
"پيام آموزشي"  

"و پروتزها آشنايي با ارتزها"  

 يا وسيله كمك درماني: ارتز

كليه  ارتزها وسايل كمكي هستند كه به منظور برگرداندن توانايي هاي از دست رفته فرد، مورد استفاده قرار مي گيرند و به عبارت ديگر ارتز به 
ها يا نگهداري و ثابت كردن قسمت هاي مختلف بدن به موازات اندام، به وسايل كمكي اطالق مي شود كه جهت جلوگيري و تصحيح بدشكلي 

 .كار مي روند

 :اهداف تجويز ارتزها

 كمك به حركت و جابه جايي فرد -

 )جلوگيري از بدشكلي (دفورميتي -

 جلوگيري و كاهش كوتاهي عضالني -

 افزايش حس عمقي -

 افزايش تعادل و ثبات فرد -

 فتي اندامكاهش اسپاستيسيتي و س -

 حفظ وضعيت عملكردي اندام -

 حفظ بي ثباتي اندام آسيب ديده -

 ):موارد استفاده ارتزها (بسته به موارد تجويز آن ها

 ارتزها در آسيب هاي تروماتيك و ورزشي -

 )در اصـالح نـاهنجاري هاي مادرزادي از جمله اسكليوز (انحراف ستون فقرات) و كيفوز (قوز كمر -

 انواع شكستگي هابعد از  -

 در مـوارد بيمـاري هاي مختلف ارتوپدي مــانـنــد كــف پــاي صـاف ، پـا چنبـري ، هـالـوس والگوس -

اسكلـروزيس چندگانه ، آرتريت روماتوئيد استفاده مي در بـيماري هاي نورولوژيك مانند انواع فلجي ها ، بيماران سكته مغزي ، مولتيپل  -
 .شوند

 :رتزهاتقسيم بندي ا

 .ستون فقرات تقسيم مي شوندارتزهاي تحتاني و  ارتزهاي اندام ،ارتزها به طور كلي به سه دسته ارتزهاي اندام فوقاني

 . ارتزهاي اندام فوقاني شامل انواع مختلفي از ارتزها براي شانه ، آرنج ، مچ دست و انگشتان هستند

 .كمري هستند ارتزهاي ستون فقرات شامل ارتزهاي گردني، سينه اي و

مختلف نرم ، سخت و نيمه سخت هستند كه بسته به كاربردشان مورد   هر يك از اين دسته ها نيز داراي انواع مختلفي هستند و داراي انواع
 .استفاده قرار مي گيرند

 .مختلف هستند ارتزهاي اندام تحتاني شامل انواع مختلفي از ارتزها براي لگن، زانو، مچ پا و انگشتان و انواع كفي هاي

 :به طور خاص ارتزها را مي توان در سه دسته طبقه بندي كرد

 ارتزهاي كالسيك .١

   ... و RGO ، سيستمFree-Walk ، سيستمE-Mag  ارتزهاي پيشرفته و الكترونيك شامل: سيستم. ٢

بند، كرست ها و كمربند هاي د هاي طبي، كتفشامل انواع كالرها و گردنبن (Supports orthoses) ارتـزهـاي حمايتي :ارتزهاي حمايتي. ٣
 ... شكم ، قلب و ستون فقرات، انواع زانو بند ها ، انواع مچ بندها و ،طبي و كرست هاي حمايتي بعد از عمل نواحي سينه



 :ارتزهاي پيش ساخته ناحيه گردن و ستون فقرات

 )Soft Collar( كوالر نرم . ١

 (NickyCollar):  يقه گردن . ٢

 :Nicky Collar Forte)به فرم آناتوميكي با بخش تقويت كننده (محافظ گردن  . ٣

 (Philadelphia Cervical Orthotics) : كالر حفاظت كننده با تاثير ثبات بخشي باال . ٤

  Philadelphia Collar)كوالر فيالدلفيا ( . ٥
   (Halo Vest)ژاكت هيلو . ٦
  Yaleارتز  . ٧
  Minerva Orthosis)ارتز مينروا( . ٨
  SOMI Orhtosis)ارتز سومي ( . ٩

  )Knight Taylor TLSOارتز توراكولومبوساكرال نايت تيلور ( . ١٠
   Cashارتز . ١١
  ارتز جوت . ١٢

 : كوالر نرم

  Soft Cervical Orthosisنام علمي: 

  عملكرد:

 يك وسيله يادآوري كننده براي كاهش حركات گرم نگه داشتن ناحيه گردني  
 خم شدن  %٨چرخش و  %١٧فلكسيون و اكستنشن و  %٢٦كاهش  ايجاد محدوديت جزئي در حركات ناحيه گردن بگونه اي كه باعث

  جانبي مي گردد.

