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دی طرفوں رہنمائے صحتہاسپٹل اتھارٹی   

 دی موچٹخنے 

 

 وجوہات (1)
  ٹخنے جو کہ  ہوندی اےباعث واقع دے )ُکلی یا جزوی(  کھنچاؤ یا توڑ پھوڑرگاں دے یا زائد اک  دی موچٹخنے

توں  رینج عامدی  حرکتیا جاوے ہو  شکاردا جوڑ زائد کھنچاؤ جدوں اک ۔ وچ رکھدے نیںمستحکم حالت نوں 
 ونیاندردے  جوڑتے جو کہ سوجن، درد  بندا اےباعث دا  موچ تے ایہہاچانک مڑ جائے، کردیاں ہویاں تجاوز 
 سکدا اے۔طرف لے کر جا دی  چوٹ

 

 عالمتاں (2)
  : ۔اٹھان دے وقتدوران یا وزن دے ت بالخصوص نقل و حرک ہوندا اے،محسوس تیز درد تے جگہ  چوٹ زدہدرد 
  رگاں باریک دی خون تے چوٹ زدہ جگہ جیسا کہ شکست و ریخت دی رگاں دی خون جی زخم : چھوٹی تے سوجن

 ۔کے جا سکدی اےطرف لے دی  بریزنگلوکل تے سرخی، سوجن دی 
 

 درد کش (3)
  ۔سکدیاں نیںتے لتیا جا مجوزہ نسخے تے درد کش ادویات ضرورت پڑنے 

 

 احتیاطی تدابیر (4)
 

 سہولت مل سکےوچ صحت یابی توں بچیا جا سکے تے مزید چوٹ تاکہ دیو  آرامنوں  عضو )اے( زخمی 

دوران آرام دے گھنٹوں  48پہلے  لگن دے زخم نوں  عضوزدہ تاکہ چوٹ دیو محدود کر سرگرمیاں نوں   -
 مل سکے۔

سرگرمیاں بعد اپنی دے گھنٹوں  48دے چوٹ لگنے کردیاں ہویاں انحصار تے حالت دی  ٹخنے چوٹ زدہ -
 ۔دیوترک کر نوں ہاں انتے اگر درد محسوس ہو دیو تے رفتہ رفتہ ترتیب توں اسی حساب نوں  

 ۔کروپیروی دی طبی مشورے  نالحوالے دے وزن اٹھان تے  چلن -

 
 رکھو کےکسی قدر بلند کر نوں  عضوزخمی  لئی )بی( سوجن کم کرن

کسی حد تک بلند نوں  عضوزخمی ہوئے  لئی بیٹھدیاں ہویاں یا لیٹدیاںدے بہتر گردش دی پنچھے دار رگ  -
دے بلند رکھنے نوں  عضو چوٹ زدہ۔ دیورہنے  دے نالسکون  س نوںبعد ادے چوٹ تے  رکھوکے کر 

 جا سکے۔ کیتیتاکہ سوجن کم  کروسرہانے استعمال  1-2لیے 

 
 کرولیے آئس پیک اپالئی دے درد کم کرنے تے سوجن )سی( 

تک  اںدن 2پہلے  دےچوٹ لگن تے  ریا ہووےدرد کر تے ، سوجن زدہ وےعضو اگر سرخ ہو چوٹ زدہ -
 ۔کروٹکور دی برف 

جلد تے  توں رکھواتے جگہ دی ۔ چوٹ دیولپیٹ وچ تولیے توں اتے  رکھوبرف وچ تھیلے دے پالسٹک  -
 ۔کرومس نہ نوں براہ راست برف  نالدے 

 مرتبہ۔ 15-20ہر مرتبہ  کروٹکور دی گھنٹوں بعد برف  2-4ہر  -
 

کمی وچ تاکہ راحت میسر آئے، سوجن دیو پٹی لپیٹ لیے دے دینے  سہاراتے  سدایتنوں  عضو چوٹ زدہ)ڈی( 
 جا سکے۔ریا محفوظ توں مزید چوٹ تے آئے 

             
 طریقے: لچک دار پچکاؤ موزے یا لچک دار پٹیاں

وچ جس  وچ رکھووسط دے دہری تہہ کیے گئے موزے نوں چوٹ زدہ جگہ  :موزے۔ لچک دار 1
گرم پانی  دے رہے ہوون۔دکھائی لیے دے  گردش آسان مشاہدےدی خون کنارے تے اودے ٹخنے 

کرنے صاف نوں  موزےمگر  کروکلیننگ ایجنٹ استعمال تے ڈگری سینٹی گریڈ(  40)تقریباً 
سپورٹس وئیر ۔ لچک دار موزے ہوون دیوخشک تے وار سطح ہمنوں ۔ اس کروہ ن واسطے بلیچ

 ۔ہوندے نیںدستیاب تے دکانوں 
 

دی اشیاء جو کہ میڈیکل  کروعمل تے ہدایت دی لیے ذیل دے استعمال دے  پٹیوں لچک دار۔ 2
  ۔ہوندیاں نیں دستیابوچ  فارمیسیوں دکاناں یا



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ہٹاؤنوں بینڈج 

 ہو جھنجھناہٹیا  کیفیتدی سن ہونے اگر  -
 درد بڑھ جائےاگر  -
 سوجن ختم ہو جائےاگر  -
 قبلتوں سونے  -

  عالمتاںدی خطرے  (5)
  ایکسیڈنٹ اینڈ ۔ ضرورت ہو سکدی اےدی ہفتوں  2-3 مندمل ہون لئینوں  عضو چوٹ زدہتے عام طور پر، سوجن

 اگر: کرورجوع توں لیے اپنے خاندانی معالج دے رے یا طبی مشو جاؤوچ  ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ
جھنجھناہٹ یا ، کیفیتدی سن ہونے جلد زرد پڑ جائے، دی  عضو، مثالً متاثرہ وےرہی ہوبدتر ہو  حالت  -

 ۔ریا ہووےاحساس ہو دا جلن 
اضافہ ہو وچ بعد درد دے چند دنوں جاوے تے محدود ہو جاوے تے درجہ گھٹ دا فعالیت تے حرکت  -

 جائے۔
 

 

رابطہ کمیٹی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی تیار کردہ منجانب  
 ہسپتال اتھارٹی

2018مئی   

 

باقاعدگی  یقینی بنان لئیگل نوں اس  جاوے تے،بینڈج لگایا جدوں : احتیاط
 سن ہونےکہ تا وےہو نہ لگا دے نالسختی زیادہ ایہہ کہ  کروپڑتال  دے نال

تے  وےبنے یا بہت ڈھیال ہونہ رکاوٹ وچ  گردشدی خون تے بنے  نہ باعثدا 
  ہووے۔نہ  اثردا پچکاؤ وچ اس 


