Persian

عصای زیر بغل

Crutches

چگونگی استفاده ازعصای زیر بغل به آسانی و با ایمنی
تنظیم عصای شما

تحمل وزن

عصا های زیر بغل را بر مبنای قد اشخاص میفروشند .زمانی
عصا برای شما بدرستی تنظیم شده است که بین قسمت باالی
عصا و زیر بغل شما فاصله باشد.

به نسبت میزان وزنی که مجاز هستید روی پای آسیب دیده وارد
کنید چهار شیوه برای استفاده از عصای زیر بغل وجود دارد که
به آن "تحمل وزن" میگویند.

برای تنظیم صحیح عصاها به نکات زیر توجه کنید:
 .1در حالی که کفش معمولتان را پوشیده اید  ،صاف بایستید.

پزشک  ،فیزیوتراپیست یا نرس شما  ،نحوۀ استفادۀ عصای زیر
بغلتان را با عالمت ) (مشخص می کند:

.2عصا ها را زیر بغلتان بگذارید ،شانه هایتان را راحت نگه
دارید.
 .3نوک عصا را به فاصلۀ بین  5تا  8اینچ(  12تا  22سانت)
کنار پایتان قرار دهید.
 .4در حالیکه دستهایتان در کنار بدنتان قرار دارد باید فاصلۀ
کافی به اندازۀ دو تا سه انگشت بین زیر بغل و سطح
باالی عصا موجود باشد.
 .5وقتی دستتان در کنار بدنتان قرار گرفته باشد دستگیرۀ
عصا باید در حد کمر شما باشد

به اندازۀ  2تا 3
انگشت فاصله بین
زیر بغل و قسمت
باالی عصا

دستگیرۀ
عصا هم
سطح با کمر

 بدون تحمل وزن
هیچ وزنی روی پای آسیب دیده وارد نکنید.
پایتان نباید روی زمین گذاشته شود.

Non-Weight-Bearing

Feather Weight-Bearing

 تحمل وزن مانند پر
برای ایجاد تعادل تنها مجاز هستید نوک انگشت شصت پایتان
را زمین بگذارید.میزان وزن وارده نباید بیش از آنی باشد که
روی تخم مرغ پا میگذارید و نه با شدتی که پوست تخم مرغ
ترک بردارد.
 تحمل بخشی از وزن
میتوانید بخشی از وزنتان را روی پای آسیب دیده بگذارید.
این وضعیت از وزن سبک تا تقریبا تمام وزن رامیتواند در بر
گیرد .پزشک  ،فیزیوتراپیست یا نرس شما در مورد میزان
وزنی که میتوانید روی پای آسیب دیده وارد کنید با شما
صحبت خواهد کرد.
Partial Weight-Bearing

 تحمل تمام وزن

Full Weight-Bearing

تا جائی که برایتان راحت باشد میتوانید وزنتان را روی پای
آسیب دیده بگذارید.