  تجويز:موارد 

 اسپاسم عضالت گردني  
 آسيب ليگاماني ضعيف  

  

  

 (NickyCollar): يقه گردن

   مـوارد تجـويـز:



 سنـدروم گـردن  
 تحـرك بيـش از حـد (hyper mobility)  
  مشكالت روماتيسم،كشش بيش از حد روي عظالت گردن  
 آسيب هاي رگ به رگ شدگي حاد گردني (Whiplash) 

 %١٠٠كالر را مي توان به گونه اي پوشيد كه محل باز شدن آن در جلو يا عقب باشد. روكش آن  :كالر فومي نرم با يك طراحي راست و صاف
  .ازدسانتي متر مناسب مي س ٣٧- ٥٠اي قابل تنظيم آن ، آن را براي محيط كتاني است. اتصال قالب و حلقه

 

  :Nicky Collar Forte)محافظ گردن به فرم آناتوميكي با بخش تقويت كننده (

   :مــوارد تـجــويـز

 سنـدرم گـردن  
 تحـرك بيـش از حـد (hyper mobility)  
 مشكـالت روماتيسم  
  كشش بيش از حد روي عظالت گردن  
 آسيب هاي رگ به رگ شدگي حاد گردني (Whiplash)  
  مهره گردنيتغييرات تخريبي در  

 اين محافظ گردن فرمي آناتوميك دارد و با پالستيك از جنس پلس اتيلن تقويت شده است. از نظر حفاظت كارآيي بسيار بااليي دارد. به خاطر
ن وجود فرورفتگي هايي براي چانه و حنجره بسيار راحت است و به بهترين شكل اندازه فرد مي شود. اتصال قابل تنظيم قالب حلقه اي اي

  .سازدسانتي متر اندازه مي ٣٧- ٥٠وسيله را براي محيط هاي 

  (Philadelphia Cervical Orthotics) :كالر حفاظت كننده با تاثير ثبات بخشي باال

  موارد تجويز: 

 سندرم گردن كه به طور مزمن عودكننده باشد  
 التهاب ريشه گردني  
 شكستگي هاي با ثبات و ساده  
  بعد از جراحي  
  در رفتگي ها  
 شكستگي ها   



   ايـــــن كـــــالر حــفـــــاظــــت كــنــنــــده از جــنــــس پـالستـوزوت اسـت و اثر ثبات بخشي فراواني دارد. داراي          
 .مي كندتقويت كننده هاي قدامي و خلفي و سوراخ هاي تهويه كننده است. بندهاي قالب و حلقه اي امكان تنظيمات را فراهم 

  

  

  ) (Philadelphia Collarكوالر فيالدلفيا

  Hard Cervical Orthosisنام علمي: 

  عملكرد:

 ايجاد محدوديت حركتي در ناحيه گردني  
 ثبات بيشتر با توجه به داشتن پدهاي چانه اي و پس سري  
  خم شدن جانبي در گردن %٦٦روتيشن و  %٤٤از فلكسيون و اكستنشن و  %٣٠فراهم نمودن  

 موارد تجويز: 

 اسپاسم عضالت گردني  
 نيمه دررفتگي چرخشي مفصل آتالنتوآگزيال  

  

 :ژاكت هيلو

  Cervical Skeletal Traction Deviceنام علمي: 

  عملكرد:

 ايجاد كنترل حركت در سه صفحه  
  كنترل خم شدن جانبي در ناحيه گردني %٩٦كنترل چرخش و  %٩٩كنترل فلكشن و اكستنشن و  %٩٦ايجاد   



 موارد تجويز: 

 شكستگي جفرسون(چهار قطعه اي شدن مهره اول گردني) و پارگي ليگامان ترانسورس  
 شكستگي دندانه ادونتوييد  
 شكستگي بي ثبات هنگ من  
 آسيب اكستنشن   C3 تاT1  

  

 (ارتز فيالدلفياي بلند)Yale ارتز 

  Cervicothoracic orthosisنام علمي: 

  عملكرد:

  خلفي مي باشد كه از كال به كمربندي كه قسمت تحتاني دنده ها را احاطه نموده است متصل مي شود.داراي دو بخش قدامي و  
 ايجاد محدوديت حركتي بيشتر  
  دارا بودن دريچه در دو قسمت قدام به منظور انجامTracheostomy.در بيماران نيازمند مي باشد  

  تجويز:موارد 

 آسيبهاي فلكشني  C5 تاT1  
 آسيبهاي اكستنشنيC3  تاC5  

  

  ): (Minerva Orthosisارتز مينروا 

  Cervicothoracic Orthosisنام علمي: 



    عملكرد:

  خم شدن جانبي در ناحيه گردن %٤٩چرخش و  %٨٢در حركت فلكشن و اكستنشن و  %٨٧ايجاد محدوديت 

 موارد تجويز: 

  درمان: شكستگيC1  
 شكستگي بي ثبات هنگ من(مهرهC2  رويC3(  

  نمودن ساپورت بيشتر با افزودن استرپ پيشانيفراهم  ويژگي:

  

  :Somi Orthosis)( ارتز سومي

  Sterno-Occipito Mandibular Immobilizer CTOنام علمي: 

  عملكرد:

