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 (TLSO و  LSOکمربند های طبی لومبوساکرال و توراکولومبوساکرال )

 

تا ابتدای باسن  هستند وبصورت دو تیکه   TLSO و  LSO توراکولومبوساکرال  یا و لومبوساکرال بطور رایج کمربندهای طبی

معموال بعد از جراحی برای و گیرد  برمی در تمام طول پشت شما را TLSO کمری و ناحیه صرفا LSO  ادامه پیدا می کند؛

و بعضی از  و پشتی ثبات بخشیدن به ستون فقرات و همینطورمراقبت از ستون فقرات بعد از شکستگی های مهر ه های کمری

در ستون  ثبات ایجاد و کنترل و محدودیت حرکات،  کاهش دردبرای  ره ای کمریهانواع بیرون زدگی دیسک های بین م از

 استفاده می گیرد. ر خم یا راست شدن و به طرفین()محدودیت دمورد فقرات

که هر کدام با توجه  داز جمله پارچه ای )نئوپرنی( و ترموپالستیک سخت می باشن لفیمخت و انواع این کمربند ها از جنس ها

 مشکل شما تجویز می گردند. وبه صالحدید پزشک 

  

  کمربندهای طبی نحوه پوشیدن 

هن گشادتر باعث ا)در صورت پوشیدن پیر هن نخی جذب بدن را بپوشیدایک پیر ،خودقبل از پوشیدن کمربند طبی  -

 .(ب های پوستی در طول زمان می شودسیآچین افتادن در لباس و ایجاد 

سپس پد شکمی را روی شکم بسته و با بند ها به قسمت خلفی قسمت خلفی کمربند را در پشت قرار داده و  -

 کنید.بند محکم کمر

شیدن کمربند کمی شکم خود را منقبض کرده تا فشار شکمی در هنگام پو -

 مناسبی ایجاد شود .

  .ابتدا استرپ وسطی را محکم کنید بهتر است -

از یک  فقط می توانید ،برای پوشیدن و درآوردن راحت کمربند طبی خود -

  بندها را باز کنید.سمت 

  برنامه پوشیدن 

تفاده نمایید زیرا در شرایط مختلف، برنامه پوشیدن برنامه پوشیدن کمربند را با به دستور پزشک اس

و یا تمام وقت  هستند آن متفاوت است برای مثال ممکن است فقط زمانی که در حال فعالیت

 استفاده کنید.

 رعایت نظافت و نکات بهداشتی 

 با پدهای الکی تمیز کنید. کمربند طبی خود را می توانید ،در صورت داشتن کمربند های ترموپالستیک
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 در نزدیک گرمای زیاد قرار ندهید.و  به فوم و ولکروهای آن آسیب وارد می شود. زیرا در آب فرو نبریدو همچنین  

 بشویید. و و آرام با دست و صابون می توانید با آب ولرمو در صورت داشتن کمربند طبی از جنس نئوپرنی 

 ایید:به نکات مراقبتی مهم زیر توجه نم 

چون درصورت صحیح  از قرار گرفتن جای صحیح کمربند طبق آموزش کارشناس خود اطمینان حاصل کنید. -

 پوشیدن موثر واقع خواهد شد.

 .دربیاوریددر هنگام انجام تمرینات فیزیوتراپی و حرکات نرمشی، کمربند خود را  -

اینکه کمربند به  از نشستن و برخاستن  در صندلی های بسیار نرم پرهیز کنید )به دلیل -

 سمت باال حرکت کرده و فشار های نامناسبی را به اطراف ناحیه زیربغل وارد می کند(

در هنگام انجام فعالیت های خود مانند پیاده روی کردن، جارو برقی کشیدن  و... حتما  -

 کمربند خود را بپوشید.

 رد می شودبرای غذا خوردن روی میز خم نشوید چون به سینه و شکم شما فشار وا -

د و در نیکمی شل کبندها را در صورتی در حین غذا خوردن فشار زیادی به معده شما وارد می شود می توانید  -

 را می توانید شل کنید. آن صورتی که از کمربند پارچه و نئوپرنی استفاده می کنید کش زیری

 ن اطمینان حاصل کنید.آاگر براحتی کمربند شما به سمت باال حرکت کرد از محکم بودن بند های  -

 

 "بگیرید تماس پژم پروتز و ارتوز مرکز و ارتوتیست با مشکل گونه هر وجود صورت در"
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