
 
 

 

 

 

 

 

 

          

 شرکت توان برتر پارسیان



   Easywalk 2 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 :گرامیکاربر 
گوییم. انتخاب شما نشانگر نگاه دقیق و اید به شما تبریک میرا انتخاب کرده Easywalkاز این که عصای زیرزانویی ایزی واک 

است که در باالترین سطح کیفی توسط متخصصین سرزمینمان  هوشمندانه شما در خرید محصولی کارا، زیبا و مقرون به صرفه

دارد که باور ، ضمن تشکر از انتخاب شما، اعالم میEasywalk، تولید کننده عصای پارسیان توان برترشرکت  گردد.عرضه می ایران

افراد دچار معلومیت و یا مشکالت حرکتی  سازی و پویایی تمام اقشار جامعه خصوصاًو خط مشی اصلی این مجموعه همواره توانمند

 بوده است و خواهد بود

، با مطالعه و یادگیری این اطالعات .باشدمی  Easywalkزانوییرزی عات پایه در باره استفاده از عصایاین دفترچه راهنما، حاوی اطال

 های این محصول آشنا خواهید شد.طورکامل با ویژگیشما به 

 داریم.های موفقیت در کنارتان گام بر میما برای دستیابی به بلندترین جایگاه                            

 با احترام                                                                                                                           

 شرکت توان برتر پاسیان                                                                                                                                          
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 2 ................... با محصول ییآشنا
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   Easywalk 2 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 آشنایی با محصول   

  Easywalkچک لیست قبل از استفاده از عصای 

 

 

 

 

 

o  بررسی وضعیت باال/پایین رفتن از پله؛ آیا شما قبل از صدمه

ها واردشده به پا، به راحتی و بدون نیاز به گرفتن نرده از پله

 رفتید؟باال و پایین می

o ثانیه با باال گرفتن یکی از پاها تعادل  30توانید به مدت آیا می

 خود را حفظ کنید؟

o سانتیمتر است؟ 198تا 145د شما بین آیا ق 

o  کیلوگرم یا کمتر است؟ 125آیا وزن شما 

o  اید؟استفاده کردهبزارهایی چون عصا یا اسکوتر زانو ا قبال ازآیا 

o  سانتیمتر یا کمتر است؟ 71آیا اندازه دور ران شما مساوی 

o  آیا بعد از اینکه عصایEasywalk  منطبق با ابعاد خود آماده را

به راه رفتن با آن  دقیقه کامالً 30تا 5کردید حداکثر پس از 

 اید؟مسلط شده

o  اگرچه که توانایی فیزیکی عاملی مهمتر از سن است و در افراد

سال سن دارید  55مختلف متفاوت است اما اگر بیشتر از 

 را منوط به نظر پزشک بدانید. Easywalkاستفاده از 
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   Easywalk 4 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 

 Easywalkمونتاژ عصای  
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 مرحله اول 

زیر  باالییهای را به درستی داخل سوراخهای متصل به دسته آزاد لولهسر 

 زانویی قرار دهید.

 

  به بیرون باشد. در نظر داشته باشید جهت قرارگیری دسته باید رو 

 

 روی  لوله به درستی در راستای سوراخ روی  باشید سوراخ مطمئن

 زیر زانویی قرار گرفته باشد. یااستوانه یمجرا

 

 با  راستا تا هم ها را کمی بچرخانیدتوانید لولهدر صورت نیاز می

 های زیر زانویی شوند.سوراخ

 

 

 



   Easywalk 6 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 مرحله دوم

 ایاستوانه مجرایپایین سطح زیرزانویی ، طرفین راست و چپ، وارد  در  Lو R هایبراساس لیبلهای خمدار پشتیبان را لوله

 کنید. 