  محدوديت حركتي فلكشن و اكستنشن در ناحيه گردني %٧٢ايجاد  
  محدوديت خم شدن جانبي گردن %٦٦ايجاد  
  محدوديت چرخش گردن %٣٤ايجاد  

 موارد تجويز: 

  شكستگي بدون جابجاييC1  
 )شكستگي باثبات هنگ منC2 رويC3(  
  آسيب فلكشنC3 تاC5  

  قابليت تنظيم زياد و ساپورت چانه اي قابل جدا شدن ويژگي:

  



 :لومبوساكرال نايت تيلور ارتز توراكو

  Knight Taylor TLSOنام علمي: 

  عملكرد:

  تنهكنترل فلكشن و اكشتنشن و خم شدن جانبي  
 افزايش فشار داخل شكمي  
 كاهش فشار اعمالي بر ديسك مهره اي  

 موارد تجويز: 

  هاي ناتوان كننده تنه فلج  
 مهره هاي ستون فقرات پس از جراحي اسكوليوز  ايجاد ثبات پس از فيوژن  

  

 :CASHارتز 

  Cruciform anterior Spinal Hyperextensionنام علمي: 

  عملكرد:

  ازجمله ارتز هاي فلزيTLSOمي باشد  
 ايجاد يك سيستم سه نقطه فشار  
 كنترل فلكشن از  T6  تاL1   
  ايجادHyper Extension  در سمت قدام تنه  
 افزايش لوردوز كمري  

 موارد تجويز: 

  شكستگي هاي ناحيه توراسيك و توراكولومبار 

  استرنال و مدل داراي زوايد پكتورالسبك وزن، داراي دو مدل مي باشد: مدل داراي پد  ويژگي:



  

 :رتز جوتا

  Jewet Orthosisنام علمي: 

  عملكرد:

  يك ارتزTLSOفلزي با امكان ايجاد سيستم سه نقطه فشار  
 كنترل فلكشن ازT6  تاL1  .در حاليكه اجازه اكستنشن را مي دهد  
 محدود كردن خم شدن جانبي تنه  
  ايجادHyper Extension  در سمت قدام تنه  
 افزاي لوردوز كمري  

  تجويز:

   ThoracolumbarوThoracicشكستگي هاي ناحيه 

  

 :ي شانه و آرنج رتز هاي ناحيها

 آويز دست 

 آويز عمودي بازو  
 بانداژ هشتFigure of 8 Bandage   
 ارتز تنيس البو / ارتز گلفرز البو 

 :ارتز سارمينتو 

 ارتز دور كننده بازو  (ACRO ASSIST)  

  اندامارتز كشش زياد  



 ابداكشن شانه  ارتزيا  آويز دست  Shoulder Abduction Orthosis (airplane Orthosis): 

  SEWOنام علمي: استاتيك 

  عملكرد:

  ساپورت شانه دردناك و يا آسيب ديده

 موارد تجويز: 

  محافظت از بافت نرم  
  جلوگيري ازContracture  
 اصالح دفورميتي  
 كاهش درد يا بهبود آسيب  

  

 :آويزعمودي بازو(ساپورت بازو)

  Vertical Arm Slingنام علمي: 

  عملكرد:

  اعمال نيروي در جهت باال در بازو

  ساپورت نمودن شانه پس از اعمال جراحي

 موارد تجويز: 

 آسيب شبكه بازويي  
 كاهش درد به دنبال كشيدگي ها  
 نيمه دررفتگي هاي شانه  
 Bicipital tendonitis  



  

  ): (Figure of  8 Bandageبانداژ هشت

   Clavicle Splintنام علمي:

  عملكرد: 

 نزديك نمودن شانه ها به همديگر  
 محدود نمودن حركت استخوان ترقوه  
 ايجاد پاسچر مناسب براي شانه ها  
  :تجويز  
 شكستگي استخوان ترقوه  
 افتادگي شانه  

  

  ): (Tennis Elbow Orthosisارتز تنيس البو

  ):(Golfer’s Elbow Orthosisارتز گلفرز البو 

  Epicondylarنام علمي: 

  عملكرد:

 كامل عضله يا اعمال فشار بر روي آن ودر نتيجه تقليل نيروي اعمالي عضله  ممانعت از انقباض  
 ايجاد يك مبدا مجازي براي عضله و كاهش نيروي كششي به محل التهاب در اتصال عضله به استخوان  

 موارد تجويز:  

  تاندوني آرنج در ورزشهاي تنيس و گلف و كاهش درد در آنهاآسيب ديدگي هاي 



  

 :ارتز سارمينتو

  Functional Arm Orthosisنام علمي: 

   عملكرد:

  ايجاد فشار در بافت نرم و حفظ راستاي بازو

 موارد تجويز: 

  شكستگي هاي ثلث تحتاني استخوان بازو 

  

 :ارتزهاي دور كننده بازو

 .عملكرد شانه و دست ايده ال است. اين ارتز داراي يك ساختار مدوالر استاين ارتز براي درمان 

   

 :ويژگي

 .را از روي زانو كاهش مي دهد valgus و varus  .بـه وسيلـه سيستـم سـه نقطـه فشار، نيروي١



