
 هنگام برخاستن از صندلی، موارد زیر باید رعایت شوند:

 گیرند.هر دو عصا کنار هم و در سمت غیرسالم قرار می 

              فرد به جلو خم شده و با فشار دادن دستها به دسته صندلی

 ایستد.و عصاها می

             پس از برقراری تعادل، یک عصا را در دست سمت سـالـم

 دهد.و دیگری را  در دست سمت ناسالم قرار می

 هنگام نشستن روی صندلی نیز موارد باال باید رعایت شوند.

تواند موجـ  آسـیـ       استفاده نادرست از عصای آرنجی، می     

اعصـاب  دست،  ضعف و کم حجم شدن عضالت ساعد و             

انگشت کوچک شده و در دراز مدت ،آرتروز مچ دسـت و              

 شانه ایجاد کند.

همچنین اگر پوشش الستیکی انتهای عصا دچار سـایـیـدگـی            

شده باشد، ممکن است موج  سُر خوردن عصـا و زمـیـن               

خوردن فرد شود. در چنین مواردی تعویـ  ایـن پـوشـش            

 ضروری است.

  

 عصای آرنجی

(Elbow Crutch) 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده علوم توانبخشی

 گروه آموزشی فیزیوتراپی

 قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی ایران

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

آدرس: تهران،میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید شاه 

 نظری،خیابان مددکاران،دانشکده علوم توانبخشی

41851-1934صندوق پستی:  

88885413-88888214تلفن:  

www.rehab.iums.ac.ir 

 نحوه ی نشستن و برخاستن از صندلی با عصای آرنجی

 عوارض استفاده نادرست از عصای آرنجی

حقوق معنوی این نوشتار متعلق به گروه فیزیوتراپی 

 دانشکده علوم توانبخشی است.



 مقدمه

عصای آرنجی، نوعی وسیله کمکی راه رفتن است که از آلومینیـوم            

ساخته شده و فرد با استفاده از آن قادر است وزن بدن خود را از                 

ها به زمین منتقل کند و در نتیجه میزان وزن انـدازی              طریق دست 

 کند.روی پاها کاهش پیدا می

 شود:از عصای آرنجی برای موارد زیر استفاده می

 کمک به حفظ تعادل -

کاهش فشار )وزن بدن( از روی            -

 یک   یا هر دو پا

کاهش احتمال زمـیـن خـوردن           -

های ناشی از    ها و شکستگی  وآسی 

 آن

 کاهش درد -

 کمک به تحرک و جابجایی فرد  -

هـا،  توان در معابر کم عرض، سطوح شیبدار، پلـه        از این عصاها می   

جدول خیابان، برای نشستن و برخاستن از صندلی، سوار و پـیـاده             

شدن از خودرو و غیره استفاده کرد. حلقه دور سـاعد به فرد ایـن                

 ها برای مرت دهد تا بـدون رها شدن عصا، از دستامکان را می

 کردن لباس، باز و بسته کردن دکمه و زیپ استفاده کند.  

بهترین وضعیت برای تنظیم طول عصای آرنجی، وضعیت ایستـاده          

باشد. طول عصای آرنجی توسط فیزیوتراپیست و بـه صـورت             می

 شود. زیر تنظیم می

  درجه باشد. 462تا  412زاویه بین ساعد و بازو باید 

 

 مزایای عصای آرنجی

 تنظیم عصای آرنجی

              1تـا       8/1حلقه عصا باید در یک سوم باالیی ساعد، حـدود 

 انگشت( زیر آرنج، قرار گیرد. 9یا  8سانتیمتر )پهنای 

 .فرد باید توجه کند که وزن بدن خود را روی دست ها بیاندازد 

         فرد باید سعی کند وضعیت بدن خود را در حالت طبیعی حـفـظ

 کند و به جلو یا پهلوها خم نشود.

                 برای چرخیدن و دور زدن بهتر است روی محیـط یـک دایـره

 تر( دور بزند.کوچک )به سمت سالم یا قوی

                  راه رفتن روی سطوح خیلی نرم، ناهموار و خیس بـا احـتـیـا

 انجام شود.

چهار الگوی متفاوت برای راه رفتن با استفاده از عصـای آرنـجـی               

وجود دارد که فیزیوتراپیست بسته به تعادل فرد، قدرت و استقامت           

 عضالت بـدن و میزان وزن اندازی روی پا، نوع آن را انتخاب 

 کند. می

: ای با تحمل وزن نسـبـی      راه رفتن سه نقطه   

طبق شکل روبرو، در این الگو پای ناسـالـم      

رود؛ سـسـس     همزمان با عصاها به جلو می     

 رود.پای سـالم به جلو می

 

: در این الگو ابتدا عصای یک سمت، سسـس      ایراه رفتن چهار نقطه   

پای سمت مقابل، بعد عصای دیگر و سرانجام پای دیگر به جـلـو               

 روند. )شکل صفحه بعد(می

 نکاتی که باید حین راه رفتن با عصا به آن توجه نمود

 نحوه راه رفتن با عصای آرنجی

طبق شکل روبـه رو،      ای:   راه رفتن دو نقطه   

در این الـگو عصای یک سـمـت و پـای            

 روند.سمت مقابل همزمان به جلو می

 

 

 : الگوی تاب خوردن با عصای آرنجی

طبق شکل زیر در ایـن         

الگوها، فرد هر دو پـای        

خود را همزمان به جـلـو       

برد و سسـس هـر دو         می

 کند.عصا را جابجا می

              هنگام جابجایی از یک پله به پله دیگر، همیشه پا باید نزدیـک

 لبه پله قرار بگیرد.

         فرد باید همیشه باال رفتـن از

تر( و   پله را با پای سالم )قوی 

پایین آمدن از آن را بـا پـای           

تـر( شـروع      ناسالم )ضعـیـف    

 کرده و ادامه دهد.

 نحوه باال رفتن و پایین آمدن از پله با عصای آرنجی


