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  جدول االرتداء: 

Wear schedule: 

  )الليل )أثناء النومNight (while sleeping) 

  النهارDaytime 

  في األماكن العامةWhen out in public 

  عندما تكون هناك حاجة إلى حماية إضافيةWhen extra protection is required 

  طوال الوقتAll the time 

 اإلزالة عند: 

Remove for: 

  االستحمامBathing    

  التمارينExercises 

  العناية بالجروحWound care 

  األوقات الهادئة في المنزلQuiet times at home 

 االحتياطات: 

Precautions: 

إذا الحظت وجود مناطق حمراء أو ألم حيث تالمس    734-936-7070اتصل بعيادة العالج الوظيفي على الرقم  •

 الجبيرة أو طفح جلدي الذراع مع 

• Call the OT clinic at 734–936-7070 if you notice red areas, pain where 

arm makes contact with the splint, or a rash 

 يحفظ بعيدا عن مصادر الحرارة  •

• Keep away from heat sources 

 الرعاية: 

Care: 

 لكحول أو المناديل المبللة البالستيك: يغسل بالماء والصابون، أو ينظف بمسحات ا •

• Plastic: wash with soap and water, or clean with rubbing alcohol or wipes 

 النيوبرين: غسل يدوي وتجفيف بالهواء •
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 على تحتوي  وقد .تماًما حالتك بمثل المصابين شيجان للمرضىتمي طبإخالء المسئولية: تحتوي هذه الوثيقة على معلومات و/ أو مواد تعليمية قام بتطويرها 
ة الطبية التي تحصل طب ميتشيجان بإنشائها وال يتحمل طب ميتشيجان مسؤوليتها. وهي ال تحل محل االستشار  يقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى  روابط

ئلة حول هذه  عليها من مقدم رعايتك الصحية ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمريض القياسي. تحدث مع مقدم رعايتك الصحية إذا كانت لديك أي أس 

 الوثيقة أو حالتك أو خطتك العالجية.  
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online content 
that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not assume 
responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider because your 
experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care provider if you have 
any questions about this document, your condition or your treatment plan.   

 المؤلف: هاذر نيكوالس. معالجة وظيفية، معالج اليد معتمد 

 المراجعين: كارول دودج، معالجة وظيفي، معالج اليد معتمد 
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• Neoprene: hand wash and air dry 

 بطانات ستوكينيت: غسل يدوي وتجفيف بالهواء  •

• Stockinette liners: hand wash and air dry 
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