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،هی تَاى  ثزای پبک کزدى لکِ ّبی رٍی قبلت گچی

کٌٌذُ تویشیک پبرچِ تویش ٍ هزطَة ٍ پَدرّبی اس 

 استفبدُ ًوَد.

 اًذام سیز گچ را ثِ طَر ٍرسضْبی تقَیت عضالت

هزتت اًجبم دّیذ تب قذرت عضالًی اًذام حفظ ضَد. 

 ٍ .... هبًٌذ ضل ٍ سفت کزدى عضالت راى ٍ ساًَ ٍ هچ

ي زضبر اس کلسین ٍ ٍیتبهیي ٍ پزٍتئیرصین غذایی س

 .ثبضیذ داضتِ

 لیتز هبیعبت ثِ خصَظ آة ثٌَضیذ. 3رٍساًِ حذاقل 

 در صَرت کبّص یبفتي تَرم ٍ گطبد ضذى قبلت

گچی هوکي است ثزای اطویٌبى اس ثی حزکت ثَدى 

ًیبس ثبضذ  ،ّبی ضکستِ ٍ جبثجب ًطذى آًْب استخَاى

 تب قبلت گچی تَسط پشضک تعَیض ضَد.

 

 موارد هشدار دهنده:

تي ،سست ضذى ٍ یب گطبد در صَرت تزک ثزداض

 ضذى سیبد اس حذ قبلت گچی

 درد ٍ سخن سیز قبلت گچی کِ ثب تغیز ٍضعیت دادى

 عضَ تسکیي پیذا ًوی کٌذ.

 دقیقِ  20سزدی اًگطتبى دست ٍ یب پب کِ پس اس

 پَضبًذى گزم ًطًَذ.

 افشایص تَرم 

 سَسى سَسى ضذى یب احسبس سَسش 

ثَی تعفي اطزاف لجِ ّبی گچی 

ستگی در قبلت گچی ّز گًَِ ضک 
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ثزای ثی حزکت کزدى ثبفت عضالًی ٍ  قالب های گچ

اسکلتی ثِ دًجبل تزٍهب ٍ یب جزاحی استفبدُ هی ضَد. ایي 

قبلت ّبی گچی اس گچ پالستیک ٍ فبیجزگالس یب ًَارّبی 

 .گچی سبختِ هی ضَد

فبیجز گالس دارای ثزخی هشایب ًسجت ثِ گچ هی ثبضٌذ  

چزا کِ ایي قبلت ّب در صَرت هزطَة ضذى صذهِ 

سجک ٍسى ّستٌذ ٍ ثزای  ،جذی ثِ آى ّب ٍارد ًوی ضَد

 .هذت طَالًی تزی استفبدُ هی ضَد

ثبًذاس گچی کِ ثِ صَرت ًَاری ٍ یب حلقِ پیچ ضذُ در 

رٍی ثخص  دستزس هی ثبضذ پس اس فزٍ ثزدى در آة ثز

آسیت دیذُ پیچیذُ هی ضَد. ایي قبلت ثِ ضکل عضَ 

 آسیت دیذُ خطک ضذُ ٍ فزم هی گیزد.

ال در سیز قبلت گچی اس یک ثبًذاص ًزم یب پٌجِ َهعو

استفبدُ هی ضَد تب گچ ثِ طَر هستقین ثب پَست در 

 توبس ًجبضذ.

 

 مراقبت از قالب گچی

 قبلت ّبی رٍس ٍ  3تب  2قبلت ّبی گچی اس جٌس گچ

 فبیجزگالس طی یک رٍس خطک هی ضًَذ.

 تب سهبًی کِ قبلت گچی هزطَة است آى را ثز رٍی

یک ثبلص سفت ثذٍى رٍکص پالستیکی قزار دّیذ تب 

 اس ثذ ضکل ضذى قبلت جلَگیزی ًوبییذ.

 تب سهبًی کِ گچ خطک هی ضَد در سیز آى احسبس

گزهب ٍجَد دارد ٍلی اگز پس اس خطک ضذى قبلت 

عضَ گزهب احسبس ضَد هی تَاًذ عالهت گچی در 

 عفًَت ثبضذ ٍ ثبیذ فَراً ثِ پشضک هزاجعِ ًوَد.

اس ًَضتي یب رًگی کزدى گچ جذاً ثپزّیشیذ. 

ت عثزای ایٌکِ قبلت گچی سٍدتز خطک ضَد ثزای سز

ثجخطیذى ثِ خطک ضذى گچ هی تَاى اس پٌکِ در 

 فبصلِ ای هٌبست اس گچ قزار داد.

ی ًجبیذ اس الهپ ّبی ثزای خطک کزدى قبلت گچ

چَى هوکي است ثبعث ،حزارتی استفبدُ کزد

 سَختگی پَست سیز قبلت گچی ضَد.

 

 جْت حوبم رفتي ٍ یب ثیزٍى رفتي در َّای ثبراًی

چٌبًچِ قبلت گچی اس جٌس گچ ثبضذ ثبیذ قبلت ثب 

 کیسِ پالستیکی پَضبًذُ ضَد.

 اس ٍارد کزدى ٍسبیل تیشی هبًٌذ تکِ چَة یب قطعبت

 ،خَدداری ًوبییذپالستیکی یب فلشی ثِ سیز قبلت گچی 

چَى در صَرت سخوی ضذى پَست سیز قبلت گچی 

 احتوبل عفًَت ٍجَد خَاّذ داضت.

 ُرا تب یک ّفتِ ثبالتز اس سطح قلت اًذام گچ گیزی ضذ

 .ًگبُ داریذ

 

 کن در صَرت تَرم اًذام گچ گیزی ضذُ یب تغییز رًگ ٍ

م سزیعبً ثِ پشضک ضذى یب اسثیي رفتي حس  اًذا

 هزاجعِ ضَد.

 سبعت پس اس گچ گیزی ، ثب پبی دارای  48ثیوبر تب

قبلت گچی ًجبیذ راُ ثزٍد هگز پشضک دستَر دیگزی در 

 .ایي راثطِ داضتِ ثبضذ

 در صَرتی کِ گچ دچبر تغییز رًگ یب ثَی ثذ گزدد

 .عب ثِ پشضک خَد را هطلع ًوبییذ یسز

 


