
  آموزش بانداژ عضو آسیب دیده

 :بانداژ
  .گویند این عمل را باندپیچی یا بانداژ می. شود براي نگهداري پانسمان روي زخم از باند استفاده می

 : انواع باند
  باند نواري •
  باند سه گوش •
  )Cravat(باند کراواتی  •
  باندکشی •

 : اصول کلی در بانداژ
، همیشه مصدوم را در وضعیت نشسته یا خوابیده قرار داده و خودتان نیز در مقابل او قرار جهت باندپیچی •

 در مثالً. ، سپس باندپیچی کنیدقبل از باندپیچی ابتدا عضو مورد نظر را در وضعیت مناسب قرار داده. گیرید
، سپس باندپیچی قرار داده) درجه 90(شکستگی استخوان بازو و ساعد باید بازو با ساعد را در حالت قائمه 

اگر از اول آن را به شکل مستقیم و افقی باندپیچی کنید و پس از خاتمه کار آن را به صورت . صورت گیرد
 .شود ایجاد می ، اختالل در گردش خون ساعد و دست و عوارض جديقائمه درآورید

 .هاي پانسمان را با باند بپوشانید تمام قسمت •
باید تا حدي بسته شود که . باید باندپیچی آنچنان محکم بسته شود که جریان خون در عضو مختل شود •

 .کند تا چه حد فشار باند را به راحتی تحمل می همیشه از بیمار سوال کنید که. پانسمان جابجا نشود
  .سمان را آنچنان شل بست که پانسمان را ثابت ننموده و خونریزي متوقف نشودنباید پان •

 

 .، نوك انگشتان آزاد بمانند تا بتوان نحوه گردش خون را ارزیابی کرددر باندپیچی دست و پا •
 .هاي پانسمان را با باند بپوشانید تمام قسمت •
بانداژ از استحکام کافی  هاي باریک به پهن باشد تا باندپیچی دست و پا بهتر است شروع بانداژ از قسمت در •

 .بانداژ گردد تا خون در اندام باندپیچی شده تجمع نیابد هاي انتهایی به طرف باال برخوردار باشد و از قسمت



باشد و در شرایط  منظور و هدف باندپیچی قطع خونریزي است، باید محل گرة باندپیچی روي پانسمان اگر •
 .توان گره زد سالم نیز می دیگر روي قسمت

به دلیل بروز ورم بعدي ممکن است این اجسام گردش . قبل از باندپیچی دستبند و بازوبند را باید خارج کرد •
 .خون را مختل نمایند

 

در این شرایط از تعدادي گاز فشرده . توانید از باندپیچی فشاري استفاده کنید جهت مهار خونریزي می •
 .توانید استفاده کنید می

 .سب ثابت نمایید، سنجاق قفلی و یا چ، انتهاي باند را با گرهپس از اتمام باندپیچی •
چون امکان وارد آمدن فشار کنترل نشده به . ها خودداري شود االمکان از مصرف باندکشی روي زخم حتی •

 .عروق و قطع جریان خون وجود دارد
 .، هر حلقه باید دو سوم حلقۀ ماقبل خود را بپوشانددر باندپیچی نواري •
است بر اثر ازدیاد ورم عضو، باندپیچی تنگ و سفت شده  ممکن. روزانه چند بار باندپیچی را کنترل کنید •

 .باشد

 

ابتدا روي زخم گاز استریل قرار داده و پانسمان کرده، سپس . هرگز زخم را به طور مستقیم باندپیچی نکنید •
 .باندپیچی کنید



امکان باز شدن و لغزیدن گره و . هاي استخوان گره نزنید و باند را بر نگردانید هرگز روي برجستگی •
 .باندپیچی وجود دارد

مور و درد در پایین مور ، سرد شدن و احساس گزگز ورنگ پریدگی و یا سیاه شدن پوست اطراف بانداژ •
باید فوراً باندپیچی را باز کرده و مجدداً بانداژ  ناحیۀ باندپیچی نشان دهندة سفت بودن باندپیچی بوده و

 .نمائید
باندپیچی شده را فشار  هاي اندام  براي این کار ابتدا یکی از ناخن. گردش خون را ارزیابی کنید وضعیت •

این . زیر ناخن باید سریعاً به رنگ صورتی درآید کنید، ی فشار را قطع میوقت. داده تا کامالً سفید شود
ها سفید یا آبی باقی مانده و یا انگشتان به صورت  اگر ناخن. است موضوع نشانگر کفایت گردش خون

 دیده نتوان اندام آسیب اگر در. ، نشانگر سفت بودن باندپیچی است و باید باز شودسرد باقی بمانند غیرعادي
 .ها را حس کرد، انسداد توسط باندپیچی مطرح است نبض
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