضو عضالت . نشوند ضعیف عضو عضالت تا دهید انجام را مبتال عضو و بدن ورزش هاي روز هر 

 . دهید انجام روز در بار چند
 و منقبض مرتب بطور مفاصل دادن حرکت بدون را پین زیر عضالت ولی نیستند دادن حرکت قابل هستند درفیکساتور که موقعی تا اند شده بیحرکت که مفاصلی 

و جریان ت اس حیاتی عضالت قدرت حفظ براي آنها انجام و گویندمی )Isometric contraction ( متریکوانقباض ایز عضالت، انقباضات نوع این به کنید. منبسط
 شود .میکند و مانع الغر شدن عضالت داخل پین میخون در عضو بهبود یافته و از لخته شدن خون و تورم اندام جلوگیري 

  مراقبت 
 پزشک دستور طبق و آگاه افراد توسط درمانی-بهداشتی  مراکز در و استریل روش به را آن دارد پانسمان به نیاز که داریدمیزخ هنوز بیمارستان از ترخیص از بعد اگر 

 . دهید انجام
 نمایید پزشک استفاده توسط شده تجویز مسکن داروهاي از و دهید قرار قلب سطح از باالتر را عضو درد، وجود صورت در. 
 بپوشانید الستیکی کوچک هاي سرپوش یا و پنبه باند، با را ها پین تیز نوك ،بدن دیگر بافتهاي به صدمه از پیشگیري جهت . 
 کنید مراجعه پزشک به مشکل وجود صورت در و کنید است کنترل عضو خونرسانی و عصبی سالمت نشانه که حرکت و حس گرمی، رنگ، نظر از را انگشتان روز هر . 
 نکنید دستکاري را ها گیره و ها پیچ عنوان هیچ به . 
 شود کاسته آن ادم از تا دارید نگه بدن سطح از باالتر را فیکساتورخارجی داراي نیاز، اندام صورت در. 
 دهید انجام پزشک دستور طبق و آگاه افراد توسط درمانی -بهداشتی ها، مراقبت آنها را درمراکز پین مسیر عفونت از جلوگیري براي . 
 است طبیعی پین اطراف در رنگ کم زرد یا بیرنگ ترشحمیک وجود (البته.کنید چک گرما وجود و تورم ترشح، حساسیت، قرمزي، نظر از را پین اطراف پوست ( 
 کنید مراجعه پزشک به تب بروز صورت در لذا باشد عفونت نشانه تواندمی بدن حرارت درجه افزایش . 
 با مطلوبی نحو به شکستگی صورتیکه در یابدمی دیگرادامه روشهاي یا گچ با درمان و شده برداشته خارجی فیکساتور دیده صدمه نرم بافتهاي ازترمیم پس گاهی 

 شود .می داشته نگه استخوان کامل بهبود تا باشد شده ثابت فیکساتور
 است ضروري درمانی شیوه این موفقیت جهت خود از مراقبت در کمک . 

 دارو 
 طبق دستور مصرف کنید . را پزشک دارویی دستورات 
 با فواصل منظم و دوره آن را کامل مصرف کنید . در صورت تجویز آنتی بیوتیک 

  زمان مراجعه بعدي 
 ید .کساتور به پزشک معالج مراجعه نمایبطور منظم جهت کنترل فی 
 از سطح  رار دادن عضو باالتر، یا کبودي انگشتان با وجود قافزایش ورم، التهاب انتهاي عضو، رنگ پریدگیهاب پوست اطراف پین و ، التدر صورت هر گونه قرمزي، ترشح

، شل یا سفت شدن پین و یابدمید و یا لحظه به لحظه شدت شومی، دردي که با مسکن برطرف نن سوزن شدن انتهاي عضو آسیب دیدهاحساس بی حسی و سوز ،قلب
 ی از محل پین به پزشک مراجعه نمایید .بوي نا مطبوع و ترشح چرک
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