 (joint unilateral)(هــر چيـزي شبيـه ركـاب پـا) بـوده و داراي مفصل يك طرف  foot stirrup .اين ارتز به صورت مدوالر بوده وداراي٢

  .ايـن ارتـز بـسـيار كم وزن بوده و داراي اهرم بلندي براي اعمال نيرو است .است  

 (ACRO ASSIST) ارتز دور كننده بازو

 :، استفاده مي شوند. مانندبازو دارند نياز به كشش اين ارتز بعد از جراحي ها يا بعد از تروماهايي كه

 Rotator cuff plastic جراحي هاي -

 در رفتگي يا شكستگي هاي زير شانه اي -

 .درجه ربايش فراهم مي كند ٩٠و ٣٠،٦٠ايـن ارتـز مـوقـعيت هاي شانه را در درجات 

   .وزن از روي مفصل شانه توسط حمايت بدن برداشته مي شود

 .بر اساس خصوصيات بيمار بوده داراي وزن حداقل و راحتي مطلوب است اين ارتز داراي فريم قابل تنظيم

  

 :ارتز كشش زياد اندام

 :موارد استفاده

 هاي انتهائي ستون فقرات و ناحيه فوقاني كمر بدون آسيب هاي عصبي.براي شكستگي هاي متراكم در قسمت١

 .استئوپروز٢

 :ويژگي

 .مي شود thoracolumbar .باعث كشش بيش از حد ستون فقرات در ناحيه١

   ..فشار را از قسمت قدامي مهرها بر مي دارد٢

 :ناحيه هيپ و زانو   ارتزهاي

 ) ارتز ابداكشن رانHIP Abduction Orthosis(  
 زانوبند بي حركت كننده  
 ارتز دنيس براون  
 زانوبند نئوپرني 

 ارتز تثبيت كننده زانو 

 سيستم E-Mag)E-Mag  مفصل زانو با كنترل الكترونيكي قفل مفصل( 

 Walk On System 
 RGO-Hip Joint System 
 Free Walk 

  



 :ارتز ابداكشن ران

  HIP Abduction Orthosisنام علمي : 

  عملكرد:

  جايگزينHip Spica Cast  
 ساپورت نمودن مفصل ران پس از انجام اعمال جراحي  
 كنترل حركات فلكشن و اكستنشن ران  
  درجه در مفصل ران ٢٠تا  ١٠ابداكشن ايجاد  

 موارد تجويز: 

 پس از عمل جراحي تعويض مفصل ران  
 خلفي در مفصل ران-بي ثباتي قدامي  

  

  :زانوبند بي حركت كننده

  Knee Immobilizerنام علمي: 

  عملكرد:

 ) درجه) در مفصل زانو ٢٠تا  ١٠ايجاد وضعيت اكستنشن كامل و با كمي فلكشن  
  مفصل زانوساپورت نمودن  
 داراي سه تكه مجزا جهت قابل تنظيم بودن با ميزان تورم پس از عمل  

 موارد تجويز: 

 بي حركت نمودن زانو پس از اعمال جراحي  
 آسيب هاي تاندوني و عضالني زانو  

  



 :رتز دنيس براونا

  Denis Browne Orthosisنام علمي: 

  عملكرد: 

  به دو انتهاي آن كفش طبي متصل مي گردد.داراي يك بار به اندازه ي عرض لگن بوده كه  
 امكان ايجاد زاويهEversion وInversion  .در كفش وجود دارد  

 موارد تجويز: 

 اصالح واروس يا والگوس در زانو يا مچ و كنترل چرخش اندام  
  دفورميتي پاچنبري(Club Foot )  

  

  :زانوبند نئوپرني

  Neoprene Knee Supportنام علمي: 

  عملكرد:

 ايجاد كمي محدوديت حركتي  
 ايجاد گرماي موضعي و تسريع گردش خون  

  تجويز: موارد

  جلوگيري يا كنترل دررفتگي يا نيمه دررفتگي پتال در بيماراني كه درTrackingپتال دچار مشكل هستند.  
 كاهش درد در بيماراني كه دچار تندينيت در تاندون پتال يا چهارسرران مي باشند.  
 ه بيماران مبتال بOsgood-Schlatter  
 بيماران مبتال به كندرو ماالشي و ساير بيماري هاي تخريب مفصل پتلوفمورال  

  



  :ارتز تثبيت كننده زانو

 :تجويزموارد 

 .بعد از جراحي ها و تروماهاي زانو١

 .كنترل حركات زانو٢

 ويژگي:

 .بوده و بر طبق پاي بيمار تنظيم مي شود free size اين ارتز

 .را دارا است extension و flexion درجه قابليت افزايش يا كاهش ٥/٧بند مدرج بوده كه با هر اين زانو 

 .بسيار راحت و داراي حداقل وزن است

  

