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  خارجی) فیکساتور ( راهنماي مراقبت از خود در بیماران داراي ثابت کننده

  :استفاده می کنند نکات مهم در مراقبت از بیمارانی که براي بی حرکت کردن اندام شکسته از ثابت کننده خارجی

این وسیله در شکستگیهاي خرد . ثابت کننده خارجی استفاده می شود کباز همراه با آسیب بافت نرم از یبراي درمان شکستگیهاي 

  .شده ضمن حمایت از قطعات شکستگی، امکان درمان فعال بافت نرم آسیب دیده را فراهم می کند

در این روش پین هایی را در . ساعد و ران از ثابت کننده خارجی استفاده می شوددر شکستگیهاي پیچیده استخوان بازو، لگن، 

پین ها با اتصال به یک چارچوب . قطعات شکسته استخوان قرار می دهند و شکستگی را جا انداخته و آن را بی حرکت می کنند

باعث ناراحتی شما شود ولی امکان راه رفتن استفاده از ثابت کننده خارجی یا فیکساتور ممکن است کمی . متحرك تثبیت می شود

به این ترتیب عوارض ناشی از بی حرکتی و عدم . فاصل سالم مجاور را فراهم می کندمتر شما و انجام ورزشهاي فعال در سریع

  .استفاده از عضو به حداقل می رسد

  :رعایت نکات زیر به راحتی بیشتر شما کمک خواهد کرد

  .ننده خارجی، تمام نقاط تیز و پین ها را با پنبه بپوشاند تا آسیبی به شما وارد نشودبعد از کار گذاشتن ثابت ک 

 .الزم است هنگام استراحت، اندام را باالتر از سطح قلب قرار دهیدبراي کاهش تورم  

 .انگشتان عضو را از نظر رنگ، حس و حرکت هر دو ساعت کنترل نمایید 

 .رشح و دما بررسی کنیدمحل پین ها را از نظر شل شدگی، درد، ت 

بار محل آنها را با سرم شستشو یا محل ضدعفونی کننده طبق دستور  2براي جلوگیري ار عفونت محل پین ها، هر روز  

 .پزشک بشوئید

 .در صورت مشاهده عالیم عفونت در محل پین به پزشک اطالع دهید 

 .رچوب فیکساتور را دستکاري نکنیداهرگز گیره هاي روي چه 

  .پس از ترمیم بافت نرم، فیکساتور خارجی را برداشته و براي ادامه درمان از قالب گچی استفاده می کنندمعموالً  

  