.A هل دهید.  ی استوانه ایو بعد لوله را به سمت مجرا ادهدکمه فنری روی لوله را بادست فشار د 

B.  بعد از قرا گیری لوله داخل کفی باید دکمه فنری دقت کنید

 بیرون بزند. از سوراخ روی مجرا

.C  های های خمدار به سطح زیر زانویی و لولهلوله قرارگیریاز

ها نباید به راحتی از هم جدا شوند. فوقانی مطمئن شوید. لوله

منجر به ناپایداری و  تواندها در یکدیگر میعدم قفل شدن لوله

 عصا شود. دیدن آسیب
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 مرحله سوم

زیر  پایینرا به سطح  "لوله پایینی و کفی"مجموعه مونتاژ شده 

دو طرفه روی لوله را با انگشت فشار  فنرابتدا  .زانویی متصل کنید

هدایت بزرگتر دهید و بعد لوله را به داخل مجرای استوانه ای 

 کنید. 

 

 !سطح زیر زانویی در تماس است کامال بامطمئن شوید سطح لوله 

 

 

 

 



   Easywalk 8 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 مرحله چهارم

در  قرار گیرد. درست مقابل شیار روی لولههای مجموعه مونتاژ شده پایینی را بچرخانید تا سر آن دور لوله بست فلزی

های خمدار پشتیبان لولهتر کنید تا به بیشفاصله بین دو زبانه روی بست را  کمی توانیدکمک پیچ گوشتی میبا  صورت نیاز

 سر . شوندنزدیک کمی 

بست فلزی عبور ای خمدار و از سوراخ روی لوله هطرفی که همسو با جهت کفی ست ، از را  الستیکیو واشر ضامن دارپیچ 

 دهید.

 .دکنیمحکم  بعد از عبور پیچ ،اول مهره فلزی را عبور دهید و بعد با مهره سربسته پیچ را 
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 مرحله پنجم

به گرد را های سرپیچ .دشونبه دسته تکیه گاه نزدیک  رو به باال حرکت دهید تا هاها را در امتداد لولهبالک ،بعد از اتصال تمام قطعات

به ها باله تاجایی محکم کنید که ها در تماس هستند. پیچ راد با بالهشویوارد کنید و مطمئن  دسته از جای پیچ رویصورت عمودی 

  .درستی با سطح ران در تماس هستند

 



   Easywalk 10 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 با بدن  Easywalkسازینحوه متناسب       

در مطمئن باشید آسان است.  وهای بدنی شما ضروری تنظیم عصا منطبق با ویژگی

 .ید گرفتخواه یاد آن راکار با زمان کمی  مدت

 ند:شوبندی کلی تعریف میاین تنظیمات در سه دسته 

 تنظیم هر دو قسمت فوقانی و پایینی مطابق با طول ران و ساق پای کاربر  ارتفاع:

ها روی عضالت ساق پا و ران متناسب با حجم عضالنی کاربر کشیدگی و تنگ شدن بند بندها:

 جهت کنترل و حفظ تعادل 

 ضرورت تنظیم صحیح راستای قرارگیری عصا برای آموزش سریع و کنترل مناسب  راستای عمودی:
 

file:///D:/Current%20Jobs/971106%20-%20Vezvez%20gosh,dr%20shokohi,%20book,A5%20Tinnitus,dr%20khadem,azadbakht/9712120%20-%20وزوز%20گوش-دکتر%20حسین%20نیا.docx%23_Toc7600604
file:///D:/Current%20Jobs/971106%20-%20Vezvez%20gosh,dr%20shokohi,%20book,A5%20Tinnitus,dr%20khadem,azadbakht/9712120%20-%20وزوز%20گوش-دکتر%20حسین%20نیا.docx%23_Toc7600604
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 مرحله اول 

 های روی دسته نیز امتحان کنید.پیچکنند. این موضوع را با برداشتن به راحتی دوران می Esay walkهای مطمئن باشید بالک

  

 



   Easywalk 12 عصای زیرزانویی 
 

 

 

    دوممرحله 

موقعیت کفی عصا را با توجه به چپ یا راست بودن پای آسیب دیده مشخص 

 کنید.

