
   باندپيچي  اصول
 ، خونريزي  كنترل ، پانسمان  كردن  محكم  براي  توان مي آنها از: دارند  متفاوت كاربرد چند ، اوليه  هاي كمك در باندها
  نوع 3 بر  اصلي  باندهاي. كرد  استفاده  ديده  آسيب  محل  يك در  تورم  كاهش و ها اندام  كردن  حركت بي و  داشتن  نگه

  باندهاي. روند مي كار  به  ديده  آسيب  هاي اندام  داشتن  نگه و ها پانسمان  كردن  محكم  براي  رولي  باندهاي. هستند
 از. دارند كاربرد  ديده  آسيب  مفاصل از  حفاظت يا و پا يا  دست  انگشتان  محل در  پانسمان  داشتن  نگه  براي  اي لوله

  حركت بي يا ها پانسمان  كردن  مستحكم منظور به و آويزها و  وسيع  هاي پانسمان  عنوان به  توان مي  مثلثي  باندهاي
  موقتي باند  يك خود،  دست  دم  وسايل  كمك  به توانيد مي نداريد، اختيار در باند اگر. كرد  استفاده ها اندام  كردن
  يك و كنيد تا  قطري  صورت به را)  روسري  مثل(  شكل  مربع  پارچه  قطعه  يك توانيد مي ، مثال  عنوان به كنيد؛  درست

  . بسازيد  مثلثي باند

  باند از  استفاده  اصول

  انجام  كاري  چه داريد قصد  كه بدهيد  توضيح  وي  به كامالً و بدهيد خاطر  اطمينان  مصدوم  به باند، از  استفاده از  قبل
  .دهيد

  .بگيرد قرار)  درازكش يا  نشسته(  است تر راحت  كه  وضعيتي در  مصدوم بدهيد  اجازه

  انجام را كار  اين  كه بخواهيد امدادگر  يك يا  مصدوم از. داريد  نگه را  آن ، ديده  آسيب  قسمت  روي  كردن كار  موقع
  .دهد

  .بگيرد قرار  ديده  آسيب  سمت در  امكان  صورت در و  مصدوم  مقابل در كار،  موقع كنيد  سعي  هميشه

  
 ، داده عبور)  گردن و كمر زانو، پا،  مچ در(  بدن  طبيعي  تقعرهاي از را باندها ، است  كشيده دراز  مصدوم  كه  صورتي در

  براي ، مثال  عنوان به. بكشيد موردنظر  محل  سوي  به ، داده  حركت  عقب و جلو  به  بدن زير در را آنها  دقت با  سپس
  .دهيد عبور  گردن زير تقعر از را باند ، تنه  بااليي  قسمت يا سر  باندپيچي



  . كند  اختالل دچار را  باندپيچي  محل از تر پايين  خون  گردش  كه  سفت قدر آن  نه اما ببنديد  محكم را باند

 از بعد توانيد مي  طريق  اين از بگذاريد؛ آزاد را پا يا  دست  انگشتان  امكان  صورت در كنيد، مي  باندپيچي را  اندام  وقتي
  .كنيد  كنترل را  خون  گردش ، باندپيچي

 در. نزنيد  گره  استخوان  روي بر نيز و نكند  ناراحتي ايجاد  گره  كه كنيد  دقت. كنيد  استفاده  گره از باندها،  بستن  براي
  .بدهيد جا  گره زير در را باند آزاد  انتهاهاي ، امكان  صورت

  جريان تا كنيد باز را باند ، لزوم  صورت در.  كنيد  كنترل  مرتب طور به را  باندپيچي از تر پايين  نواحي در  خون  گردش
  .بپيچيد  اول  دفعه از تر شل را باند  سپس برگردد،  خون

  
   خاص مورد

  : اندام  كردن  حركت بي

 را)  پنبه يا  پارچه ، حوله  مثل(  حجيم و  نرم  ماده  يك  كه  است  الزم باند، از  استفاده با  اندام  كردن  حركت بي  موقع
  به منجر  پيچي باند تا بدهيد قرار  تنه و بازو  بين يا  ساق دو  بين را  اليي. ببريد كار  به  اندام دو  بين  اليي  عنوان به

  اندام  طول از  فواصلي در را باندها. نشود يكديگر  به  استخواني  نواحي  شدن  فشرده يا  شكسته  هاي استخوان  جايي جابه
  آسيب  بدن  سمت دو هر اگر. كنيد  محكم را آنها ،  نديده  آسيب  سمت در  گره ايجاد با و ببنديد  آسيب  محل از دور و

  .كنيد ايجاد دارد، وجود  آسيب  افزايش  احتمال  كمترين  كه  محلي يا  وسط  خط در بايد را  گره اند، ديده

  

   باندپيچي از  پس  خون  گردش  كنترل

 10 هر و  باندپيچي  اتمام از  پس  بالفاصله بايد كنيد، مي  استفاده آويز از يا كنيد مي  باندپيچي را  اندامي  كه  هنگامي
  آسيب از  پس ها اندام  چون هستند  حياتي ها كنترل  اين. كنيد  كنترل پا يا  دست در را  خون  گردش ، آن از  پس  دقيقه
 در  خون  جريان و بدهند قرار زياد فشار  تحت را  اندام سريعاً باندها  كه دارد  امكان)  دليل  اين  به( و شوند مي  تورم دچار



  تنگ ها سرخرگ بعداً و ها سياهرگ ابتدا زيرا  است متغير ، خون  گردش  اختالل  عاليم. كنند  مختل را تر پايين  نواحي
  .شوند مي

   تشخيص

  :دارد  امكان باشد،  شده  مختل  خون  گردش اگر

  .باشد  پرخون و  متورم  اندام

  .باشند  برجسته ها سياهرگ و  آبي  پوست  رنگ

  : است  ممكن  زمان  گذشت با. باشد  داشته وجود  پوست  دردناك  اتساع  احساس

  .شود  مومي و  پريده رنگ  پوست

  .شود بارز  سردي و  كرختي  احساس

  .شود بارز  عميق درد  سپس و مورمور و گزگز  احساس

  .نباشد مبتال  انگشتان  دادن  حركت  به قادر  مصدوم

 را فشار  سپس شود؛  رنگ بي  كه  موقعي تا كنيد وارد  پوست يا)  دايره  درون( ها ناخن از  يكي  روي  مختصري فشار) 1
  . است  شده  انجام  محكم  خيلي  باندپيچي احتماالً ، برگشت  آرامي  به يا  برنگشت)  پوست يا  ناخن(  رنگ اگر. برداريد

  
. كنيد باز كند، مي  كفايت  پوست  رنگ و  گرمي  برگشتن  براي  كه را دور چند ، شده  پيچيده  سفت  كه  باندي از) 2

  .بپيچيد  دوباره را باند  سپس. باشد  داشته مورمور و گزگز  احساس  است  ممكن  مصدوم

  


