
وسایل کمکی مانند عصا ، واکر و چوب زیربغل جهت افزایش   

تحرک و کمک به تحمل وزن توسط دست ) اندام فوقانی ( در   

راه رفتن استفاده می شود . انواع عصاهای در دسترس : الف (   

پشایشه      4پایه ، 4پایه ، سه پایه دارد .  ب ( عصای    3عصای 

 پایه دارد .  1دارد .  ج( عصای صاف استاندارد ، 

 چگونگی استفاده از عصا : 

الف( یک عصای مناسب از جهت تکیه دادن و ارتفاع انتختبتا      

 کنید . 

 ( در نوک عصا باید یک قسمت از جنس پالسخیک برای ایجاد 

حالت انقباض و ایسخادگی روی زمین و پیشگیری از سر ختوردن  

 باشد . 

ج( برای جلوگیری از افخادن باید چیز محکم و غیر لغزنده ) ترمز   

 دار ( در نوک عصا باشد . 

 

 

 

 

 

 چگونه راه رفتن با عصا :

  . عصا را در دست نیرومند تر بدن نگه دارید 

  سانخی مخر جلوتر و کمی هم مخمایل به خارج نتوک   01عصا را

 درجه باشد .  01پا قرار دهید . آرنج در حدود زاویه 

     عصا را در سمت مبالف پای سست و ضعیف تر قرار دهیتد و

 وزنخان را بر روی پای قوی تر تکیه دهید .

   سپس پای قوی تان را به سمت جلو حرکت دهید ، در حالیکته

وزنخان را بر روی عصا و پای ضعیف تکیه داده اید . هنگام راه    

 رفخن ، به جلو نگاه کنید نه به زمین . 

  جهت جلوگیری از صدمه  چو  زیر بغل در حد نوک سینه باشد

 نه زیر بغل .

 باال  رفتن از پله با عصا :

 الف ( مراحل باال رفتن از پله با عصا . 

 اول پای قوی تر را قرار دهید .

سپس عصا و پای ضعیف را حرکت دهید . این مرحله را  در یتک       

 زمان معین ادامه دهید . 

 ب ( پایین آمدن از پله :

در حالیکه عصا را در دست دارید پای مشکل دار را روی پلته قترار     

دهید .  سپس پای قوی تر را بلند کنید و به همین ترتیب بته پلته      

 بعدی بروید . 

 

 

 

 

 . 
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 نشستن و برخاستن از روی صندلی :

به پشت در  مقابل صندلی بایستختیتد            -0نشسخن روی صندلی:  

 به وسیله هر دو دست به آرامی بر صندلی بنشینید.  -0

قویخرین سمت بدن  را به عصتا     -0برخاسخن از روی صندلی :  

با قرار دادن عصا روبروی  خود  با کمتک آن     -0تکیه دهید .   

 برخیزید .

  

 

 

 بیمارستان فرمانیه

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

استفاده از وسایل کمکی و حمایتی )راه رفتن با 
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