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 ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਪਲਾਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ 

 
 
(1)   ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
 ਪਲਾਸਟਰ ਸਾਂਚਾ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗਾ ਂਨੂ ੰਸਿਥਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰ੍ਕੈਚਰ ਜਾ ਂਜੜੋਾਂ ਨੂ ੰ

ਿਹਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 ਫਰ੍ ੈਕਚਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਾ ਂਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4-8 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਸਾਂਚੇ ਨੂ ੰਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(2)   ਪਲਾਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ 
 ਜਦ� ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਰ ਸਾਂਚ ੇ ਨੂੰ ਨਵਾ-ਂਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਤ� ਗਰਮੀ ਪਦੈਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਇਸਦੇ ਉਪਚਾਰਕ ਪਰ੍ਭਾਵਾ ਂ ਨੂ ੰਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਹ� 
ਕਰਦਾ। 

 ਪਲਾਸਟਰ ਸਾਂਚ ੇਨੂ ੰਸੈ�ਟ ਹੋਣ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, 

- ਸਖ਼ਤ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂ ੰਨਾ ਰੱਖੋ 
- ਸਾਂਚ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾ ਂਨੂ ੰਨਾ ਿਹਲਾਓ 
- ਸਾਂਚ ੇ'ਤੇ ਭਾਰ ਜਾ ਂਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ 
- ਉਦ� ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੱੁਕ ਨਹ� ਜਾਂਦਾ 
- ਇੱਕ ਠੰਢੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜ ੋਸਾਂਚੇ ਨੂ ੰਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੱੁਕ ਸਕੇ 

 
 ਪਲਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੱੁਕਣ ਿਵੱਚ 1-2 ਿਦਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਪਲਾਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸੱੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

- ਸਾਂਚ ੇ ਨੂ ੰਗੀਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਨਰਮ ਅਤ ੇਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵਗੇਾ; ਨਹਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਾ ਂਜ ੇਲੋੜ ਪਵ ੇਤਾ ਂ
ਇੱਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ ੇਨਾਲ ਸਾਂਚੇ ਨੂ ੰਢੱਕੋ ਅਤ ੇਬੰਦ ਕਰੋ 

- ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂ ੰਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਿਜਸ਼ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਰਮ ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਨਰਮ ਿਸਰਹਾਣੇ 
ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਗਾ ਂਨੂ ੰਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਚੇ ਨੂ ੰਉ�ਪਰ ਚੁੱਕੋ 

- ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਰਲ ਅਤ ੇਸਖ਼ਤ ਚੀਜਾ ਂਦੇ ਿਫਸਲਣ ਨੂ ੰਰੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਚੋ 
- ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂ ੰਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾ ਂਵਾਲੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂ ੰਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਹਲਾਓ 
- ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਲੋ-ਅੱਪ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਜਾਓ 

 
(3)   ਜੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ  
 ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ 
 �ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਂਪੈਰ ਦੀ �ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ ਜਾ ਂਝੰਨਜਨਾਹਟ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਅੰਗ ਨੂ ੰਿਹਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
 �ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਂਪੈਰਾ ਂਦੀਆਂ �ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਿਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਜਾ ਂਪੀਲਾ ਹੋਣਾ 
 ਸਾਂਚ ੇਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਿਢੱਲਾ ਹੋਣਾ 
 ਸਾਂਚ ੇਤ� ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਜਾ ਂਗੰਧ 
 ਸਾਂਚ ੇ'ਚ ਦਰਾਰ ਜਾ ਂਟੁੱਟਣਾ 
 ਸਾਂਚ ੇਦਾ ਨਰਮ ਜਾ ਂਖਰਾਬ ਹੋਣਾ 
 ਸਾਂਚ ੇਜਾ ਂਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ 
 ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤ ੇਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 
ਮਈ 2018 
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