 سطح منحنی کفی باید همواره رو به بیرون قرار گیرد.  

 کنید. آزادهای پایینی را روی بست لوله دارضامنپیچ  .1

آن را نگه دارید و  ،داده فنر روی لوله را با انگشت به داخل فشار  .2

 با دست دیگر کفی را بچرخانید.
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از نظر ارتفاع و راستای قرارگیری قابل تنظیم است.  ، لوله باالیی متصل به زیرزانویی همواره ثابت است و لوله پایینی متصل به کفی

 تواند منجر به افتادن یا صدمه دیدن کاربر شود.عدم قرارگیری درست کفی می

 

 



   Easywalk 14 عصای زیرزانویی 
 

 

 

  سوم مرحله 

 را تنظیم کنید:ارتفاع قسمت پایینی عصا 

 پیچ روی بست را کمی باز کنید.ضامن  .1

 

 

 

 

تر از زانوی سانتیمتر پایین 2تا  1با حدود  رازهمتزانویی  مرکز انحنای سطح زیره این است که ارتفاع مناسب در حالت اولی .2

 شما باشد. 

 دهد.کار با عصا را افزایش می طشد. این موضوع تسلّبهتر است ارتفاع عصا کمی کوتاهتر با در ابتدای کار،     
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تر شود. در سمت پایین بکشید تا ارتفاع آن بلندبا فشار دادن دکمه دو طرف با یک دست، با دست دیگر لوله پایینی را به  .3

 هل دهید. ن را به طرف داخلتر شدن عصا آصورت نیاز به کوتاه

 

تسلط پیدا کردید، ارتفاع  Easywalkبعد از این که با تنظیمات اولیه، به راه رفتن با   

 تر برای خود را بیایید.مناسب

 د.نها بیرون زده باشدر زمان استفاده از عصا توجه کنید سر فنرها از لوله حتما    

 

 

  



   Easywalk 16 عصای زیرزانویی 
 

 

 

  چهارم  مرحله 

 ارتفاع قسمت فوقانی عصا را تنظیم کنید:

  دوران کنند. ها بتوانند به راحتیهای متصل به دسته را به سمت باال بکشید تا جایی که بالکدکمه فنری روی لوله را فشار دهید لوله

 

 

 

 

  بهترین ارتفاع برای تنظیم اولیه قسمت فوقانی، افزایش ارتفاع عصا تا باالی ران است.       
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  پنجم  مرحله 

  راستای عمودیو  یریقرارگ تیوضعتنظیم 

 یک سطح محکم صاف را به عنوان سطح پایه در نظر بگیرید. .1

 عصا را با دسته آن بگیرید. .2

 باشد.داشته پای سالم  بافاصله مناسبی  تازمین قرار دهید  طوری روی رویپایه عصا را  .3

 زانویتان را روی سطح فومی زیر زانویی قرار دهید. .4

 سعی کنید به طور متوازن وزن خود را روی پای سالم و پای روی عصا تقسیم کنید. .5

 

  هدف استفاده از عصا داشتن  یک پای سالم است.

 د.%وزنتان روی عصا باش 50ه خیلی مهم است ک

 



   Easywalk 18 عصای زیرزانویی 
 

 

 

  ششم  مرحله 

 

 تنظیم راستای عمودی: 

 ؛و توزیع وزن روی عصا بعد از تعیین راستا

م سطح زیر زانویی به جلو هل زانوی خود را تا جایی که ممکن است روی فو .1

  .دهید

عصا را به ، افتد، با گرفتن دسته% از وزن شما روی عصا می 50در حالی که  .2

 هدایت کنید. سمت چپ یا راست
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بعد از اینکه عصا به درستی تنظیم شد 

بدن خود را کمی به سمت پایین متمایل 

کنید. رسیدن به پوزیشن صحیح 

ایستادن به صورت طبیعی شکل 

فقط کافی است مراحل را به  ،گیردمی

 درستی انجام دهید.