  ):مفصل زانو با كنترل الكترونيكي قفل مفصل  E-Mag)E-Mag سيستم

ضعف يا فلج ،  (poliomyelitis) بيماري فـلـج اطـفال،  (post polio syndrome) براي بيماران با عوارض سنـدرم پس از فـلـج اطـفال
 .شودو تنظيم حركات پا را دارد ، متصل مي توسط مفصل مچ به داخل مچ پا كه قابليت تطابق و عضالت، اين ارتز بسيار سبك و راحت بوده

سيگنال  را به وسيله قفل الكترونيكال و فرستادن داردوجود  انهنگراني كه اين بيماران از قفل شدن مفصل زانو و امكان زمين خوردن آ ،اين ارتز
 .برطرف مي سازد ،آالرم آن  در دست يا متصل به عصاي بيمار و روشن شدن دكمه remote با

قفل را آزاد مي كند و سيگنال مربوطه را دريافت مي كند. پايه اصلي اين بريس از ترموپالستيك  در دست، remote همان  بيمار توسط
  .شده استتشكيل 

  

  

  

  



Walk On System:  

اين ارتز شامل كربن و كالف ترموپالستيك است. كربن به كار  .اين ارتز براي فلج عصب راديال و ضعف عضالت دورسي فلكشن پا به كار مي رود
  .رفته تا حدود زيادي برگشت انرژي را فراهم مي كند

  

RGO-Hip Joint System:  

دو طرفه  نـاتواني هايي مانند فلجدر  .مناسب است3L   تا 5TH  بيماراني كه مبتال به فلج نخاعي با سطح ضايعهاين ارتز به خصوص براي 
(paraplegic) سطح   . بيمار بايد داراي حركات و نيروي مناسب در، سودمند استكه نياز به وسيله اي براي كنترل و پايداري دو طرفه دارد

  .را نداشته باشد ٢٠باالي   بوده و انقباض مفصل زانو sagittal و frontal مورد نظر در سطحاي و داراي حركات كمربند شانه

درجه و  ١٥اتصال بين دو پا براي كار كردن وسيله بسيار مهم بوده و اجازه چرخش لگني در طول راه رفتن در حدود  RGO در سيستـم
پاي مقابل كه به طور كامل در موضع تثبيت  ي به پا، حول محور تثبيت شده زانو و خميدگي مفصل زانو را در طول نوسان يهمزمانامكان 

امكان چرخش   به دليل آنكه. ستا اين ارتز داراي سيستم مدوالر بوده و قابليت تنظيم بنا بر رشد كودكان را دارا مي دهد.را شده قرار دارد 
  .ه وجود نمي آوردرا فراهم مي كند انحرافي در جهت راه رفتن ب  درجه ١٥تا   لگني

  

Free Walk:  

  ضعف يا فلج اندام تحتاني :تجويزموارد 

كي در اين ارتز به بيمار اجازه راه رفتن بسيار نرمال و طبيعي را داده و داراي دو مفصل مكانيكي زانو و مچ پا بوده كه مفصل مچ به صفحه ناز
  .استكف پا متصل مي شود. كامپوزيت كربن ماده اصلي تشكيل دهنده آن 



  

  كفي طبي:

كفي هاي طبي جهت حفظ تعادل قوس هاي كف پايي، اصالح انحرافات پا و مچ پا و توزيع مناسب فشارهاي كف پايي، بر اساس نيازهاي فرد 
  ساخته مي شوند و در داخل كفش قرار مي گيرد.

افزايش راحتي در ايستادن، راه رفتن و دويدن است كه با اصالح ناهنجاري ها و در برخي موارد الگوهاي غلط راه رفتن،  هدف استفاده از كفي
  انواع دفورميتي هاي نواحي ديگر بدن را اصالح و يا از ايجاد آنها پيشگيري مي كنند. 

خاص در بدنه خارجي و كف هستند كه بر اساس ناهنجاري و دفورميتي هاي پاي كفي هاي طبي داراي برجستگي هايي در داخل و زواياي  
    هر فرد، متفاوت مي باشد.

امروزه با پيشرفت تكنولوژي، ويژگي هاي كف پاي اشخاص با استفاده از اسكنرها و دستگاه هاي اندازه گيري نيرو و فشار كف پا در حالت    
  حركت و ايستاده دريافت و پردازش مي شود.

و   با استفاده از اين اسكنرها و به كمك اطالعات حاصل از نرم افزار مربوطه، متخصصين با سهولت و دقت بيشتري مي توانند نسبت به تجويز
ساخت انواع كفي ها اقدام نمايند. بر اساس اطالعات بدست آمده، كفي مورد نظر در محيط نرم افزاري مدلسازي شده و سپس فايل نهايي به 

  ارسال شده و كفي مورد نظر با متريال اختصاصي تراش داده شده و ساخته مي شود. CNC دستگاه

  

 :Podiatricها و ارتزهاي كفي

 كفي طبي چرمي  
 كفي سيليكوني  
 هيل پد سيليكوني  
 پد بين انگشتي سيليكوني 

  

  



 :كفي طبي چرمي

  Leather Medical Insoleنام علمي: 

  عملكرد:

