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

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

 ایستد.عصاها می

               پس از برقراری تعادل، یک عصا را زیر بغل سمتت ستالتم و

 دهد.دیگری را زیر بغل سمت ناسالم قرار می

 هنگام نشستن روی صندلی نیز موارد باال باید رعایت شوند. 

 

 

 

 

 

تتوانتد   اگرفاصله دسته زیر بغل با زیر بغل مناسب نتبتاشتد، متی              

اعصاب این ناحیه را تحت فشار قرار داده و متوجتب بستوزن                 

دستت  حسی در ناحیته پشت بازو، ساعد و مچ      سوزن شتدن و بی   

شده و حتی ممکن استت باعث فلتج عضتالت بازو و ستاعد و              

 افتتادگی مچ دستت )ناتوانی در صتتاف کردن مچ دست( شود.  

سایر عوارض استفاده نادرست از عصا شامل ایجتاد لتختتته در                

سرخرگ های زیر بغل، خراشیتتدگی در طرفین قفسته ستیتنتتته،      

شتانه درد، حساسیتت یا کبتودی در ستتتطتا داختتلتی بتازو،                 

گرفتگی عضتالت پشت بازو، درد مفاصتل بدن و در دراز متدت،      

 آرتروز مچ دست است.

ممکن استتتت     همچنین ساییدگی پوشش پالستیکی انتهای عصا،     

موجب سُر خوردن عصا و زمین خوردن فرد شتود؛ در چتنتیتن         

 مواردی، تعویض این پوشش ضروری است.

 نحوه نشستن و برخاستن از صندلی با عصای زیر بغل

 عوارض استفاده نادرست از عصای زیر بغل

حقوق معنوی این نوشتار متعلق به گروه فیزیوتراپی 

 دانشکده علوم توانبخشی است.



 

 مقدمه

عصای زیربغلی، نوعی وسیتله کمکی راه رفتتن استت کته از                

آلومینیوم یا چوب سبک ساخته شده و فرد با استفاده از آن قتادر     

ها به زمین منتقل کنتتد و    است وزن بدن خود را از طریق دست   

 کند.در نتیجه میتزان وزن اندازی روی پاها کاهش پیدا می

 شود:از عصای زیربغلی برای موارد زیر استفاده می

 کمک به حفظ تعادل -

کاهش فشار )وزن بدن( از روی یک یا  -

 هر دو پا

کاهش احتمال زمین خوردن )و  -

 های ناشی از آن(ها و آسیبشکستگی

 کاهش درد -

 کمک به تحرک و جابجایی فرد  -

این عصتاها بستته به جنتس آنها، سبتک و ارزان قیتمت بوده و            

تتوان در    باشنتد. به عالوه از این عصتاها می       در بازار موجود می   

ها، جتتدول ختیتابتان،        معابر کتم عترض، ستطوح شتیبدار، پله     

هنگام نشستتن و برخاستتن از صندلی، سوار و پیاده شتدن از              

 خودرو و غیره استفاده کرد.

تنظیم طول عصای زیربغلی توسط فیزیوتراپیست و در وضعیتت          

گیترد. دستته زیربغلی عصتا بتایتد بته         ایستاده قائم صتورت می   

انگشتت با زیر بغتل فتاصتتتلته             1متر یا پهتنای    سانتی  1اندازه  

دستته عصا باید در موقعیتی قرار بگیرد که زاویه          داشتته باشتد و  

 درجه باشد. 462تا  412بین ساعد و بازو 

                 هتا  فرد باید توجه کند که وزن بدن ختود را روی دستت

 بیاندازد و فشاری به زیر بغل وارد نشود.

              فترد باید سعی کنتد وضعیت بدن خود را در حالت طبیتعتی

 حفظ کند و به جلو یا پهلوها خم نشود.

              برای چرخیدن و دور زدن بهتر است روی محیط یک دایتره

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

           راه رفتن روی سطوح خیلی نرم، ناهموار و خیس با احتتیتا

 انجام شود.

چهار الگوی متفاوت برای راه رفتن بتا استتتفتاده از عصتای                  

زیربغلی وجود دارد که فیزیوتراپیست بسته بته تتعتادل فترد،               

قدرت و استقامت عضالت بدن و میزان وزن اندازی روی پتا،             

 کند. نوع آن را انتخاب می

: ای با تحمتل وزن نسبتتی     راه رفتن سه نقطه   

در این الگتو، پای ناسالم هتمتتتزمتان بتا              

رود؛ سپتس پای ستالتم     عصتاها به جلتو می   

 رودبه جلتو می

در :  ایراه رفتن چهار نتقتطته      

این الگو ابتدا عصتای یتک         

سمت، سپس پتای ستمتت         

مقابل، بعتد عصای دیگتتر و       

سترانجام پای دیگتر به جلتو     

در این الگو، عصای :  ایراه رفتن دو نقطه 

یک سمت و پای سمت مقابل همزمان به     

 روند.جلو می

 

 

: الگوی تاب خوردن با عصای زیربغلتی       

در این الگوها فرد هر دو پای خود را همزمان به جتلتو بترده و                   

 کند.  سپس هر دو عصا را جابجا می

 

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

 لبه پله قرار بگیرد.

              تتر( و     فرد باید همیشه باال رفتن از پله را با پای سالتم )قتوی

تر( شروع کترده و        پایین آمدن از آن را با پای ناسالم )ضعیف         

 ادامه دهد.

         بعد از اینکه هر دو پتا

روی یتتک پلتته قتترار       

گرفتند، به پله بتعتدی       

 برود.

 

 مزایای عصای زیر بغل

 نحوه ی راه رفتن با عصای زیر بغل

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

 نحوه باالرفتن و پایین آمدن از پله با عصای زیر بغلی


