
RECOMENDACIÓNS
PARA

ESCAIOLADOS
 
 

Teño unha perna
escaiolada 

 
Teño un brazo

escaiolado

 

ÁREA SANITARIA DE VIGO



A inmobilización prolongada dunha perna ou un

brazo enxesados, fai que con frecuencia aparezan

úlceras no talón ou feridas na flexura do cóbado ou

xeonllos. Para evitar estas e outras posibles lesións,

é necesario seguir estas recomendacións.

 

Recomendacións Xerais.

Xesos en membros inferiores. Uso
bastón/muleta.

Xesos en membros superiores. Uso da
estribeira

Inmovilización de clavícula.



Recomendacións Xerais

Non mollar a escaiola.
Non introducir agullas ou obxectos punzantes por
dentro da escaiola para rascarse.
Debes acudir ao servizo de urxencias:

* Se os dedos das mans ou pés se poñen fríos, 
 coloración azulada ou tes dificultade para estiralos
ou para movelos.
* Se tes dor excesiva que non cede co tratamento
pautado ou co afrouxamento da vendaxe.
* Se se che rompe o xeso, se tes molestias
continuas no  talón, inchazón de man ou pé.



Con brazo escaiolado, usar sempre estribeira,
coa man sempre máis elevada que o cóbado.
Move moitas veces os dedos. Pecha o puño,
apértao con forza e conta ata cinco para abrilo.
Estira os dedos todo o que poidas e conta ata
cinco.
Para durmir, mantén elevado o brazo, cos
dedos cara ao teito.

Xesos en membros superiores.
Uso da estribeira



Mantén elevada a perna para evitar que se
inche.
Descarga o peso da perna sobre unha
almofada ou coxín, aumentando así a
superficie de apoio. 
Cambia frecuentemente a postura da perna
inmobilizada: ao tumbarte ou deitarte colócate
tamén boca abaixo.
Non apoies o pé, salvo por indicación médica.
Se che permiten apoiar, espera 2 días desde a
colocación do xeso, para que estea ben seco e
duro.
A muleta/bastón colócase no lado san. 
Empeza a camiñar avanzando as muletas e a
perna escaiolada ao mesmo tempo, e despois
a perna sa. 
Non colgues a perna escaiolada na muleta. 
Coidado ao camiñar sobre chans mollados ou
esvaradíos.
Utilizar calzado pechado no pé san, non
chanquetas.

Xesos en membros inferiores. 
Uso bastón/muleta



Inmobilización de clavícula

Move frecuentemente as mans. 
En caso de formigueo de mans ou inchazón, deita
na cama boca arriba e sobe os brazos por encima
da cabeza para relaxar as axilas.

Elaboración:  Urxencias Pediátricas _Unidade de Calidade
Codificación: URP - Info/01_ed01_gal
Data: 20/01/2022

Ilustracións realizadas por Pablo Mena Llano, na Escola de Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.