 



   Easywalk 20 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 موقعیت صحیح راستای عصاهای دور پایی برای رسیدن به تنظیمات بند: 

برای افرادی با  این موضوع امکان استفاده از عصا را حتی .توانند تا نزدیک شدن به ران دوران کنندی متصل به دسته میهابالک

ا های روی دسته را محکم کنید تبا سطح ران در تماس بود پیچ ها هر جا که کامالً با تغییر بالککنند. آسان میهای کوچک ران

 ن شرایط باقی بمانند.آها در بالک

 شود.عصا و افزایش پایداری آن می لقیها باید کمی ران شما را به داخل فشار دهند. این موضوع باعث کاهش بالک        
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  هفتم  مرحله 

  تنظیمات نمایی راستای عمودی 

ها را باتوجه به حجم عضالنی و وانید بندتدنبال کردن مراحل زیر می د. باهای عصا برای کارکرد بهتر آن اهمیت دارتنظیم درست بند

 خود در بهترین حالت تنظیم کنید: هندسه پای

 توانند به راحتی دوران کنند.ها میهای دسته، بالکبا کمی باز کردن پیچ

 شود.های روی دسته انجام میها با پیچمیزان گشودی یا بسته بودن بالک  تنظیم

فرض کنید پای راستتان ثباتی هنگام استفاده از عصا دارید باید زوایای داخلی را کنترل کنید. که احساس نا امنی یا بی در صورتی

برای شرایطی که احساس عدم راحتی حین . تر کنیدمحدود میزان دوران بالک خارجی را با محکم کردن پیچ ،پای آسیب دیده است

 تر ببندید.آزادبالک خارجی را کمی محکمتر و پیچ بالک داخلی را کمی استفاده از عصا دارید پیچ مربوط به 



   Easywalk 22 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 تنظیم بندها 

 :، شما باید از چگونگی کارکرد آن مطلع شویدقبل از تنظیم بندها

      ؛های متشکل از دو قسمت جداگانه هستندبند

 

 

 

 تنظیم طولی بند          
است. فقط طول بند ساده  شکل Tاین بخش که متصل به بست 

                                                         می پوشاند.را را تنظیم می کند و روی انحنای پا 

 

 هاتنظیم آزادی یا محکم کردن بند

در هر دو طرف است فقط برای  شکل فنری  Tبستاین بخش که متصل به 

آزاد تر یا محکم و سفت کردن بند استفاده می شود. بند قبل از استفاده از 

عصا باید به حداکثر میزان کشیدگی خود برسد و برای جدا کردن بند ها بهتر 

 کنید. آزاداست ابتدا کمی آن ها را 
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  هشتم  مرحله 

 ها را در بیشترین طول خود تنظیم کنید بند، هاقبل از اتصال بست

شکل را به آخرین پایه  نزدیک به پشت زیر زانویی متصل کنید در صورتی که طول ساق پا کوتاهتر از  Tبست  .1

 توان از پایه جلوتر نیز استفاده کرد. حد معمول است و یا قطع عضو رخ داده است می

های ی صفحه زیر زانویی و روی بالکشکل در سه موقعیت ابتدا و انتها T هایبست .2

های داخلی عصا و شکل ثابت روی قسمت  Tشوند. بستسته نصب میمتصل به د

)سطح داخلی و  شوند.شکل فنری به سطح خارجی عصا متصل می T هایبست

 شوند.(خارجی بر حسب استفاده از عصا برای هریک از پاها تعریف می

ه و ها عبور دادها را از پایهت حفره روی بستسها کافیها به پایهبرای اتصال بست .3

    روی پایه قفل شود.بند را به سمت باال بکشید تا بست کامالً  سپس



   Easywalk 24 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 ها تفاوت بست

 

 

 

 

 

 

 

 

های کششی برای تنظیم میزان کشش بست

شوند. هر بند متشکل از دو ها استفاده میبند

 بست کششی است.

