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Farsi (Persian) 

   از عصااستفاده  
Using a Cane 

  استفاده کنم؟بايد از عصا چرا

دليلش هم اين .  لگن و زانو از عصا برای کم کردن درد مفصل های شان استفاده ميکنندآرتروززيادی از افراد مبتال به تعداد 
عصا کمک می کند که تندتر راه . اصل کم می کند از روی مفبدن را درصد از فشار وزن 40است که استفاده از عصا تقريبا 

. عصا به حفظ تعادل تان نيز کمک می کند. کنيدبرويد و بدون اينکه احساس درد کنيد برای مدت طوالنی تری پياده روی 
    . استفاده از عصا تکيه گاه سومی برای تان بوجود می آورد که احتمال زمين خوردن  را نيز کمتر می کند

 
 در سمتی که پای قوی دارم استفاده کنم يا پائی عصا را

  که درد می کند؟
دست بگيريد در همان سمتی که پای تان در می کند را  عصا گرا

 در  راعصا. دي روی مفصلی که درد می کند می آوربيشتریفشار 
سمت پای قوی تر بدست بگيريد تا فشار را از روی پائی که درد 

ه خواهيد شد که عصای تان را همزمان و  متوجًابعد. می کند کم کنيد
. بطور طبيعی مانند پائی که درد می کند به جلو حرکت می دهيد

دليل اين امر آن است که ما بطور ناخودآگاه دست و پائی را که در 
  .     جهات مخالف قرار دارند با هم حرکت می دهيم

 

  
  بلندی عصايم چقدر بايد باشد؟

  .باالی عصا بايد به مچ دست تان برسد. کنيدنار بدن تان آويزان  و دست خود را در کايستيدب
  

دانيد اندازۀ نمی اگر . عصا های چوبی را بايد ببرند. بلندی بيشتر عصا های فلزی را می شود با فشار دادن يک دکمه تنظيم کرد
 .  صحبت کنيد خودتانتعيين کنيد با مسئول درمانیچطور عصا را 

 

 خرمچه نوع عصائی بايد ب

نوک عصا بايد محکم و طوری باشد که روی . دستۀ راحت انتخاب کنيدبا يک عصای محکم 
  .زمين سر نخورد

 

  آيا بايد در تمام اوقات ازعصا استفاده کنم؟
بعضی ها هميشه برای ايستادن به عصا احتياج . نياز هرکس به عصا با ديگری فرق می کند

ی و يا راه رفتن روی زمين ناهموار از عصا بعضی ها فقط برای پياده روی طوالن. دارند
برای اينکه بدانيد کداميک از اين موارد برای شما مناسب هستند با مسئول . استفاده می کنند

  . درمانی تان حرف بزنيد

  
  

  راه رفتن با عصا
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  عکس پای ضعيفتر پررنگ تر نشان داده شدهاين در 
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 چطور از روی پله ها و يا جدول پياده رو باال و پائين بروم؟
   

يا هنگام پا گذاشتن روی جدول پياده وقتی که از پله ها باال و پائين می رويد و 
رو، مهمترين نکته اين است که برای باال رفتن و پائين آمدن فشار بدن را روی 

  . پای قوی تر بياوريد
 

  
نرده پله ها . مستقيما روبروی پله يا جدول پياده رو بايستيد :برای باال رفتن

بگذاريد و بعد عصا و  را روی پلۀ باال پای قوی. بگيريد) داگر امکان دار(را 
برای باال رفتن از پله ها بهمين ترتيب، . ببريدباال پائی را که درد می کند را 

 .     پای قوی تر را اول روی پله بگذاريد و باال رفتن را ادامه بدهيد
  

 
  
  

  
 

 
با عصا : برای پائين رفتن از پله ها و يا جدول پياده رو

  بعد پای . ن بياييدو پائی که درد می کند يک قدم پائي
   .قوی تر را پائين بگذاريد

  
  

  
 

  چگونه می توانم بدون خطر از عصای خود استفاده کنم؟
 

  .ی داشته باشد بپوشيد اليه های الستيککه کف عاج دار  محکم باکفش  
 .اول تعادل تان را بدست بياوريد و بعد شروع به راه رفتن کنيد  
 .به پاهای تان نگاه نکنيد.  نگاه کنيدراست بايستيد و به روبروی تان  
 .وقتی که نوک عصای تان سائيده می شود آنرا عوض کنيد  
  سرخوردن يا   فرش، قاليچه، سيم تلفن و يا هرچيز ديگری را که باعث . ت و پاش نباشدريخسعی کنيد روی زمين زياد   
 .    زمين خوردن بشوند را از سر راه بر داريد  

 

  تر پررنگ تر نشان داده شدهعکس پای ضعيفاين در 

 

           :  به سانتيمتربلندی عصای من
 
 

   می گيرم     عصايم را با دست 

عکس پای ضعيفتر پررنگ تر نشان داده ايندر

  باال رفتن از پله ها

  پائين رفتن از پله ها
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