ﻝﻥﺩﺏﺍﺵﺩ ﻭیﺍ
ﺍگﺭ ﻉﺹﺍی ﺯیﺭﺏﻍﻝی ﺵﻡﺍﺏیﺵ ﺍﺯ ﺡﺩﺏ
ﺍگﺭ ﺵﻡﺍ ﺍﻍﻝﺏ ﺍﻭﻕﺍﺕ ﺭﻭی ﻉﺹﺍی ﺯﺭی ﺏﻍﻝ ﺥﻡ
ﺯیﺭ ﺏﻍﻝﺕﺍﻥ
ﻥیﺩﺏﻩ ﻉﺭﻭﻕ ﻭیﺍ ﺍﻉﺹﺍﺏ
یﺵﻭیﺩ ،ﻡﺕﻭﺍ
ﻡ
ﻥیﺩ.
ﺁﺱیﺏﺏﺭﺱﺍ
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ایمنی استفاده از عصای زیر بغل
گیﺭۀ ﻉﺹﺍﻥگﻩ ﺩﺍﺭیﺩ.ﺏﺭ ﺭﻭی
یﺵﻩ ﻭﺯﻥ ﺥﻭﺩ ﺭﺍﺏﺍ ﺩﺱﺕ
 ﻩﻡ
یﺕﺍﻥ
ﺍﻝﺵﺕک ﻉﺹﺍ ﺩﺭﺯیﺭﺏﻍﻝ ﺥﻭﺩ ﺥﻡﻥﺵﻭیﺩ.ﺍگﺭ ﺩﺭﺩﺱﺕ ﻩﺍ
ﺏ
ﺍﺡﺱﺍﺱگﺯگﺯیﺍﺏی ﺡﺱی ﻡیکﻥیﺩ ﺍﺡﺕﻡﺍال ﺍﺯ ﻉﺹﺍی ﺥﻭﺩ
ﻥیﺩ.
ﻑﺍﺩﻩﻥﻡیک
ﺱﺕیﺍﺱﺕ
ﺏﺩﺭ
ﺉیﺩﻩﻥﺵﺩﻩ
یﻥﺍﻥ ﺡﺍﺹﻝکﻥیﺩکﻩﻥﻭک پالسﺕیکی ﻉﺹﺍﺱﺍ
 ﺍﻁ ﻡ
ﻥیﺩ.
ﺉیﺩگی ﺁﻥﺭﺍﺕﻉﻭیﺽک
ﺏﺍﺵﺩ ﻭ ﺩﺭﺹﻭﺭﺕ ﺱﺍ
 الیۀ ﻥﺭﻡیﺏﺭ ﺭﻭیﺩﺱﺕگیﺭۀ ﻉﺹ ﺍ ﻭ ﻩﻡچﻥیﻥﺏﺭ ﺭﻭیﻕﺱﻡﺕ
ﺏﺍالﺉی ﻉﺹﺍکﻩ ﺯیﺭﺏﻍﻝﻕﺭﺍﺭ ﻡیگیﺭﺩ ﺏﺍیﺩ ﻭﺝﻭﺩﺩﺍﺵﺕﻩﺏﺍﺵﺩ.
یﻥﺍﻥ ﺡﺍﺹﻝ
 ﺍﺯ ﻡﺡکﻡﺏﻭﺩﻥپیچ ﻭ ﻡﻩﺭﻩ ﻩﺍی ﺏﺩﻥۀ ﻉﺹﺍ ﺍﻁ ﻡ
یﺵﻭﻥﺩ.
ﻥیﺩ ﺯی ﺍﺭ ﺵﻝ ﻡ
ﻥیﺩ .ﻡﺭﺕﺏ ﺁﻥ ﻩﺍ ﺭﺍ چکک
ک

Crutches - How to use them
safely and easily – continued
برای نشستن
 .1وقتی به صندلی نزدیک شدید  ،بچرخید و به عقب بیایید تا
وقتیکه پشت پایتان صندلی را لمس کند.
.2عصا ها را از زیر بغلتان بردارید.
.3از دست طرف پای آسیب دیده برای نگه داشتن دستگیرۀ هر دو
عصا استفاده کنید.
 .4پای آسیب دیدۀ خود را جلو نگه دارید.
.5دست دیگرتان را بر دستۀ صندلی گذاشته و به آرامی برای
نشستن خود را پایین بیاورید.

ﻭﺵیﺩﻥ ﺝﻭﺭﺍﺏ ﻭیﺍ
ﻭﺵیﺩ.پ
ﻑﺵﻩﺍی ﺥﻭﺏ ﻭ ﻡﺡکﻡﺏپ
یﺵﻩک
 ﻩﻡ
ﺩﻡپﺍﺉی ﻡﻡکﻥﺍﺱﺕ ﻡﻥﺝﺭﺏﻩ ﺯﻡیﻥ ﺥﻭﺭﺩﻥﺵﻭﺩ.

برای شروع
تعادل در ایستادن
 .1با کمک دستان خود بر روی
دستگیرۀ عصا وزن خود
را نگه دارید.
پﺍیﺁﺱیﺏ ﺩیﺩﻩ ﺭﺍ ﺝﻝﻭ
ﺏگﺫﺍﺭیﺩ

 .2قسمت باالی عصا را
محکم به پهلویتان فشار
دهید.

برای ایستادن
 .1با دست طرف پای آسیب دیده هر دو عصا را از دستگیره نگه
دارید.

 .3نوک پالستیکی عصا
را کمی به جلو و اندکی
بیشتر از عرض باسن
قرار دهید.

 .2به طرف لبۀ صندلی جلو بیایید.
 .3پای آسیب دیده را جلو نگه دارید.
کﻩ ﺏﺱیﺍﺭ
ﻉﺹﺍیی
ﻉﻕﺏﺕﺭ ﺍﺯﺏﺩﻥ ﻕﺭﺍﺭ
ﺭﻑﺕﻩ – ﻡیﺕﻭﺍﻥیﺩ
گ
ﺕﻉﺍﺩﻝﺕﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺱﺕ
ﺏﺩ ﻩیﺩ

ﻕﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻉﺹﺍکﻡی
ﺏﻩ ﺝﻝﻭ ﻭ ﻉﺭیﺽﺕﺭ
ﺍﺯﺏﺍﺱﻥﺏﻩﺕﻉﺍﺩﻝﺵﻡﺍ
ک ﻡک ﻡیکﻥﺩ

 .4به جلو متمایل شده و با استفاده از دستانتان و پای سالمتتان از
روی صندلی بلند شوید.
 .5وقتی تعادل خود را بدست آوردید هر یک از عصاها را زیر
بغل هر دست بگذارید.
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Crutches - How to use them
safely and easily – continued

راه رفتن با عصا ی زیر بغل

پله ها با عصا

بدون تحمل وزن
 .1پای آسیب دیده را از زمین بلند کنید.

