
استعامل العكّازين 

www.ecinsw.com.au يف حزيران يونيو 2014 – تتوفر أيضاً عىل املوقع اإللكرتوين ECI أعّد هذه النرشة

املستشفى:

ملاذا أحتاج إىل استخدام العكازين؟  

قد تحتاج إىل استخدام العكازين ألن إلقاء ثقل عىل قدمك أو رجلك 

يسبُّب أملاً شديداً من جراء اإلصابة. كام قد يتعني عليك أن تتجنب 

وضع ثقل عىل رجلك ألن ذلك قد يتسبب بإحداث املزيد من الرضر. 

كيف أعّدل مقاس العكازين؟

استعامل العكازين بأمان

تأكد من عدم وجود براغي أو أجزاء خشبية مرتخية.♦

ارتِد أحذية متنع االنزالق )وليس جوارب فقط(.♦

حذار من السطوح الزلقة أو املبللة وجانب الحذر عىل السالمل. ♦

ال ترتك الرجل املصابة متدلية لفرتة طويلة من الوقت ألن ذلك ♦

سيسبب تورمها.  

احرص عىل توزيع الثقل عىل يديك وليس عىل إبطيك.♦

لتغيري االتجاه، استخدم النّط لالستدارة، دون أن تربم قدمك.♦
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1 – يف وضعية الوقوف ارخ ذراعيك إىل 

جانبيك وعّدل رأس العكازين ليكونا 

عىل بعد 5 سنتمرتات )عرض إصبعني( 

تحت إبطيك.

2 – عّدل املقبضني بشكل يتيح انحناء 

مرفقيك قليالً.

3 – عند استخدام العكازين، ينبغي أن 

يكون معظم وزنك مدعوماً بواسطة 

ذراعيك – وليس إبطيك.

مثلث األمان



ل من املسؤولية القانونية: هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط. يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من  تنصُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

صعود السالمل

عند صعود السالمل، ادعم وزنك عىل يديك وادفع جسمك إىل األعىل 

بواسطة قدمك السليمة أوالً. انقل رجلك املصابة والعكازين إىل 

الَدرَجة التالية أوالً بدعم وزنك عىل قدمك السليمة.

الجلوس عىل الكريس

تراجع وظهرك إىل الكريس لحني مالمسة الجزء الخلفي من ♦

رجليك للكريس.

امسك مقبيّض العكازين إىل جانب الرجل السليمة.♦

مّد ذراعك األخرى إىل الوراء وأَنزِل جسمك للجلوس عىل ♦

الكريس. 

النهوض عن الكريس

امسك العكازين معاً بواسطة املقبضني إىل جانب الرجل ♦

السليمة.

ادفع جسمك إىل األعىل بواسطة املقبضني وذراعّي الكريس.♦

بعد الوقوف والتوازن، ضع العكازين تحت إبطيك. ♦

ما املدة التي ينبغي أن استخدم فيها العكازين؟

يتوقف ذلك عىل إصابتك ورسعة تعافيك. من املهم أن تتبع النصيحة 

ني لك.  الطبية وأن تحرض إىل جميع املواعيد التي تُعَّ

يتعنّي إعالمك بالضبط بشأن مراجعاتك التالية، أكانت تستوجب 

الذهاب إىل الطبيب العام أم املعالج الفيزيايئ )الطبيعي( أم الطبيب 

األخصايئ. إذا مل تكن تعرف ما يجب أن تفعله الحقاً، استعلم عن 

ذلك من طبيبك العام. 

إرشادات إضافية: 

نزول السالمل

عند نزول السالمل ضع عكازيك عىل الَدرَجة التالية نزوالً والرجل 

املصابة أوالً. ال تلِق أي وزن عىل الرجل املصابة إذا مل يكن مسموحاً 

لك بذلك. احرص عىل توازنك، ثم انقل الثقل إىل األسفل بواسطة 

العكازين وانزل الدرجة بواسطة رجلك السليمة. 

استعامل العكّازين 

 نرشة معلومات للمرىض

الحصول عىل املساعدة:
 يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ

أو اتصل بـ 000.
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