 

محکم  یفقط برادر هر دو طرف  انتهایی  یهابست

بیشترین  یبراشود. و آزاد کردن بند استفاده می

، قبل از استفاده از محکم شدن بند میزان

Easywalk ،.از شل نبودن طول بند مطمئن شوید 
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  نهم  مرحله 

 تنظیم میزان کشیدگی یا سفتی بندها 

 دهید.  هل پای خود را تا جایی که ممکن است روی صفحه زانویی به سمت جلو

بند را پشت زانویی خود از طرف داخل پا بست را روی پایه محکم کنید و بعد 

 شکل فنری را روی پایه خارجی نصب کنید. Tبست  .حاالقرار دهید 

  ترین طول خود تنظیم شود.را بکشید تا در مناسبانتهای بند تنظیم طول 

 تر یا برای بلند و امه بند را باال بکشیدتر کردن یا تنگ شدن بند، ادبرای کوتاه

 .ها بست را به باال بکشیدآزاد شدن بند

 تر شدن، بند کششی را به جلو بکشید.برای تنگ 

 ی متناسبی را برای بند به دست آورید.با گذاشتن یکی از انگشتان زیر بند و بعد کشیدن آن، کشیدگ 
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کنید و بعد دوباره  آزادکردن بست کششی سه سوراخ کنید بند کششی را با بلنداگر به کشیدگی مطلوبی برای بند دست پیدا نمی  

  مراحل را انجام دهید.

را نیز تغییر  قرارگیری بند دور ساق پاتوانید جای های دور ساق و ران پا نیز تکرار کنید. در صورت نیاز میمراحل فوق را برای بند

  دهید.
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  دهم  مرحله 

 ها را باز کنید.کنید و بست آزادرا  بندبرای باز کردن عصا، کمی 

 ها کاسته شود.ه باال بکشید تا از فشار روی بندبست سه سوراخ را ب .1

 شکل را کمی به جلو هل دهید تا از عصا جدا شود. Tبست  .2

 ها با این ترتیب باشد:بهتر است باز کردن بند .3

I.  بند پشت ساق پا 

II. بند پشت ران 

III.  بند پشت زانو 
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 نحوه استفاده از عصا     

تواند متفاوت باشد در صورتی که عصا به درستی مونتاژ شود، راه رفتن با آن بسیار ساده است. اگر چه زمان یادگیری برای هرکسی می

شبیه به راه رفتن  Easywalkراه رفتن با عصای  آموزند.دقیقه تمرین، افراد کار با عصا را می 5تا  3حداقل اما به طور میانگین با 

روید و از عضالت خود برای راه رفتن کنید، با عصا راه میگونه که تعادل خود را حین راه رفتن معمولی حفظ میمعمولی است. همان

استرسی شروع به راه رفتن کنید. هرچه بیشتر به حالت طبیعی راه رفتن خود نزدیک بدون هیچ گونه سختی یا  گیرید.کمک می

 گیرید.را یاد می Easywalkتر راه رفتن شوید سریع

 

 افتد، کافی ست به آن اعتماد کنید.به راحتی برای شما اتفاق میسازگاری با عصا       
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 چک لیست موضوعات ایمنی عصا

 سازی عصا با کاربرتنظیمات مناسب -الف 

 بیرون تنظیم شود. سمت قبل از استفاده از عصا، فارغ از این که کدام پا آسیب دیده است، کفی باید رو به .1

 ها بعد از تغییر ارتفاع بررسی شود.پایه باتث .2

 برای حفظ ثبات و کنترل حرکت، از محکم بودن بندها مطمئن شوید. .3

 کند.دار میخدشه را کار با عصا یادگیریبررسی کنید. عدم توجه به این موضوع تعادل و  راستای عمودی عصا را حتماً .4

 محیط -ب

 روی یک سطح صاف بایستد، سعی کنید از سطوح ناهموار و یا فرش اجتناب کنید.