"پای سالم باال میرود  ،پای آسیب دیده پایین میرود"

 .2به اندازۀ طول یک قدم عصا را جلو بگذارید .اطمینان حاصل
کنید که فاصلۀ بین دو عصا به اندازۀ کافی برای عبور باسنتان
عریض باشد.
 .3پای آسیب دیده را
بین دو عصا در
جلو  ،بدون آنکه
آنرا روی زمین
بگذارید ،قرار
دهید.
 .4در حالیکه پای
سالم را به جلو
آورده و از عصا
پیشتر میگذارید
روی دستگیره ها
فشار وارد کنید.

یﺵﻩ ﻝﺍﻭﺏﺍ پﺍی ﺱﺍﻝﻡﺏﻩﺝﻝﻭﺍﺯ پﻝﻩ باالﺏﺭﻭیﺩﻭ ﺏﺭﺍی پﺍییﻥ
ﻩﻡ
گﺭ ﻥﺭﺩﻩ ﺍی
ﻥیﺩ.ﺍ
ﻑﺍﺩﻩک
ﺁﻡﺩﻥ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻉﺹ ﺍﻩﺍ ﻭپﺍیﺁﺱیﺏ ﺩیﺩﻩﺍﺱﺕ
ﻥیﺩ .ﺍگﺭﻥﺭﺩﻩ ﻭﺝﻭﺩ ﻥﺩﺍﺭﺩ  ،ﺍﺯ ﺍیﻥ
ﻑﺍﺩﻩک
ﻡﻭﺝﻭﺩﺍﺱﺕ ﺍﺯ ﺁﻥﺍﺱﺕ
ﺩﺱﺕﻭﺭﺍﻝﻉﻡﻝپیﺭﻭیکﺭﺩﻩ ﻭ یک ﻉﺹﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯی ﺭ ﻩﺭﺏﻍﻝﻥگﻩ
ﺩﺍﺭیﺩ.
باال رفتن از پله ها
 .1عصائی را که در دست طرف نرده
است بطور مورب در دست بگیرید،
یا هر دو را زیر بغل یک دست
بگذارید و یا آنکه از کسی بخواهید
تا آنها را برایتان از پله باال بیاورد.
 .2با یک دست نرده را بگیرید و با
دست دیگر عصا را.

ﻉﺹﺍ ﻩﺍ پﺍیﺁﺱیﺏ ﺩیﺩﻩ پﺍی ﺱﺍﻝﻡ

تحمل تمام یا قسمتی از وزن
 .1هر دو عصا را به اندازۀ طول یک قدم جلو بگذارید در حالیکه
فاصلۀ بین آنها به اندازۀ کافی برای عبور باسنتان عریض
باشد.
 .2پای آسیب دیده را به جلو بین دو عصا حرکت داده و آنرا بر
زمین بگذارید .آن اندازه از وزنی را که مجاز هستید روی پای
آسیب دیده بگذارید .بمرور که استفاده از عصا برایتان راحت
شد آنوقت میتوانید عصا و پای آسیب دیده را همزمان جلو
بگذارید.

 .3از نزدیک به انتهای اولین
پله شروع کنید.

ﺏﺩﻭﻥﺕﺡﻡﻝ ﻭﺯﻥ
(ﺡﻡﻝ ﻡﻭﺭﺏیکی ﺍﺯﻉﺹﺍﻩﺍ)

 .4توسط نرده و عصا خود را نگه دارید .بطرف جلو متمایل شوید.
با دقت پای سالم خود را بر روی اولین پله بگذارید.
 .5عصا و پای آسیب دیده را مانند پای سالم روی همان پله
بگذارید.
 .6یکی یکی از پله ها باال بروید .همیشه سعی کنید قبل از باال
رفتن از پلۀ بعدی تعادل خود را بدست بیاورید.

 .3فشار وزنتان را بروی دستتان بگذارید و با پای سالم قدم به جلو
بردارید.
ﺏﺥﺵی ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺕﺡﻡﻝکﺍﻡﻝ ﻭﺯﻥ ﻭیﺍ
( ﻩﺭﺩﻭی ﻉﺹﺍ ﻩﺍ ﺯیﺭی کﺏﺍﺯﻭ)
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Crutches - How to use them
safely and easily – continued

پله ها با عصا

سوار ماشین شدن

پایین رفتن
 .1نزدیک به لبۀ پلۀ باالئی بایستید.

