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     Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

 Napilay na Bukung-bukong 

 

(1) Mga Sanhi 

 Ang napilay na bukung-bukong ay sanhi ng naunat o napunit (kumpleto o bahagya) na 

isa o higit pa sa mga ligament na nagpapatatag sa bukung-bukong. Kapag ang isang 

joint ay higit na naunat o biglang napilipit at lumalagpas sa normal na abot ng 

paggalaw, ito ay magiging sanhi ng isang pagkapilay na humahantong sa pamamaga, 

sakit at pasa sa kasukasuan. 

 

(2) Mga Sintomas 

 Sakit: ang matinding sakit ay nadarama sa nasugatan na bahagi, lalo na sa paggalaw o ito ay 

nadaganan ng pabigat. 

 Pamamaga at pagsugat：Ang paghiwa-hiwalay ng mga maliliit na daluyan ng dugo, na ang 

mga capillary sa dugo sa nasugatan na bahagi ay hahantong sa pamumula, pamamaga at 

lokal na pasa. 

 

(3) Pagbabawas ng Sakit 

 Ang mga painkiller ay maaaring inumin ayon sa pagkareseta kung kinakailangan. 

 

(4) Mga Pag-aalagang Instruksiyon.  

(A) Ipahinga ang nasugatan na paa upang maiwasan ang karagdagang pinsala at mapabilis 

ang paggaling.  

- Limitahan ang mga aktibidad upang magpahinga ang nasugatan na paa para sa 
unang 48 oras pagkatapos ng pinsala. 

- Dahan-dahang ipagpatuloy ang mga aktibidad pagkatapos ng 48 oras ng pinsala 
sa antas ng aktibidad na nababagay depende sa kalagayan ng nasugatan na 
bukung-bukong at dapat itigil kung nakadama ng sakit. 

- Sundin ang mga medikal na payo sa paglalakad at tamang timbang para sa 
kasukasuan. 

 
(B) Itaas ang napinsalang paa upang mabawasan ang pamamaga 

- Itaas ang napinsalang paa at iposisyon ito nang kumportable matapos ang 
pinsala. Gumamit ng 1-2 unan upang itaas ang napinsala na paa kapag nakaupo 
o nakahiga para sa mas mahusay na sirkulasyon ng limpatiko upang mabawasan 
ang pamamaga. 

 
(C) Maglagay ng isang pack ng yelo upang mabawasan ang pamamaga at sakit 

- Ilagay ang yelo sa napinsalang paa kung ito ay namumula, namamaga at masakit 
sa loob ng unang 2 araw pagkatapos ng pinsala. 

- Maglagay ng yelo sa isang plastic bag at balutin ito ng tuwalya. Ilapat ito sa 
nasugatan na bahagi at huwag ilagay nang direkta ang yelo sa balat. 

- Maglagay ng yelo bawat 2-4 na oras, 15-20 minuto sa bawat itinakdang oras. 

 
(D) Mag-aplay ng benda upang hindi magalaw at masuportahan ang napinsalang paa upang 
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magkaroon ng ginhawa, mabawasan ang pamamaga at maiwasan ang karagdagang 

pinsala  

   Paraan: Mga Elastic compression stocking o nababanat na mga bendahe 

1. Mga nababanat na medyas: i-posisyon ang napinsalang bahagi sa gitna ng 
double-layered sock na may mga tip ng daliri sa paa na nakalantad para 
madaling maobserbahan ang sirkulasyon ng dugo. Gumamit ng maligamgam 
na tubig (mga 40 ° C) at produktong panlinis ngunit hindi bleach upang linisin 
ang medyas. Hayaang matuyo ito sa patag na ibabaw. Ang nababanat na mga 
medyas ay makikita sa mga tindahan ng sportswear. 

2. Sundin ang mga instruksyon sa ibaba sa paggamit ng mga nababanat na 
bendahe na makikita sa mga tindahan ng medikal na suplay o parmasya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                     

 

Tanggalin ang bendahe:  

- Kung may pamamanhid o tumutusok 

- Kung nadaragdagan ang sakit 

- Kapag  nawala ang pamamaga 

- Bago matulog 

 

(5) Mga Palatandaan para Maalerto 

 Sa pangkalahatan, maaaring mangailangan ng 2-3 linggo para ang pamamaga at sakit ng 
napinsalang paa ay mabawasan. Pumunta sa Departamento ng Aksidente at Emergency o 
sa iyong doktor ng pamilya para sa medikal na payo kung: 

-  lumalala ang kondisyon, hal. Ang balat ng apektadong paa ay nagiging maputla, 
may pakiramdam ng pamamanhid, tumutusoktusok o nasusunog. 

- Ang antas ng pagkilos at aktibidad ay nabawasan at tumataas ang antas ng sakit 
paglipas ng ilang araw. 

 

Mag-ingat: kapag nag-aaplay ng bendahe, regular na suriin upang matiyak na hindi 

ito masyadong mahigpit na maging sanhi ng pamamanhid at paghihigpit ng 

sirkulasyon ng dugo o masyadong maluwag at hindi magkakaroon ng compression 
effect. 