 بدون توقف بردارید.قدم  15حداقل کنید که بتوانید مرین استفاده میتاز فضایی برای 

 .انعی در مسیر شما قرار نداردمطمئن باشید هیچ م
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 است اما ضرورتی ندارد. که خب ایده آل داشته باشید، یی با نرده یا دستگیرهرواگر راه

 های مناسبی برای تمرین هستند.رو و بالکن محیط، راهحیاط

 وضعیت شروع -ج 

 باز کنید.عرض شانه هم قرار داده و به اندازه پاها را موازی  .1

 مساوی وزن خود را روی پاها تقسیم کنید.سعی کنید به طور  .2

 ممکن است به صورت طبیعی راه بروید. که جاییتا  .3
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 به راه رفتن، دقت کنید:قبل از شروع             

ای دور در نظر بگیرید و حین توانید یک وسیله را در فاصلهمی کنید.به پایین نگاه نکنید، با این کار راه رفتن را سخت می .1

 به آن راه رفتن 

 خیره شوید. .2

پای سالم از اینکه وزن خود را روی عصا بیندازید نگرانی نداشته با وزن خود را روی عصا توزیع کنید. موقع گام برداشتن  .3

 به عصا اعتماد کنید. ،باشید

 کمی به جلو خم شوید. .4

    . خورندزمین نمیآدم ها ریتم حرکت رو به جلو  دلیلگیرد، به پاها قرار می جلوتر ازمرکز جرم بدن  هنگام راه رفتن،با وجود اینکه       

مرکز جرم بدن خود نگرانند، اما باید گفت فقط از حرکت باز نایستید، تا  جلو انداختن به از Easywalkا مبتدیان هنگام کار ب معموالً

 مسلط خواهید شد. عصا جایی که ممکن است به حرکت خود ادامه دهید. به سرعت به راه رفتن با
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 استفاده از عصا شروع           

 مرحله اول

 تمرین عقب و جلو رفتن 

 اندازه عرض شانه از هم باز کنید به طور ی که وزن روی هر دو پا یکسان باشد. . در موقعیت شروع بایستید، پاها را به1

 .ثابت باشدباال تنه  گیرید و به جلو حرکت کنید.. دسته عصا را ب2

 . زمانی که تعادل خود را پیدا کردید، یک گام به جلو بردارید و بایستید.3

بار تکرار  4عد پای روی عصا را جلو بیاورید. این تمرین را حداقل . دوباره راه رفتن را با پای سالم خود شروع کنید و ب4

 ن شوید.رفتن و تعادل خود مطمئ کنید تا از راه
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 مرحله دوم

  . در موقعیت آماده به حرکت بایستید.1

. همانند شکل با گرفتن دسته، عصا را به سمت جلو متمایل 2

 کنید و به جلو حرکت کنید.

پای سالم خود را به دست آورید، خود را به. زمانی که تعادل 3

 .جلو بردارید

. به آرامی، یکبار پای با عصا و یک بار پای سالم را روی زمین 4

 را تکرار کنید. آنبگذارید و بعد به آرامی 
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توزیع  طور مساویشود، یعنی شما وزن خود را روی عصا و پای سالم به خسته می Easywalkاگر پای سالم شما حین کار با عصای  

 اید.نکرده

 باید تمام وزن شما روی عصا قرار بگیرد.، و در حالت تعلیق است کندیاد داشته باشید وقتی پای سالم از عقب به جلو حرکت می به  

 ه صورت طبیعی قدم بردارید.و باز هر دو پا برای گام برداشتن استفاده کنید  سعی کنید

توانید به صورت پیوسته قدم بزنید. هم گام بردارید. در یک فضای مشخص تا جایی که می سرپشت  و یدایستبعد از هر گام، ن        