ﻥیﺩ:
ﻑﺍﺩﻩک
یﺕﺍﻥ ﺭﺍﺡﺕ ﺥﻡﻥﻡیﺵﻭﺩ ﺍﺯ ﺍیﻥ ﺭﺍﻩﺍﺱﺕ
ﺍگﺭﺏﺍﺱﻥیﺍ ﺯﺍﻥﻭ
ﻥیﺩ.
 .1ﺩﺭﺭﺍ ﺏﺍﺯک

 .2عصا ها را مانند وقتی که از پله ها
باال میرفتید در دست بگیرید.

یﻥﺍﻥ ﺡﺍﺹﻝکﻥیﺩکﻩﺹﻥﺩﻝیﺏﻁﻭﺭکﺍﻡﻝﺏﻩ ﻉﻕﺏﺭﻑﺕﻩ
 .2ﺍﻁ ﻡ
ﺏﺍﺵﺩ.

 .3وقتی به پلۀ بعدی میرسید ،
دستهایتان را روی نرده کمی جلوتر
از خودتان روی نرده حرکت دهید.

یک ﺵﻭیﺩ.
ﺏچﺭﺥیﺩ ﻭ ﺍﺯپﺵﺕﺏﻩﻝﺏۀﺹﻥﺩﻝیﻥﺯﺩ
.3
ﻥیﺩ.
ﻥﺵی
.4ﺏ
یﺕﺍﻥ ﺥﻭﺩ ﺭﺍﺏﻩ ﻉﻕﺏ  ،ﺩﺭﻭﻥ
ﺱﻝﻡﺕﺍﻥ ﻭﺩﺱﺕ ﻩﺍ
ﻑﺍﺩﻩﺍﺯ پﺍی ﺍ
.5ﺏﺍﺍﺱﺕ
ﺏﺍﺵیﺩکﻩ
ی ﻩﺏﺩﻩیﺩ ﺕﺍ ﺯﻡﺍﻥیکﻩﺕﺍﺏﺩﺍﻥ ﺡﺩ ﻉﻕﺏﺭﻑﺕﻩ
ﺹﻥﺩﻝ ﻝ
یﺏ ﺩیﺩۀ ﺵﻡﺍ ﺏﺭﺍﺡﺕیﺏﺩﺭﻭﻥ ﻡﺍﺵیﻥ ﺡﺭکﺕکﻥﺩ.
پﺍیﺁﺱ

 .4عصا و پای آسیب دیده را روی پلۀ
بعدی بگذارید.
 .5وزن خود را بر روی نرده و
عصا بگذارید .به آرامی و با
کنترل پای سالم خود را بر
روی همان پله پایین بیاورید.

ﺏﺩﻭﻥﺕﺡﻡﻝ ﻭﺯﻥ

( ﺡﻡﻝیکی ﺍﺯ ﻉﺹﺍ ﻩﺍﺏﺹﻭﺭﺕ ﻡﻭﺭﺏ)

برای آنکه بیشتربدانید خوب است سوال کنید:

 .6قدم به قدم پیش بروید .قبل از رفتن به پلۀ بعدی نسبت به داشتن
تعادل تان اطمینان حاصل کنید.



از پزشک خانواده



از فیزیوتراپیست



با شمارۀ  811با هلت لینک بی  .سی تماس بگیرید ( با
شمارۀ  111برای ناشنوایان و یا کم شنوایان) و یا به
ﻥیﺩ.
آدرس اینترنتیwww.HealthLinkBC.ca:ﺱﺭ ﺏﺯ

ﺏﺥﺵی ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺕﺡﻡﻝکﺍﻡﻝ ﻭﺯﻥ ﻭیﺍ
( ﻩﺭﺩﻭی ﻉﺹﺍ ﻩﺍ ﺯیﺭی کﺏﺍﺯﻭ)

یﻝﺕﻭﻥ ﻩﻝﺕﺱﺍیﻥﺱ ﺩﺭ ﺍﻥﺕﺍﺭیﻭ ﻡیﺏﺍﺵﺩ ﻭﺏﺍکﺱﺏ
ﺭﺍﻑیکیﺕﺭﺱیﻡﺵﺩﻩ ﺍﻥﺡﺹﺍﺭﺍ ﻡﺕﻉﻝﻕﺏﻩ ﻩﺍ ﻡ
ﺕﺹﺍﻭیﺭگ
ﻑﺍﺩﻩﺵﺩﻩ ﺍﺱﺕ.
ﺍﺝﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺍیﻥﺝﺍ ﺍﺱﺕ
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