ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ

ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﻪ اﺳﺘﺨﻮان ران در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه:
اﻟﻬﻪ زارﻋﯿﺎن ﺟﻬﺮﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ وﯾﺴﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ
اردﯾﺒﮫﺸﺖ٩٣

اﺳﺘﺨﻮان ران از ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ و
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی زﯾﺎدی دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺪن وارد ﺷﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﺪن
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ را ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ راه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﻮرم ﺳﺎق ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺧﺸﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ران ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد

Quadriceps set

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ زاﻧﻮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی

ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ

ران اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر

ﮐﻮﭼﮏ را ﻟﻮﻟﻪ

در ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺻﺎف ﮐﺮدن

ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ

ﮐﺎﻣﻞ زاﻧﻮ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻢ ﻧﺸﺪن زاﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﭻ در

دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

زﯾﺮ ﺗﺎﻧﺪون

ران ﺑﻨﺪرت در ﺑﭽﻪ ھﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺰرﮐﺴﺎﻻن اﺳﺖ.

آﺷﯿﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ

درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﻪ ران در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ

طﻮری ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت

ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد از ﻣﯿﻠﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ران ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻞ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺸﺖ زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ

اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﯿﺤﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﯿﺸﻮد..

ﻧﺮﻣﺶ ھﺎی اوﻟﯿﮫ :

ﺗﺎﻧﺪون آﺷﯿﻞ

اﻣﮑﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
 ٥-١٠ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﻞ ﮐﺮده و

ھﺪف اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت

 ٣ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا ً اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ١٠ .ﺑﺎر
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺠﺪدا ً

اطﺮاف زاﻧﻮ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻨﺘﺮل و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺰای

ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ران ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻠﺘﯽ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﭘﺮوری

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روزی  ٢-٣ﺑﺎر و ھﺮ ﺑﺎر  ٢٠-٣٠دﻗﯿﻘﻪ
ورزش ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻘﺪار ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ راه رﻓﺖ.

Straight leg

اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ ھﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ

raise

را از اطﺎق رﯾﮑﺎوری و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﻣﺶ ھﺎ ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ ھﺎ ﺑﮫﺒﻮدی
ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﻋﺖ داده و درد ﺷﻤﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﻣﺶ ھﺎ

زاﻧﻮی ﺧﻮد
را ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

Ankle pumping

 ١٠ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺎ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﯽ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن

.

ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺑﺎر و ھﺮ ﺑﺎر  ٣دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ

ﻣﭻ ﭘﺎ ،ﮐﻒ ﭘﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺮﻣﺶ را ھﺮ

ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻨﮑﺎر را آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ران ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

Bed – supported Knee Bend

ﺧﻢ ﺷﻮد ٥-١٠ .ﺛﺎﻧﯿﻪ در ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ران

ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻗﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﮑﺮ

ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺮﻣﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻠﮑﻪ ذھﻨﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ را
ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﯾﺪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﮑﺮده اﯾﺪ زاﻧﻮ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ ٥-١٠ .ﺛﺎﻧﯿﻪ زاﻧﻮ را در

راه رﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮫ

ﻣﺮﺣﻠﻪ آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و آرام راه ﺑﺮوﯾﺪ .

ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﯽ آن را ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ران ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺮﻣﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .

طﺮﯾﻘﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ واﮐﺮ و ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ
و روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .راه

راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎ ﻋﺼﺎی دﺳﺘﯽ

ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روی ﭘﺎی

در ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ اول ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ واﮐﺮ راه ﺑﺮوﯾﺪ و

رﻓﺘﻦ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﮐﻤﮏ واﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.

sitting Supported Knee Bend

ﻋﻤﻞ ﺷﺪه وزن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺤﮑﻢ واﮐﺮ ﯾﺎ

وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﺎدل و ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪام و ﻗﺪرت

ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ طﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ھﺮ دو دﺳﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه

ﻋﻀﻼت ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎی واﮐﺮ از ﻋﺼﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﺳﭙﺲ

ﻧﯿﺮو وارد ﺷﻮد .ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ

از ﻋﺼﺎی دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده از

ﻧﯿﺮوی وزﻧﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﭘﺎی طﺮف ﻋﻤﻞ ﺷﺪه را

ﻋﺼﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ و

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺸﺎرﯾﺪ و اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﺮ ﺑﺎ ھﺮ دو

ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون واﮐﺮ روی ھﺮ دو ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﻋﺼﺎ را در دﺳﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ طﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و

دﺳﺘﺘﺎن ،دﺳﺖ ھﺎﯾﺘﺎن ﮐﺎر ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ

ﺳﺎق ھﺎی ﺧﻮد را از ﮐﻨﺎر

ﻣﻘﺪاری از ﻧﯿﺮوی وزﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﺤﻤﻞ

ﺗﺨﺖ آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ روی

ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ھﺎﯾﺘﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﭘﺸﺖ ﭘﺎی

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از وزﻧﺘﺎن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺎی طﺮف ﻋﻤﻞ ﺷﺪه

ﺳﺎﻟﻤﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺷﻨﻪ

ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ را ﭘﺰﺷﮏ ارﺗﻮﭘﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﭙﺲ واﮐﺮ را

اﻧﺪام ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار

ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه را ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دھﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .زاﻧﻮی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اول ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﺧﻢ ﮐﺮده و  ٥-١٠ﺛﺎﻧﯿﻪ در ھﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ران

ﺑﺮﺳﺪ .ﺳ ﭙﺲ ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫﺠﻠﻮ آورده و در ﮐﻨﺎر

ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺮﻣﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .

ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﮐﺎﻣﻼ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی

Sitting Unsupported Knee Bend

ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ طﺮف ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از دﺳﺖ ھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی وزﻧﺘﺎن روی ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﻣﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی طﺮف ﺳﺎﻟﻢ در ھﻮا اﺳﺖ و در ﺣﺎل
ﺟﻠﻮ آﻣﺪن اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی وزن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و
ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه وارد ﺷﻮد .ﺑﻪ
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از وزن روی ﭘﺎی ﻋﻤﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪاری از وزن روی دﺳﺖ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ

در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﺎق ھﺎی ﺧﻮد را از ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ آوﯾﺰان
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .زاﻧﻮی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ

در راه رﻓﺘﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺧﯿﻠﯽ آرام اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﻨﻪ ﺗﺎن را روی

اﯾﻦ ﻧﻮع راه رﻓﺘﻦ را ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا

ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ طﺮف ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ زاﻧﻮی طﺮف ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه راه رﻓﺘﻦ را

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮫ
ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻗﺪرت
ﻣﻔﺼﻞ ران ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺣﻔﺎظ
رﯾﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﭘﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻠﻪ ھﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ اول ﭘﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺎﻻ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﭘﻠﻪ اول ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه را
روی ﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ١٥
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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