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 ہاسپٹل اتھارٹی ہیلتھ گائیڈ

 ٹخنے کی موچ
 

 

 

 وجوہات (1)
 ٹخنے ہے جو کہ  )ُکلی یا جزوی( کے باعث واقع ہوتی کھنچاؤ یا توڑ پھوڑکے  رگوںایک یا زائد  ٹخنے کی موچ

سے  رینج عامکی  حرکتہو جائے یا  جوڑ زائد کھنچاؤ کا شکار۔ جب ایک کو مستحکم حالت میں رکھتے ہیں

 کے اندر چوٹ جوڑکا باعث بنتا ہے جو کہ سوجن، درد اور  موچتجاوز کرتے ہوئے اچانک مڑ جائے، تو یہ 

 کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔

 

 عالمات (2)
  : وزن اٹھاتے وقت۔ت کے دوران یا محسوس ہوتا ہے، بالخصوص نقل و حرکجگہ پر تیز درد  چوٹ زدہدرد 

  چوٹ زدہ جگہ پر خون کی باریک رگوں جیسا کہ زخم : چھوٹی سی خون کی رگوں کی شکست و ریخت سوجن اور

 کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ بریزنگسرخی، سوجن اور لوکل کی 
 

 درد کش (3)
 درد کش ادویات ضرورت پڑنے پر مجوزہ نسخے پر لی جا سکتی ہیں۔ 

 

 احتیاطی تدابیر (4)

 

 مزید چوٹ سے بچا جا سکے اور صحت یابی میں سہولت مل سکےدیں تاکہ  آرامکو  عضو )اے( زخمی 

گھنٹوں کے دوران آرام  48لگنے کے پہلے  زخم کو  عضوسرگرمیوں کو محدود کر دیں تاکہ چوٹ زدہ  -

 مل سکے۔

گھنٹوں کے بعد اپنی سرگرمیوں  48کی حالت پر انحصار کرتے ہوئے چوٹ لگنے کے  ٹخنے چوٹ زدہ -

 کو اسی حساب سے رفتہ رفتہ ترتیب دیں اور اگر درد محسوس ہو تو ان کو ترک کر دیں۔

 چلنے اور وزن اٹھانے کے حوالے سے طبی مشورے کی پیروی کریں۔ -

 

 کو کسی قدر بلند کر کے رکھیں عضو)بی( سوجن کم کرنے کے لیے زخمی 

کو کسی حد تک بلند  عضولیے بیٹھتے ہوئے یا لیٹتے ہوئے زخمی پنچھے دار رگ کی بہتر گردش کے  -

-2کو بلند رکھنے کے لیے  عضو چوٹ زدہکر کے رکھیں اور چوٹ کے بعد اسے سکون سے رہنے دیں۔ 

 سرہانے استعمال کریں تاکہ سوجن کم کی جا سکے۔ 1

 

 اور درد کم کرنے کے لیے آئس پیک اپالئی کریں)سی( سوجن 

دنوں تک برف  2ہو تو چوٹ لگنے کے پہلے عضو اگر سرخ ہو، سوجن زدہ اور درد کر رہا  چوٹ زدہ -

 کی ٹکور کریں۔

پالسٹیک کے تھیلے میں برف رکھیں اور اسے تولیے میں لپیٹ دیں۔ چوٹ کی جگہ پر اسے رکھیں اور  -

 کو مس نہ کریں۔جلد کے ساتھ براہ راست برف 

 مرتبہ۔ 15-20گھنٹوں بعد برف کی ٹکور کریں ہر مرتبہ  2-4ہر  -

 

یں تاکہ راحت میسر آئے، سوجن میں کمی آئے پٹی لپیٹ ددینے کے لیے  سہارااور  سدایتکو  عضو چوٹ زدہ)ڈی( 

 اور مزید چوٹ سے محفوظ رہا جا سکے۔

 طریقے: لچک دار پچکاؤ موزے یا لچک دار پٹیاں

 

چوٹ زدہ جگہ کو دہری تہہ کیے گئے موزے کے وسط میں رکھیں جس میں  :دار موزے۔ لچک 1
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ہوں۔ گرم پانی  دکھائی دے رہےکے لیے  خون کی گردش آسان مشاہدےٹخنے کے اوپر کنارے 

کو صاف کرنے کے  موزےڈگری سینٹی گریڈ( اور کلیننگ ایجنٹ استعمال کریں مگر  40)تقریباً 

دکانوں پر سپورٹس وئیر وار سطح پر خشک ہونے دیں۔ لچک دار موزے ہمہ کریں۔ اس کو نلے بلیچ 

 ہیں۔ دستیاب ہوتے

 

دکانوں  اشیاء کیکے استعمال کے لیے ذیل کی ہدایت پر عمل کریں جو کہ میڈیکل  پٹیوں لچک دار۔ 2

  ہیں۔ ہوتی میں دستیاب یا فارمیسیوں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینڈج کو ہٹائیں

 ہو جھنجھناہٹیا  کیفیتسن ہونے کی اگر  -

 اگر درد بڑھ جائے -

 سوجن ختم ہو جائےاگر  -

 سونے سے قبل -

 

 خطرے کی عالمات  (5)
  ایکسیڈنٹ ہفتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔  2-3کے لیے  مندمل ہونےکو  عضو چوٹ زدہعام طور پر، سوجن اور

 اگر: سے رجوع کریںرے کے لیے اپنے خاندانی معالج میں جائیں یا طبی مشو اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ

جھنجھناہٹ یا جلن ، سن ہونے کی کیفیتکی جلد زرد پڑ جائے،  عضوبدتر ہو رہی ہو، مثالً متاثرہ  حالت  -

 ۔کا احساس ہو رہا ہو

 حرکت اور فعالیت کا درجہ گھٹ جائے اور محدود ہو جائے اور چند دنوں کے بعد درد میں اضافہ ہو جائے۔ -

 

 

 برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسیتیار کردہ از رابطہ کمیٹی 

 ہسپتال اتھارٹی

 2018مئی 

 

سختی سے نہ : جب بینڈج لگایا جائے تو، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدگی سے پڑتال کریں کہ یہ زیادہ احتیاط
 اثر پچکاؤ کابنے یا بہت ڈھیال ہو اور اس میں نہ میں رکاوٹ  اور خون کی گردشبنے  نہ کا باعث سن ہونےکہ تاہو  لگا

  نہ ہو۔