 حفظ بيومكانيك آن ايجاد وضعيت مناسب براي پا و  
 توزيع مناسب فشار در كف پا  
 حفظ قوس طولي داخلي و خارجي پا  
 حفظ قوس عرضي پا  
 :تجويز  
 درد كف پا  
 صافي كف پا  
 متاتارسالژيا 

  

 :كفي سيليكوني

  Silicone 4/4 or 3/4 Insoleنام علمي: 

  عملكرد:

 جذب ضربه در هنگام راه رفتن  
 توزيع مناسب فشارهاي كف پايي  
  در هنگام راه رفتنكاهش درد  

  تجويز:موارد 

 بيماران مبتال به ديابت  
 پلنتار فاشياتيس  

  



 :هيل پد سيليكوني

  Silicone Heel Cupنام علمي: 

  عملكرد:

 بهبود توزيع فشار در زير پا  
 جذب ضربه  

  تجويز:موارد 

 خار پاشنه  
 پلنتار فاشياتيس  

  

 :پد بين انگشتي سيليكوني

  Silicone Toe Spreaderنام علمي: 

  عملكرد:

 كمك به حفظ راستاي انگشتان پا  
 جلوگيري از ايجاد اصطكاك بين انگشتان  
 كاهش درد ناشي از نماس انگشتان  

  تجويز:موارد 

Bunionانحراف انگشتان ،  

  



 :ي پا و مچ پاارتزهاي ناحيه 

  اسپيلنت شبانهAFO  
 مچ بند طبي  
 اسپيلنت هالوكس والگوس  
 كفش پس از جراحي  
  بكسكفش بي  
 كفش طبي  

 :AFOاسپيلنت شبانه 

  AFO Night Splintنام علمي: 

  عملكرد :

  در فاسياي كف پاStretch ايجاد فشار قابل تنظيم در جهت دورسي فلكشن در مچ پا ايجاد 

  تجويز :موارد 

 Plantar Faciitis  
 التهاب تاندون آشيل  
 Overuse injuryدر اندام تحتاني  

  

 :مچ بند طبي

  Ankle Braceنام علمي : 

  عملكرد:

 ساپورت نمودن مفصل مچ پا  
 .محدود نمودن حركات اينورژن و ايورژن درحاليكه اجازه انجام گرفتن دورسي فلكشي و پلنتار فلكشن را مي دهد  

  تجويز :موارد 

 پيچ خوردگي مچ پا  
 پس از خارج نمودن پا از گچ  



  

  :اسپيلنت هالوكس والگوس

  Hallux Valgus Splintنام علمي: 

  عملكرد:

 اعمال نيرو در جهت ادداكشن در شست پا  
 كاهش فشار بر روي بورسBunion  
 به عنوان يك اسپلينت شبانه  

  :تجويزموارد 

 هالوكس والگوس  
  التهاب بورسBunion  

  

   كفش طبي:

  Medical Shoeنام علمي: 

از كفش مناسب برطرف كرد. در هر بيماري پا، ممكن است را ميتوان با استفاده  بيماري هاي مختلفي در پا وجود دارد و برخي از مشكالت پا
نياز به استفاده از كفش با ويژگي هاي خاص باشد كه با بيماري ديگر متفاوت است ولي خصوصيات مشتركي وجود دارند كه تمام كفش هاي 

   طبي بايد آنها را داشته باشند.

مناسب، كفي قابل تعويض، بدنه سفت و محكم، كف داخلي با شكل مناسب، پاشنه از جمله اين ويژگي ها مي توان به پنجه پهن و با ارتفاع 
  مناسب، سطح داخلي يكنواخت، قابليت تهويه هوا و يقه و زبانه نرم كفش اشاره كرد.

    



  عملكرد:

 محافظت از پا در مقابل نيروهاي خارجي  
 گرم نگه داشتن پا  
 انتقال وزن بدن در زمان راه رفتن  
  داراي دو نقش اصليCorrective وAccomodativeمتناسب با نوع دفورميتي و وضعيت بيمار  
  داراي قابليت اصالح(Modification)بشرح ذيل: به دو صورت داخلي و خارجي  

  اصالحات داخلي:

  اضافه نمودنHeel Cushionلبه در زير پاشنه ،  
 اضافه نمودن پد متاتارسال، پد اسكافوئيد  
  ايجادToe Crest  

  اصالحات خارجي:

 اضافه نمودنBocker Bar  ،Metatarsal Bar  
  ،اضافه نمودن لبه در زير كفشFlare  در زير كفش  
  اضافه نمودنHeel Elevation  
 اضافه نمودنCushion Heel  

  تجويز : 

 ديابت  
 كودكان دچار دفورميتي مادرزادي  
 درد در كف پا  

  

 :كفش بي بكس

  Bebax Shoeنام علمي: 

  عملكرد:

  .كنترل قسمت قدامي پا نسبت به قسمت خلفي در صفحه ترانسورس با كمك مفصلي كه در سطح تحتاني كفش قرار مي گيرد

  تجويز:موارد 

  Club Footاصالح ديناميك دفورميتي هاي قدامي پا ، دفورميتي 



  

