
 انليگام بازسازي جراحي از موفق نتيجه يك كسب براي شما
 داريد. ريزي برنامه به نياز ونزا مفصل قدامي ياصليبي متقاطع

 از بعد كنيد آماده آن براي جراحي از قبل را خود زانوي بايد
 زانوي مفصل حركت خاصي هاي نرمش انجام با بايد شما جراحي

 كنيد قوي آنرا اطراف عضالت و برگردانده اول حالت به را خود
 نتيجه باشيد داشته انتظار نميتوانيد ها نرمش اين دادن انجام بدون
 باشيد داشته صبر بايد دوره اين در بگيريد. خود جراحي عمل از خوبي

 انجام خواهد مي شما از معالج پزشك كه را الزمي اقدامات دقت با و
 .شود مي تقسيم مرحله پنج به زانو بازپروري دوران .بدهيد

 
  ACLصليبي رباط جراحي در ، ها نرمش  ي مرحله اولين

 آن از هدف و بوده زانو بازسازي جراحي انجام از قبل مرحله اين 
 پايان در كه معني اين به است. زانو مفصل كامل حركت آوردن بدست

 زانوي اندازه به را ديده آسيب زانوي بتوانيد بايد شما دوره اين
 .كنيد. راست و خم كامالٌ سالمتان

  
  از عبارتند شوند انجام بايد مرحله اين در كه هايي نرمش

 و داده قرار كلفت كتاب يك روي را خود پاشنه بكشيد. دراز پشت به 
 درآيد. مستقيم حالت به كامالٌ و شده شل شما زانوي بدهيد اجازه
  چند

 حركت را پاهايتان اينكه بدون سپس بمانيد حالت همين در لحظه
 مدت به دارد قرار ران جلوي در كه را خود ران چهارسر عضله دهيد،

 و كرده شل را عضله سپس كنيد. منقبض قدرت حداكثر با ثانيه ده
 نرمش اين كنيد. تكرار را كار اين مجدداٌ و كنيد استراحت ثانيه چند

 كنيد تكرار مرتبه ده را

 
 روي را خود پاي كف ميكنيد سعي حاليكه در بكشيد. دراز پشت به

 زانو جاييكه تا كرده خم آرامي به را مبتال طرف زانوي داريد نگه زمين
 خفيف ناراحتي و كشيدگي احساس يك شما و نشود خم آن از بيشتر

 را پا آرامي به سپس و بمانيد حال همين در لحظه چند بكنيد. زانو در
 را حركت اين و كنيد استراحت لحظه برگردانيد.چند اول وضعيت به
 كنيد تكرار مرتبه ده

 
 نگه مستقيم را خود زانوي حاليكه در وجب يك اندازه به را پا پاشنه
 نگه حالت همين در لحظه چند را پا كنيد. بلند زمين از ايد داشته
 كنيد استراحت لحظه چند بياوريد. پايين آنرا آرامي به سپس و داشته

 كنيد تكرار مرتبه ده را حركت اين و

 
  ACLصليبي ليگامان جراحي در ، ها نرمش  ي مرحله دومين
 اين مهم اهداف از است. جراحي عمل از بعد اول هفته دو شامل

 جراحي از بعد طبيعي طور به كه است زانو تورم كردن كم مرحله،
 عملي مهم اقدام دو انجام با تورم كاهش. ميايد بوجود زانو مفصل

  ميشود.
  دراز كنيد سعي بيشتر بايد هفته دو اين در بايستيد سرپا زياد نبايد .١
 سطح از باالتر را زانو ساق، زير در بالشت يك گذاشتن با و كشيده  

 .داريد نگه خود قلب
 آب كيسه از ميتوانيد زانو كردن سرد براي است. زانو كردن سرد.٢  

 كنيد. استفاده يخ هاي خرده حاوي پالستيكي كيسه يك يا سرد
 زانو كه كنيد دقت دهيد. ادامه بكشد طول هم هفته چند است ممكن

 و كنيد سرد دقيقه بيست بمدت آنرا شود. سرد ممتد بطور نبايد
 دوباره سپس و شود گرم مجدداٌ تا بخورد هوا مدتي بدهيد اجازه سپس

 نگه سرد و باال را زانو كنيد سعي دوران اين تمام در كنيد. سرد آنرا
 .ميكنيد نرمش كه مواقعي مگر داريد

 .بدهد شما به جوراب نوعي شما معالج پزشك است ممكن.٣  
 و كنيد بيشتر آرامي به را ها نرمش كه باشيد داشته ياد به *** 

 ها نرمش اين بگيرد. درد زانويتان كه نياوريد فشار خودتان به آنقدر
   زا عبارتند

 قرار كلفت كتاب يك روي را خود پاشنه بكشيد. دراز پشت به- )١
 حالت به كامالٌ و شده شل شما زانوي بدهيد اجازه و داده

