
العناية بالجبيرة:
عند وضع الجبيرة ألول مرة تكون حارة لمدة نصف ساعة ثم تبرد وتصبح رطبة وثقيلة، ويمكن للجبيرة أن تتلف 

بسهولة إذا لم يتم العنايه بها جيداً.

تعليمات الخروج :
١ . يجب رفع الطرف المجبر الى األعلى بمستوى القلب إن أمكن.

٢ . ينصح وضع الجسم المجبر على أسطح مرنة وناعمة.
٣ . عدم الضغط بشكل مركز ومباشر على أي جزء من الجبيرة عند وضعها ألول مرة.

٤ . اليجب تغطية الجبيرة بأي شكل من األشكال في أول ساعتين من تجبير طرف الجسم المكسور.
٥ . الينصح بالمشي على الجبيرة إال في حالة سماح الطبيب بذلك.

٦ . يجب المحافظه على الجبيرة جافة ونظيفة.
٧ . ال يسمح بالسباحة أو االستحمام بالجبيرة حيث يفضل بدًال من ذلك مسح الجسم بالصابون والماء.

٨ . ال تضع أي شئ تحت الجبيرة مثل األدوات الحادة حيث أن وضع أدوات حادة قد يسبب في جرح البشرة تحت 
      الجبيرة والتسبب بإلتهابات في الجلد والطرف المجبر.
٩ . ال تمشي على الجبيرة مالم يسمح لك الطبيب بذلك.

١٠ . قم بفحص الجلد حول أطراف الجبيرة بشكل شبه يومي للتأكد من عدم وجود إنتفاخ أو إحمرار أو برودة أو تسلخات.
١١ . في حاله عدم الحركة , حافظ على الطرف المصاب ( المجبر ) مرفوعا إلى أعلى .

١٢ . ينصح بتحريك األطراف التي ال تغطيها الجبيرة وإتباع إرشادات الطبيب المختص وأخصائي العالج الطبيعي.
١٣ . يمكن وضع كماده باردة مغلفة جيداً ببالستيك يحتوي على ثلج فوق الجبيرة لمدة التتجاوز ١٥ دقيقه فوق 

        منطقة الكسر.
١٤ . الينصح بقيادة السيارة أو أي مركبة.

١٥ . توخي الحذر عند الصعود والهبوط على الساللم وإستخدام العكاكيز عند المشي.
١٦ . ينصح بمراجعة الطبيب في عيادة العظام في المواعيد المحددة لفحص الجبيرة بشكل دوري.

يجب التوجه إلى عيادة العظام أو وحدة الطواريء في حال:
١ . إنتفاخ اليد أو القدم حول حافة الجبيرة.

٢ . فقدان أوضعف اإلحساس بأصابع اليد أو القدم.
٣ . شحوب أو زرقة أصابع اليد أو القدم.

٤ . ألم غير عادي أو الشعور بحرقان أو اإلحمرار أو إنتفاخ أو تمزق الجلد تحت أو حول جبيرة الجبس.
٥ . ظهور آثار الدم من خارج جبيرة الجبس مما قد يدل على إحتمال وجود جرح تحت الجبيرة.

٦ . إرتفاع درجة حرارة الجسم.
٧ . ظهور تشققات أو رطوبة في الجبس.

٨ . قسوة أو حافة حادة للجبيرة.
٩ . إرتخاء الجبيرة وإتساعها بعد زوال اإلنتفاخ المبدئي.

١٠ . دخول أشياء صغيرة تحت الجبيرة.
١١ . ظهور إفرازات أو رائحة كريهة من الجلد المجبر.

١٢ . ضيق التنفس أو ألم في الصدر.
١٣ . دخول ماء تحت الجبيرة.

تعليمات الخروج لما بعد تركيب الجبيرة