 :كفش پس از جراحي

  Cast and Post Operative Shoeنام علمي: 

  عملكرد:

  حركت كنترل شده پا جهت محافظت از بافت آسيب ديدهايجاد  
 ايجاد بستري نرم و االستيك جهت جذب ضربه در زمان راه رفتن  

  تجويز:موارد 

 شكستگي هاي مجموعه مچ وپا  
 پيچ خوردگي هاي مفصل مچ  
 Dermatitis  
 زخم ديابتي در كف پا  
 استئوتومي  
 وجود مشكالت عروقي در پا  

  

  ارتوزهاي كودكان:

كفش  منشا اصلي ناهنجاري ها، دفورميتي هاي مادرزادي مي باشد كه از تولد نوزاد شروع شده و يا در سنين كودكي آشكار مي شوند.يكي از 
طبي و ارتوز دنيس براون جهت اصالح دفورميتي هاي پا، ارتوز پاوليك هارنس در درفتگي هاي مادرزادي استخوان فمور، و ارتوز هلمت در 

  اد از جمله وسايل كمكي شايع براي درمان و اصالح ناهنجاري هاي ايجاد شده در كودكان مي باشند.بدشكلي هاي سر نوز

  بع: امن

 ماهنامه مهندسي پزشكي 

  كلينيك ارتوپدي فني وتوانبخشي بهرووب سايت  



   پروتز چيست؟

اطالق مي شود تا اندام يا عضو بتواند تمام يا  عضو مصنوعيگفته مي شود. به عبارت ديگر، پروتز به  پروتزبه جايگزين عضو از دست رفته، 
  بخشي از عملكرد از دست رفته را بدست آورد.

و ممكن است بر اثر جراحي قطع عضو، نقص مادرزادي، تصادفات و غيره بوجود آمده باشد. پروتز پا (پاي مصنوعي)، پروتز دست فقدان يك عض
  (دست مصنوعي) از مهمترين اندام هاي مصنوعي مي باشند.

اي گوناگون معمولي، نيمه هوشمند، دسته پروتزهاي اندام فوقاني و پروتزهاي اندام تحتاني دسته بندي مي شوند كه بصورت ه  پروتزها به دو
  در زير چند نمونه از پروتزهاي توضيح داده شده، معرفي شده اند: هوشمند، عملكردي و زيبايي دسته بندي مي شوند.

  پروتزهاي اندام فوقاني:

از زير مفصل شانه و قطع از  دسته پروتزهاي مربوط به قطع از روي مچ دست، قطع از زير مفصل آرنج، قطع  پروتزهاي اندام فوقاني به چهار
  روي مفصل شانه تقسيم مي شوند كه به صورت زيبايي (بدون عملكرد)، فانكشنال (عملكردي)، مكانيكي و مايوالكتريك عرضه مي شوند.

  

  پروتزهاي اندام تحتاني:

وي زانو، قطع از زير مفصل لگن و قطع از مفصل دسته پروتزهاي قطع از مچ پا، قطع از زير مفصل زانو، قطع از ر  پروتزهاي اندام تحتاني به پنج
  لگن تقسيم مي شوند كه مفاصل پروتزي مورد استفاده در آنها بصورت هاي مختلف مكانيكي ساده، نيمه هوشمند و هوشمند مي باشد.

  

  پروتزهاي زيبايي:

انگشت، گوش، بيني، چشم و ... كه بحث زيباي ظاهري در برخي از موارد قطع عضو از قسمتي از اندامهاي ظريف بدن صورت مي گيرد مانند 
نقش بسيار مهمي دارد. هرچند در قطع عضوهايي نظير بخشي از دست و بخشي از پا كه قطع عضوهاي بزرگتري نسبت به موارد قبلي هستند 

ن زيباي ظاهر اندام مد نظر باشد، مورد استفاده نيز مي توان از پروتزهاي زيبايي استفاده كرد. بنابراين پروتزهاي زيبايي در مواردي كه برگرداند
  قرار مي گيرند.

 



  ي دست و پا:پروتز هاانواع  

1. Hip and Hemipelvectomy Prosthesis 
2. Transfemoral Prosthesis (Above Knee Prosthesis) 
3. Knee Prosthesis 
4. Transtibial Prosthesis (Below Knee Prosthesis) 
5. Partial Foot Prosthesis 
6. Shoulder Disarticulation Prosthesis and Forequarter Prosthesis 
7. Trans humeral Prosthesis (Above Elbow Prosthesis) 
8. Transradial Prosthesis (Below Elbow Prosthesis) 
9. Partial Hand Prosthesis 

   

Hip and Hemipelvectomy Prosthesis:  

  طرحCanadian  به گونه اي مي باشد كه ضمن ايجاد ثبات در مرحله ايستايي راه رفتن، اجازه فلكشن مفاصل ران و زانو  اين پروتز
  را در مرحله نوسان فراهم مي نمايد.

