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 Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

Pag-alaga ng Plaster 
 

 

(1) Introduksiyon 
 Ang isang plaster cast ay ginagamit upang hindi magalaw ang nabali o napinsalang kamay 

o paa para sa tamang paggaling. Maaari rin nitong mapawi ang sakit na dulot ng bali o 
paggalaw ng mga kasukasuan.  

 Ang isang cast ay maaaring gamitin ng 4 - 8 linggo depende sa posisyon ng bali o ang 
progreso ng paggaling.  

(2) Mga Tip sa Pag-alaga ng Plaster   
 Kapag ang isang plaster cast ay bago at kalalagay, ito ay gumagawa ng init mula sa isang 

kemikal na reaksyon. Kailangan ng ilang oras upang lumamig unti-unti, at hindi ito 
makakaapekto sa therapeutic effect nito.  

 Kailangan ng 2-3 oras para tumigas ang cast. Bago ito maganap,  

- huwag ipahinga ang cast sa isang matigas na ibabaw 

- huwag igalaw ang mga kasukasuan sa loob ng cast  

- huwag maglagay ng pabigat o magbigay ng presyor sa cast  

- huwag maglakad kapag ang cast ay hindi pa ganap na tuyo  

- magpahinga sa isang malamig na lugar upang hayaan ang cast na matuyo nang 

natural at lubusan  

 
 Ito ay tumatagal ng halos 1-2 araw para ang cast ay lubusang matuyo. Kapag ang cast ay 

lubusang natuyo,  

- huwag basahin ang cast dahil ito ay lalambot at mawawala sa ayos; takpan ang cast 

gamit ang plastic bag at iselyo bago mag-shower o kung kinakailangan  

- itaas ang cast sa pamamagitan ng paggamit ng isang pang-brasong sling o 

suportahan ang napinsalang mga kamay o paa sa pamamagitan ng isang malambot 

unan, upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang pamamaga  

- iwasang mapasukan ng mga likido o matitigas na bagay ang loob ng cast, o sariling 

pagbabawas ng cast   

- igalaw ang mga hindi napinsalang mga kamay o paa nang regular upang mapanatili 

ang kakayahang bumaluktot o flexibility 

- dumalo sa itinakdang follow-up na naka-iskedyul  

 
(3) Kumunsulta agad sa iyong doktor kung may alinmang nagaganap sa sumusunod na 

mga kundisyon  

 Malubha at pirmihang sakit sa napinsalang kamay o paa 

 Pamamanhid o tumutusok na sensasyon sa mga daliri o mga daliri ng paa, kawalan ng 

kakayahan igalaw ang kamay o paa 

 Pamamaga, kulay-asul o mukhang namumutla na mga daliri o mga daliri ng paa  

 Ang cast ay masyadong masikip o masyadong maluwag   

 Lumalabas na tubig o masangsang na amoy mula sa cast  

 Mga bitak o byak sa cast  

 Ang cast ay lumambot o nawala sa pagkakaayos  

 Pagkabalisa tungkol sa cast o sa napinsalang kamay o paa  
              

 


