Caring for your plaster cast

ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਿਆਨ
ਰੱ ਖਣਾ

ਕਾਸਮਟੂੰ ਗ ਰੂਿ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਕਤਾਬਚਾ
ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਨਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਿਾਸਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਰ ਿਾਸਟ ਦਾ ਕਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱ ਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਆ
ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ।

ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਕਸਰਫ ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱ ਖਰਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੈਨੂੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਪਲਾਸਟਰ ਕਵਚਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਂਹਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ

ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਕਹਲੇ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਲਈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਿ
ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਸਟਰ ਘੁੱ ਕਟਆ ਿਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿਕਲਕਨਿ ਿਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਰਮ ਕਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਹਰੇਿ ਮੁਲਾਿਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਿਕਲਕਨਿ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਿਾਰਡ ਕਲਆਓ।

ਿੈਂ ਪਲਾਸਟਰ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਿਆਨ ਮਕਵੇਂ ਰੱ ਖਾਂ?


ਪਲਾਸਟਰ ਨੂੂੰ ਸੱ ਕਾ ਰੱ ਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਗੱ ਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਦਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਿਾਰਨ ਿਾਸਟ ਨਰਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱ ਿ ਿਵਰ ਖਰੀਦ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇੱ ਿ
ਕਿਤਾਬਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱ ਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਿਦੇ ਹੋ।



ਮਜਹੜੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਦੇ ਅਰਿ-ਕਠੋਰ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਿਾਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਿੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਗੱ ਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਰ ਟੈਿਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਕਿਹਾ ਿਾਸਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਗੱ ਲਾ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।



ਸੁਿਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਲਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪ ਨਾ ਮਦਓ।



ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਕਵਚਲੀ ਲੱਤ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਨੂੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਪਲਾਸਟਰ

ਕਵਚਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਕਲਹਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਹਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਹਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱ ਦੀ ਿਾਂ
ਸਰਹਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਹੱ ਥ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪੱ ਿਰ 'ਤੇ ਆ ਿਾਏ।


ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸੁਿਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲੀ ਲਈ ਿਾਂਚ

ਿਰਿੇ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਿਾਸਟ ਦੇ ਕਿਨਾਕਰਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ।


ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲਾਸਟਰ ਨੂੂੰ ਕੱ ਟਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਮਿਿ ਨਾ ਕਰੋ।



ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ।



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੂੰ ਟੇ ਕਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਿ ਵਾਰ ਖੜਹੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿਰ-ਉੱਿਰ
ਤਰਦੇ-ਮਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਂਹਵਾਂ, ਿੋ ਪਲਾਸਟਰ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ
ਕਹਲਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ।



ਜੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਲਣ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਪਾਓ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿੈਨੂੰ ੂ ਮਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਰੂੰ ਗ। ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੂੰ ਗ ਆਮ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਖੋ।



ਸੂੰ ਵੇਦਨਾ। ਿੀ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਿ ਉਂਗਲ ਕਵੱ ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮਕਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਿੀ ਿੋਈ ਸੁੂੰ ਨਹਤਾ
ਵਾਲੇ ਕਹੱ ਸੇ ਹਨ ਿਾਂ ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਈਆਂ ਚੁੱ ਭਦੀਆਂ ਮਕਹਸਸ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?



ਹਰਕਤ। ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਿ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕਹਲਾ ਸਿਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਸਰਫ ਕਹਲਾਓ ਹੀ ਨਾ ਬਲਕਿ ਹਰੇਿ ਨੂੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਕਖੱ ਚੋ।



ਿੀ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਂਹਵਾਂ, ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਿਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਿੋਈ ਸੋਜ਼
ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਿਾਂ ਵਿੀ ਹੈ?



ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਾਂਚ ਿਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕਵੱ ਚੋਂ ਿੋਈ ਬੋ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਤਹਾਨੂੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱ ਤੇ ਨੂੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਰੂਿ ਜਾਂ ਇਿਰਜੈਂਸੀ ਮਿਪਾਰਟਿੈਂਟ ਨਾਲ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ:






ਜਾਂ:



ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੂੰ ਨਹਤਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਈਆਂ ਚੁੱ ਭਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱ ਥਾਂ ਿਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਲਾ ਸਿਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੀਲੀ ਪੈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਥਾਂ ਿਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ
ਉਸ ਲੱਤ ਿਾਂ ਬਾਂਹ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੋਿ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਪਲਾਸਟਰ ਕਵੱ ਚ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਿਾਂ ਿਲਣ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਵੱ ਚ ਤਰੇੜ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਗੱ ਲਾ ਿਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਿੇ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਿਾਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਢੱ ਲਾ ਿਾਂ ਅਸੁਕਵਿਾਿਨਿ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰਬਰ

ਪਲਾਸਟਰ ਰੂਿ – ਆਊਟਪੇਿੂੰਟ ਮਿਪਾਰਟਿੈਂਟ

01384 456111 ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2843 (ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ ਤੱ ਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਰਵਾਰ)
ਿਰੈਕਚਰ ਕਲੀਮਨਕ – ਆਊਟਪੇਿੂੰਟ ਮਿਪਾਰਟਿੈਂਟ

01384 456111 ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2220 (ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ ਤੱ ਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਿਰਵਾਰ)
ਇਿਰਜੈਂਸੀ ਮਿਪਾਰਟਿੈਂਟ ਮਵੱ ਚ ਿਾਿੂਲੀ ਸੱ ਟ ਲਈ ਨਰਸ ਦਾ ਸਟੇਿਨ

01384 456111 ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2167 (ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਿੇ)
ਸੂੰ ਕਟਕਾਲੀ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਮਰਸੈਪਿਨ

01384 456111 ਐਿਸਟੈਨਸ਼ਨ 2300 (24 ਘੂੰ ਟੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼)

ਿੀਪ ਵੇਨ ਥਰੂੰ ਬੋਮਸਸ (DVT) ਨੂੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਿਾਸਟ ਕਵੱ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਇਿਰ-ਉੱਿਰ ਨਹੀਂ ਆ-ਿਾ ਸਿਦੇ। ਇਸ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨ ਦਾ ਗਤਲਾ (DVT) ਬਣਨ ਦਾ ਿੋਖਮ ਵੱ ਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ:


ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲਾਲ ਿਾਂ ਰੂੰ ਗਹੀਣ ਖੇਤਰ



ਕਪੂੰ ਿਣੀ ਿਾਂ ਪੇਡ ਖੇਤਰ ਕਵੱ ਚ ਦਰਦ



ਲੱਤ ਕਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੋਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਵੱ ਚ ਵਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਿ



ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਲ



ਖੂੰ ਘ ਨਾਲ ਖਨ ਆਉਣਾ



ਲੂੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਵਗੜਨਾ

ਜੇ ਤਹਾਨੂੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਿਰਜੈਂਸੀ ਮਵਭਾਗ ਨੂੂੰ ਤਰੂੰ ਤ 01384 456111
ਐਕਸਟੈਨਿਨ 2300 'ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਮਕਤਾਬਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਿਾਉਨਲੋ ਿ ਜਾਂ ਮਪਰੂੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/trauma-and-orthopaedics/

ਕਤਆਰ ਿਰਤਾ: ਟੋਕਨਆ ਪਲਾਂਟ (Tonia Plant)। ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਨਵੂੰ ਬਰ 2016. ਅਗਲੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦੀ ਕਮਤੀ: ਨਵੂੰ ਬਰ 2019. ਸੂੰ ਸਿਰਣ: 2. DGH ਰੈਫ਼ਰੇਂਸ: DGH/PIL/01306