  سوكت اين پروتز توبروزيته ايسكيال را با هدف تحمل وزن كامال در برگرفته و جهت ايجاد تعليق مناسب تا ناحيهIliac Crest 
  گيرد.خارجي، لگن را در بر مي–و در سمت مقابل با هدف ايجاد ثبات داخلي  امتداد مي يابد

 قدامي خود، به مفصل ران پروتزي متصل مي شود. - سوكت در انتهاي تحتاني  
 .به منظور جلوگيري از هايپراكستنشن در مفصل ران از يك بامپر در پشت مفصل استفاده مي شود 

  

  

Transfemoral Prosthesis (Above Knee Prosthesis):  

 هاي  مدل اين پروتز در آمپوتاسيون هاي باالي مفصل زانو به كار مي رود. در Modular Endoskeletal (قطعه قطعه) اجزاي زير به كار
  برده مي شوند:

  مچ پا–مجموعه پا  
 ساق پا  
 مفصل زانو  
  مثل اتومبيلاداپتور چرخان به منظور تسهيل نشستن بيماران در فضاهاي محدود  
 سوكت و سيستم تعليق  
 واحدTorque-Absorber  .ساق كه جهت جذب ضربه و كاهش انتقال فشار به عضو قطع شده مي باشد 



  

Knee Disarticulation Prosthesis:  

  كار مي رود.اين پروتز در آمپوتاسيون هاي اندام تحتاني كه در آنها مفصل زانو در محل سطوح مفصلي از يكديگر جدا مي شوند به  
  در اين پروتزها بايد از مفصل زانوي چهار محوره استفاده نمود تا با قرارگيري مركز چرخش آن باالي مفصل زانو آناتوميكي مشكل جلو*

  آمدن پروتز در زمان نشستن را كاهش داد.
 .ساير قطعات اين پروتز مشابه پروتز زير زانو مي باشند 

  

 

Transtibial Prosthesis (Below Knee Prosthesis):  

سانتي متر يا بيشتر از طول استخوان تيبيا باقي مانده باشد به كار  ٥اين پروتز در آمپوتاسيون هاي باالي سطح سايم و بويژه زماني كه حدود 
  اين پروتز داراي چهار بخش مي باشد: مي رود.

  مچ پا–مجموعه پا  
 ساق پا  
 سوكت و سيستم تعليق 

  



Partial Foot Prosthesis:  

  از اين نوع پروتز در آمپوتاسيون هاي ناحيه پا استفاده مي شود. عملكرد اصلي اين نوع پروتز فراهم نمودن ظاهر طبيعي و مناسب براي پا
ع در هنگام راه رفتن و نيز كمك به حفظ تعادل از كاربردهاي ديگر اين نو Push-Offپس از عمل قطع عضو مي باشد. كمك به انجام حركت 

 پروتز مي باشد.

  

Shoulder Disarticulation Prosthesis and Forequarter Prosthesis:  

  اين نوع پروتزها در آمپوتاسيون هاي سطح مفصل شانه مورد استفاده قرار مي گيرند و اگرچه مدلهاي فانكشنال اين پروتزها موجود مي
  استاتيك بهره مي برند. اجزاي اين پروتز عبارتنداز:باشند ولي بسياري از بيماران از مدلهاي زيبايي و 

  سوكت داراي فريم ياCap،احاطه كننده شانهShoulder Unit  واحد آرنج ،(Elbow Unit) كه به  _، سيستم تعليق، سيستم كنترل
 و ساعدي. ، قطعات بازويي(Terminal Device)دست جايگزين _مي تواند باشدElectric-powered , Body-poweredدو شكل 

  

Trans humeral Prosthesis (Above Elbow Prosthesis):  

  :اين پروتز در آمپوتاسيون هاي استخوان بازو به كار مي رود و داراي اجزاي زير مي باشد  
 ،بخش بازويي  
  واحد آرنج(Elbow Unit)  
 ،بخش ساعدي  
 دست جايگزين  

  

  



Trans radial Prosthesis (Below Elbow Prosthesis):  

  :اين پروتز در آمپوتاسيون هاي سطح ساعد دست به كار مي رود و داراي اجزاي زير مي باشد  
  دست جايگزين ياTerminal Device واحد مچ دست ،(Wrist Unit) سوكت مفصل آرنج، سيستم تعليق ،(suspension) سيستم ،

  (Externally Powered)و يا با نيروي يك منبع خارجي (Body Powered)كنترل كه به دو شكل مي باشد يكي با نيروي بدني بيمار 

  

  

Partial Hand Prosthesis:  

   اين پروتز به منظور ايجاد يك ظاهر طبيعي براي دست و محافظت از قسمتهاي حساس و شكننده پوست مثل نقاطي كه داراي پيوند
  ي روند.(گرفتن) در دست به كار مGraspپوستي باشند و نيز به منظور بهبود عمل 

  

  بع:امن

 ٢٠١٦افزا و پوشيدني مجلة فناوريهاي توان  

  كلينيك ارتوپدي فني وتوانبخشي بهروسايت 

  با تاييد آقاي نيكزاد ١٣٩٦تهيه كننده: آموزش پرستاري، تابستان 