 اگر مجبور به توقف شدید دوباره به نقطه اول برگردید و راه رفتن پیوسته را تکرار کنید.
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 مرحله سوم

های عصا را چک کنید. در تمام طول راه رفتن، برای حفظ ثبات تن با عصا مسلط شدید، دوباره بندبعد از اینکه تا حدودی به راه رف 

مراجعه  در دفترچه راهنما شوید. به قسمت تنظیم بندهااگر موفق به تنظیم بندها نمی ها مطمئن شویداز محکم بودن بندبیشتر باید 

 فرمایید.

 

 مرحله چهارم 

 تنظیمات کارایی عصا 

درجه  5ی کمی حدود تر از پای سالم و با زاویهشده است، تنظیم اولیه عصا کمی کوتاه هدادطور که در قسمت تنظیمات نشان همان

 کاربری تنظیمات اولیه آن را تغییر دهید. افزایش بهینهتوانید برای به سمت بیرون است. بعد از تمرین اولیه برای راه رفتن با عصا، می
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 .  تنظیمات عصا را یاد بگیریم؛ 1

 دهیم.دقیقه اول( تنظیمات اولیه را تغییر نمی 5تا  3با عصا ) برای شروع کار 

  + است. 5راستای قرارگیری عصا نسبت به خط عمود 

 تر از پای سالم است.پای روی عصا پایین 

 . تنظیمات بیشینه کاربری عصا  2

 .پا را از عصا خارج کنید 

 .(3مرحله  رجوع به) لوله پایینی زیر زانویی را بکشید تا قد هر دو پا یکسان شود 

 که تر شود. راستای دقیق همان راستایی ست های دور پا را طوری تنظیم کنید که عصا به راستای عمودی خود نزدیکبند

 گیرد.پا به صورت طبیعی در آن قرار می

 .بعد از این تنظیمات مجدد شروع به راه رفتن کنید تا از وضعیت مناسب عصا برای خود مطمئن شوید 
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 له پنجم مرح

 ها پله  

شود تا زمانی که به کاربری آن مسلط نشدید آسان است اما توصیه می esay walkها با عصای با وجود اینکه باال و پایین رفتن از پله

 این کار را انجام ندهید.

 بگیرید. محکمهای پله را حین باال رفتن و پایین آمدن از آن حتما نرده  

ال را تکرار کنید هرگام های بعدی نیز همین روپای سالم خود را روی پله بگذارید و بعد پای رو عصا را. برای پله باال رفتن از پله: اول

 یک پله!

را به سمت پایی  دو بعد پای سالم را روی پله قرار دهید. کمی بدن خو پایین آمدن از پله: با پا روی عصا پایین رفتن را شروع کنید

 شوید و مجدد پله بعدی را پایین بیایید. متوقفل کنید فراموش نکنید با هر گام یک پله را پایین بیایید، که روی عصا هست متمای

 کنید.تر از آن چیزی که فکر میساده ؛خیلیتوانید با حرکت عقب رو، تعادل خود را حفظ کنید دار میهای شیببرای پله   



   Easywalk 38 عصای زیرزانویی 
 

 

 

 شامل: Esaywalkجعبه عصا 

 دستگیره و بالک ها✔ 

 زیرزانویی  سطح✔ 

 Rو L های خمدارهلول✔ 

  مجموعه کفی و لوله های زیر زانویی ✔

 ها پیچ پک✔ 

 های پشت ران ، زانو و ساق پابست ✔

 دفترچه راهنما  ✔

 باشد.می    
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 "داریم.های موفقیت در کنارتان گام بر میما برای دستیابی به بلندترین جایگاه"

  

 

 

 با ما در تماس باشید:               

لیمی: ا Info@ ewalkfree.com 

تی: سا www.ewalkfree.com 

 انیشرکت توان برتر پارس

 


