
   بااليي  اندام  آويزهاي
 از. گيرد مي قرار  استفاده مورد ، نشده  كشيده باال  حدي تا و  افقي  وضعيتي در ساعد  داشتن  نگه  براي  بااليي  اندام آويز
  اين. كرد  استفاده  دنده  ساده  شكستگي يا و  ديده  آسيب ساعد يا  دست  مچ بازو،  نگهداري  براي  توان مي آويز  اين

 و ساعد  داشتن  نگه  براي  نگهدارنده باال آويز. كرد تا را آنها  آرنج  بتوان  كه هستند  استفاده  قابل  مصدوماني در آويزها
  .دارد كاربرد)  فوقاني  اندام  آويزهاي  به  نسبت( باالتر  وضعيتي در  دست

  به باند  قاعده  زدن تا با.  است  رفته باال  مختصري  دست و  شده  داشته  نگه ، ديده  آسيب  اندام  كه شويد  مطمئن) 1
  انگشت  ناخن  سطح در و  موازي  مصدوم  تنه با  آن  قاعده  كه دهيد قرار  طوري را باند. بسازيد  سجاف  يك زير،  سمت

  مقابل  شانه  سمت  به و  گردن دور  به را  آن و دهيد عبور  ديده آسيب  اندام زير از را باند  بااليي  انتهاي. باشد  وي  كوچك
  .بكشيد

  
  .كنيد مجاور ، شانه  محل در  بااليي  انتهاي با را  آن و بزنيد تا ساعد  روي بر را باند  پاييني  انتهاي) 2

  
  انتهاهاي. بزنيد  گره دارد، وجود  ترقوه  استخوان  باالي در  كه  تقعري در و  ديده آسيب  سمت در را باند  انتهاي دو) 3

  .دهيد  جاي  گره زير در  اي اليه  صورت به را باند آزاد

  



  كمك  به و بدهيد  جاي  آرنج  اطراف در را باند  آويزان  هاي بخش. بزنيد تا جلو  به  مصدوم  آرنج  محل در را باند  نوك) 4
  حجم تا بپيچيد قدر آن را باند  نوك نداريد،  سنجاق اگر. كنيد  محكم  آن  جلوي  قسمت  به را باند  نوك ، قفلي  سنجاق

  .دهيد  جاي آويز  داخل در  اندام  پشت از را  قسمت  اين كند؛ پيدا  تطبيق  آرنج  فضاي با كامالً  آن

  
  صورت در. كنيد تكرار  دقيقه 10 هر را كار  اين. كنيد  كنترل را  انگشتان  خون  گردش كار،  پايان از  پس  بالفاصله) 5

 .ببنديد  دوباره و كنيد  شل را آويز ، لزوم