  درآيد. مستقيم
 ران چهارسر عضالت است كشيده كامالٌ شما پاي حاليكه در )٢

 حداكثر با ثانيه ده مدت به دارند قرار ران جلوي در كه را خود
 ثانيه چند و كرده شل را عضله سپس كنيد. منقبض قدرت

 ده را نرمش اين كنيد. تكرار را كار اين مجدداٌ و كنيد استراحت
 كنيد تكرار مرتبه

 
 نگه مستقيم را خود زانوي حاليكه در بكشيد. دراز پشت به )٣

 پا كنيد. بلند زمين از وجب يك اندازه به را پا پاشنه ايد داشته
 آنرا آرامي به سپس و داشته نگه حالت همين در لحظه چند را

 ده را حركت اين و كنيد استراحت لحظه چند بياوريد. پايين
 .كنيد تكرار مرتبه

 شست و سبابه انگشتان با كه صورت اين به كشكك. حركت )٤
 و پايين و باال هاي جهت در و گرفته را كشكك استخوان دست،

 مرحله پايان تا بايد را حركت اين ميدهيم. حركت راست و چپ
 .دهيم نجاما سوم

 .ميبريم پايين و باال دقيقه ده هر در بار صد را پا مچ )٥



 
 سپس و دقيقه ده ساعت دو هر را دوم و اول هاي نرمش ابتدا در

 هاي نرمش ميدهيم. انجام دقيقه ده ساعت هر روز چند از بعد
10  بار هر و بار ٤ روزي اول هاي هفته در را چهارم و سوم

 ٢٠ بار هر به آنرا مقدار دريجبت سپس ميدهيم انجام دقيقه
  .ميدهيم افزايش دقيقه

 در برويد. راه بغل زير عصاي دو با ميتوانيد عمل از بعد روز از
 كنيد سعي ولي بگذاريد زمين را خود پاي هردو رفتن راه حين
 فشار از مقداري و ندهيد فشار زمين به كامل را شده عمل پاي

 هفته ٢-٤ گذشت از بعد. بگيريد عصا كمك با را آن به وارده
  برويد راه عصا كمك بدون بتوانيد بايد
 و كرده صاف كامالٌ را خود زانوي بتوانيد بايد اول هفته آخر در
 بلند و بنشينيد صندلي روي كمك بدون و كنيد خم درجه ٩٠

 به را زانو شدن خم مقدار بتوانيد بايد دوم هفته پايان در شويد.
 برسانيد درجه ١١٠

 صاف كامالٌ را خود زانوي نتوانستيد هفته يك گذشت زا بعد اگر
 از يا  board Extension بورد اكستنشن از بايد كنيد
 .كنيد استفاده پا مچ يا زانو به وزنه كردن آويزان روش

  board  Extension          اكستنشنبورد 

     زانو به وزنه كردن آويزان 
  

 اپ مچ به وزنه كردن آويزان     
 ٩٠ تا را خود زانوي نتوانستيد هفته دو گذشت از بعد اگر   

 وال روش از يا كرده خم دست فشار با آنرا بايد كنيد خم درجه
 .كنيد استفادهslide Wall  اساليد

 
  ACLصليبي رباط جراحي در ، ها نرمش  ي مرحله سومين

 
 مرحله اين از هدف است. ششم هفته تا دوم هفته پايان از 

 مستقيم حالت به كامالٌ را خود زانوي بتوانيد شما كه اينست
 به بايد شما زانوي حركتي دامنه مرحله اين پايان در درآوريد

 مرحله اين در شود. درجه ١٣٥ حدود يعني طبيعي زانوي اندازه
 يك سر و كنيد استفاده پله و ثابت دوچرخه از ميتوانيد شما
 مفيد مرحله اين در شنا ورزش انجام بايستيد. شده جراحي پاي

 است
 صليبي ليگامان جراحي در ، ها نرمش  ي مرحله سومين
ACL مهمترين. است. سوم ماه آخر تا جراحي از بعد هفته شش 
 قبل است. وزنه با اسكات ميشود انجام دوره اين در كه نرمشي

 و خم را زانو پا يك روي بتواند بايد بيمار وزنه با اسكات شروع از
 و شوند خم زياد زانوها نبايد اسكات انجام حين در كند. راست
 هاي ورزش انجام باشد.. بيشتر درجه ٩٠ از بايد زانو زاويه

 زني طناب است. مفيد مرحله اين در شنا و سواري دوچرخه
 به بوده، مرحله اين در مناسبي فعاليت هم پا يك و دوپا با

 مرور به بايد مرحله اين در ميكند. كمك عضالت شدن هماهنگ
 بيشتر را ها وزنه و كرده كم را حركات تعداد بتدريج و زمان
 .كنيم
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