
   
   کشیدن ماھیچھ ی باز کننده ی آرنج 

دست آسیب دیده را بلند کرده و آرنج آن را 

کف دست باید بھ طرف صورت (خم کنید. 

با دست دیگر، بھ آرامی پشت      د).شما باش

فشار دھید. ساعد دست آسیب دیده خود را 

دست خود را بھ طرف شانھ فشار دھید تا 

جایی کھ در پشت بازو ی خود احساس 

این حالت را حداقل بھ مدت  .کشیدگی کنید

این تمرین  .ثانیھ حفظ کنید ٣٠تا  ١۵زمان 

. مانند تصویر مرتبھ تکرار کنید ۴تا  ٢را 

 زیر :

 

   چرخاندن دست ھا 

آسیب در حالی کھ نشستھ اید، ساعد دست 

دیده را بر روی ران خود قرار دھید. کف 

دست خود  .دست شما باید بھ طرف پایین باشد

شما بر روی ران  پشت دست را بچرخانید تا

طرف باال  قرار گرفتھ و کف دست شما بھ

مرتبھ تکرار  ١٢تا  ٨این تمرین را  .باشد

  مانند تصویر صفھ بعد:  .کنید

 

  

 کشیدن بھ طرف داخل و خارج 

و  آرنج آسیب دیده را در کنار بدن خود نگاه داشتھ

درجھ خم کنید. یک خودکار، مداد  ٩٠آن را حدودا 

ن و یا یک تکھ چوب را گرفتھ و دست خود را دور آ

بھ  مشت کنید. کف دست شما بھ طرف باال و سپس

ساعد خود را بھ آرامی بھ . طرف پایین خواھد بود

مکن است آن چپ و راست چرخانده و تا جایی کھ م

ثانیھ  ٣٠تا  ١۵ھر حالت را بھ مدت زمان  درا بکشی

.  یدنگھ دارید تا در ساعد خود احساس کشیدگی کن

. مانند دمرتبھ تکرار کنی ۴تا  ٢این تمرین را 

 تصویر زیر :

. 

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  در ساعد شکستگی

  

  
  

  واحد آموزش همگانی و بیمار 



  ( استخوان رادیوس)ساعد شکستگی     

   
در اثر سقوط شکستگی سر استخوان رادیوس  

روی دستی کھ دور از بدن قرار گرفتھ است ، 

در صورت تجمع خون داخل ایجاد می شود. 

مفصل آرنج برای تسکین درد و بھبود دامنھ 

حرکتی الزم است مفصل آسپیره ( تخلیھ ) 

شود. برای بی حرکت کردن شکستگیھا ی 

بدون جابجایی استفاده از آتل کافی است .  در 

ھفتھ بی  4این حالت شما باید بازو را بمدت 

  حرکت نگھدارید. 

شکستگی اتفاق  تیکھ جابجایی قطعاتردر صو

ام شود و در افتاده باشد ، الزم است جراحی انج

صورت لزوم سر استخوان رادیوس خارج 

گردد. بعد از عمل بازو در داخل یک آتل گچی 

بی حرکت شده و آن را از گردن آویزان 

  میکنند. 

شکستگی تنھ استخوان ساعد بیشتر در کودکان 

  اتفاق می افتد. 

 

  

  

  

  ساعدهمزمان هر دو استخوان  شکستگی    

  
شکستگی ھم زمان ھردو استخوان رادیوس و 

  اولنا  معموال با جابجایی ھمراه می باشد .

در صورت عدم جابجایی قطعات با روش بستھ  

شکستگی را جا انداختھ و آن را داخل گچ بلند بازو 

( از باالی بازو تا چین پروگزیمال کف دست ) 

برای جلوگیری از خمیدگی قالب و فشار قرار 

روی ساعد می توان حلقھ ای روی قالب  در 

نزدیکی آرنج تعبیھ کرد و آن را از گردن آویزان 

  نمود. 

پس از گچ گیری باید جریان خون  و حس و 

  حرکت انگشتان  دست  دائما کنترل شود. 

برا ی کنترل ادم ، اندام فوقانی را باالتر از سطح 

داشتھ و سعی کنید کھ بطور مرتب قلب  نگھ 

  انگشتان دست را خم و راست کنید. 

برای اطمینان از جا افتادن و امتداد قطعات 

  شکستگی  از پرتونگاری استفاده می شود. 

ھفتھ بی حرکت  12این شکستگی باید بھ مدت 

ھفتھ آخر می توان از بریس  استفاده  6بماند  طی 

نج و مچ دست کرد  تا امکان انجام ورزشھای آر

  فراھم گردد. 

  

  

شکستگی  ھای ھمراه با جا بجایی بھ وسیلھ عمل 

جراحی باز و فیکساسون داخلی ( استفاده از پیچ و 

پالک فشاری و میلھ ھای داخل حفره مرکزی 

استخوان ) درمان می شوند. سپس اندام را داخل 

اتل  یا قالب گچی بی حرکت  می کنند. شکستگی 

ھای باز را می توان با فیکساتور خارجی نیز 

  ان کرد. درم

برای کنترل تورم ، اندام فوقانی را باالتر از سطح 

قلب نگھ داشتھ و سعی کنید کھ بطور مرتب 

  انگشتان دست را خم و راست کنید. 

  

  ورزش و تمرین هاي بازتوانی

  
ھر کدام از این تمرینات را در ابتدا بھ آرامی شروع 

 .کرده و در صورت احساس درد آن را متوقف کنید

فیزیو تراپیست می تواند بھ شما بگوید کھ پزشک یا 

چھ موقع این تمرینات را شروع کرده و کدام یک از 

 .آن ھا برای وضعیت شما مناسب است

  

 

                 


