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دی طرفوں رہنمائے صحت ہسپتال اتھارڻی  
 پالسڻر کیئر 

 

 
 تعارف   )1(

 
  مندمل ہو  طور تےمناسب ایہہ تاکہ  کیتا جا سکدا اےاستعمال  لئیزخمی عضو فریکچر زده یا  کاسٹ نوںپالسڻر

 ۔دا اےسکون فراہم کر وچ ویدرد  والے باعث پیدا ہونےنے دے ہال اں نوںجوڑفریکچر یا ایہہ سکے۔ 
 لئی ہفتیاں 4-8 پیش نظردے  رفتاردی یا صحت یابی  دیاں ہویاںانحصار کرتے پوزیشن  دیفریکچر  کاسٹ نوں اک 

 ۔دا اےجا سک الیا

 مشورے لئیپالسڻر کیئر  )2(
 

  رفتہ رفتہ اس نوں ۔ دا اےحرارت پیدا کرتوں کیمیاوی تعامل ایہہ ، اے نداجا الیاتازه تازه  کاسٹ نوںپالسڻر  اکجدوں
 ۔دا اےمتاثر نہیں کر ڻک اثر نوںتھیراپیودے اس ایہہ تے ، اے ہوندیضرورت دی کچھ وقت  لئیڻھنڈا کرنے 

 جاوےتک ایسا نہ ہو جدوں ۔ لگدے نیںگھنڻے  2-3 ن وچبیڻھ طور تےموزوں  کاسٹ نوں، 

 رکھونہ تے سخت سطح  کاسٹ نوں -
 نہ دیوحرکت  اں نوںجوڑاندر دے کاسٹ  -
 نہ پاؤدباؤ تے یا اس رکھو وزن نہ تے کاسٹ  -
 وتب تک نہ چل جاوےتک کاسٹ پوری طرح خشک نہ ہو جدوں  -
 کروآرام تے ڻھنڈی جگہ  رکھن لئیخشک  طور تےمکمل تے ری فط کاسٹ نوں -

 
 جاوےخشک ہو  طور تےکاسٹ مکمل جدوں ۔ لگدے نیںدن  1-2ہوون لئی خشک  طور تےمکمل  کاسٹ نوں، 

 کاسٹ نوںگی؛  جاوےصورت خراب ہو دی اس تے گا  وےپے جانرم ایہہ کہ  ہوون دیوگیال نہ  کاسٹ نوں -
 پے جاوےیا اگر ضرورت  یوبند کر داس نوں  قبلتوں  غسلتے رکھو ملفوف  وچتھیلے دے پالسڻک 

معاونت فراہم  نوں زخمی عضوتوں یا نرم تکیے رکھو بلند  کاسٹ نوں دیاں ہویاںاستعمال کرپڻی دی بازو  -
 وےکمی واقع ہو وچسوجن تے  وےر ہوہتبگردش دی ، تاکہ خون دیو کرن

 بچاؤتوں  کاٹ چھانٹاز خود  کاسٹ نوں، یا بچاؤتوں  ڈگ جاون نوںاندر مائع یا سخت اشیاء دے کاسٹ  -
 یوحرکت د نؐو  عضومحفوظ توں چوٹ  لئی لچک برقرار رکھن -
 شریک ہووو وچمطابق فالو اپ مالقات دے  نظام االوقات -

 
 کرورجوع  دے نالمعالج  طور تےفوری  وون تےعالمتاں ظاہر ہکوئی توں  وچاگر درج ذیل  )3(

 
 متواتر دردتے شدید  وچ زخمی عضو 
 ناکامی وچنقل و حرکت دی  عضو، جھنجھالہیٹ آمیز حسیتیا سن ہونا  دا ڻخنیاںتے  انگلیاں 
  انگلیاں یا ڻخنے دین والیسوجی ہوئی، نیلی زرد دکھائی 
  ڈھیال ہو بوہتسخت یا  بوہتکاسٹ 
  یعنی فاؤل ہویا ہووے ووےہ نکاسی جاریتوں کاسٹ 
  وےہو ڻوٹ پھوٹیا  دراڑاں وچکاسٹ 
  گئی ہووےصورت خراب ہو دی یا اس  نرم پے گیا ہووےکاسٹ 
  ہو رہی ہووےمحسوس متعلق بے چینی توں  زخمی عضوکاسٹ یا 

              

سیڈنٹ اینڈ ایمرجنسیاکرابطہ کمیڻی برائے  منجانبتیار کرده   
 ہسپتال اتھارڻی
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