
1 
 

 رہنمائے صحت از ہسپتال اتھارٹی
 پالسٹر کیئر 

 

 

 تعارف   (1)
 

  استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ مناسب طور پر مندمل ہو سکے۔ زخمی عضو کے لیے پالسٹر کاسٹ کو فریکچر زدہ یا
 کو ہالنے کے باعث پیدا ہونے درد میں بھی سکون فراہم کرتا ہے۔ جوڑوںیہ فریکچر یا 

  ہفتوں کے  4-8 پیش نظرکے  رفتارایک کاسٹ کو فریکچر کی پوزیشن پر انحصار کرتے ہوئے یا صحت یابی کی
 لیے لگایا جا سکتا ہے۔

 پالسٹر کیئر کے لیے مشورے (2)
 

  کیمیاوی تعامل سے حرارت پیدا کرتا ہے۔ اسے رفتہ رفتہ ٹھنڈا جب ایک پالسٹر کاسٹ کو تازہ تازہ لگایا جاتا ہے، یہ
 کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس کے تھیراپیوٹک اثر کو متاثر نہیں کرتا ہے۔

  ۔ جب تک ایسا نہ ہو جائے،گھنٹے لگتے ہیں 2-3موزوں طور پر بیٹھنے میں کاسٹ کو 

 کاسٹ کو سخت سطح پر نہ رکھیں -
 کو حرکت نہ دیں جوڑوںکاسٹ کے اندر  -
 کاسٹ پر وزن نہ رکھیں یا اس پر دباؤ نہ ڈالیں -
 جب تک کاسٹ پوری طرح خشک نہ ہو جائے تب تک نہ چلیں -
 ٹھنڈی جگہ پر آرام کریں ری اور مکمل طور پر خشک رکھنے کے لیےکاسٹ کو فط -

 
  ٹ مکمل طور پر خشک ہو جائے،دن لگتے ہیں۔ جب کاس 1-2کاسٹ کو مکمل طور پر خشک ہونے کے لیے 

اور اس کی صورت خراب ہو جائے گی؛ کاسٹ کو گا کاسٹ کو گیال نہ ہونے دیں کہ یہ نرم پڑ جائے  -
 اسے بند کر دیں یا اگر ضرورت پڑے قبلسے  غسلیں اور ملفوف رکھپالسٹک کے تھیلے میں 

کو معاونت فراہم  زخمی عضواستعمال کرتے ہوئے کاسٹ کو بلند رکھیں یا نرم تکیے سے بازو کی پٹی  -
 کرنے کریں، تاکہ خون کی گردش بہتر ہو اور سوجن میں کمی واقع ہو

 سے بچائیں کاٹ چھانٹکاسٹ کو از خود کاسٹ کے اندر مائع یا سخت اشیاء کو گرنے سے بچائیں، یا  -
 کو حرکت دیں عضولچک برقرار رکھنےکے لیے چوٹ سے محفوظ  -
 کے مطابق فالو اپ مالقات میں شریک ہوں نظام االوقات -

 

 کوئی عالمات ظاہر ہوں تو فوری طور پر معالج سے رجوع کریں سے اگر درج ذیل میں (3)
 

 میں شدید اور متواتر درد زخمی عضو 
  کی نقل و حرکت میں ناکامی عضو، جھنجھالہیٹ آمیز حسیتیا انگلیوں اور تخنوں کا سن ہونا 
 دینے والی انگلیاں یا ٹخنے سوجی ہوئی، نیلی زرد دکھائی 
 کاسٹ بہت سخت یا بہت ڈھیال ہو 
  ہو نکاسی جاری ہو یعنی فاؤل ہواکاسٹ سے 
  ہو ٹوٹ پھوٹیا  دراڑیںکاسٹ میں 
 کاسٹ نرم پڑ گیا ہو یا اس کی صورت خراب ہو گئی ہو 
  ہومحسوس ہو رہی سے متعلق بے چینی  زخمی عضوکاسٹ یا 
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