ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਫਮਆਨੀਆਂ ਰੋਟੇਟਰ ਕੱ ਿ ਮੁਰੰਮਤਾਂ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਰੋਟੇਟਰ ਕੱ ਿ ਫਵੱ ਚ ਚਾਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੇਂਦ (ਫਹਊਮਰਲ

ਹੈੈੱਿ) ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ

ਐਕਰੋਮੀਅਨ

ਹਸਲੀ

ਰੋਟੇਟਰ ਕੱ ਿ ਖੇਤਰ

ਫਵਵਸਫਥਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਸਾਕੇਟ ਫਵੱ ਚ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੋਟੇਟਰ ਕੱ ਿ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱ ਿੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਫਹੱ ਸੇ
ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਿਰ ਬਲੇ ਿ (ਐਕਰੋਮੀਅਨ) 'ਤੇ ਮੁੱ ਖ ਹੱ ਿੀ ਦਰਫਮਆਨ

ਿੌਲੇ ਦੀ ਹੱ ਿੀ

ਤੰ ਗ ਜਗਹਾ ਫਵੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਰ

ਗਲੈ ਨੋਇਿ

ਉੱਪਰ ਫਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱ ਿ ਦੇ ਘੁੱ ਟੇ ਜਾਣ (ਚੂੰ ਿੀ ਵੱ ਢੇ ਜਾਣ

ਦੀ ਤਰਹਾਂ) ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘੁੱ ਟੇ ਜਾਣ
ਕਾਰਨ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਉਮਰ ਨਾਲ
ਵੱ ਧਦੀ ਹੈ।

ਿੌਫਲਆ ਦੀਆਂ
ਨਸਾਂ

ਸਕੈਪੂਲਾ

ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱ ਿ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਮਿੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਗੋਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੱ ਟ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਫਵੱ ਚ ਕਮਿੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਹੱ ਲ-ਜੁਲ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਅਕਸਰ ਕੜਕ ਅਤੇ ਚਰਮਰਾਹਟ ਦੀ ਅਵਾਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਕਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱ ਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਿਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ

ਹੈ। ਇਹ ਫਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਕਪੜੇ
ਫਵੱ ਚ ਪਾੜ ਫਜੰ ਨਾ ਵੱ ਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੀ ਫਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਫਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਫਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਫਵੱ ਚ ਫਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਫਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਿਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੈਸਥੈਫਟਕ ਤਫਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਸੁੱ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ)। ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਚੀਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਇੱ ਕ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱ ਕ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਫਪਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱ ਿੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਿੇਰ ਸਫਲੰਗ (ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੱ ਟੀ) ਫਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਫਦਸ਼ਾ-ਫਨਰਦੇਸ਼
ਦਰਦ

ਪਰਫਕਫਰਆ ਦੌਰਾਨ ਨਰਵ ਬਲੌ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਝ ਘੰ ਫਟਆਂ
ਲਈ ਮੋਢਾ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਸੁੰ ਨਹ ਮਫਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਢੇ ਫਵੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ

ਹਫ਼ਫਤਆਂ ਤੱ ਕ ਰਫਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ-ਫਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਆਈਸ ਪੈਕ ਵੀ
ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਫਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰ ਮੇ ਹੋਏ ਮਟਰ/ਚੂਰਾ ਕੀਤੀ ਬਰਿ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫਸੱ ਲਹੇ, ਠੰਿੇ ਟਾਵਲ ਫਵੱ ਚ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫਮੰ ਟਾਂ ਲਈ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਦਰਫਮਆਨ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਫਮੰ ਟਾਂ ਦਾ ਵਕਿਾ ਫਦਓ।

ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਪੀ ਫਿਪਾਰਟਮੈਂਟ – ਰੋਟੇਟਰ ਕੱ ਿ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਦਰਫਮਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ (ਫਮਸਟਰ ਮਲਹਾਸ), ਿਰਵਰੀ 2017
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ਰੋਟੇਟਰ ਕੱ ਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ

ਸਫਲੰਗ ਪਫਹਨਣੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਫਲੰਗ ਅਤੇ ਬੌਿੀ ਬੈਲਟ ਪਫਹਨ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਥਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਸਫਲੰਗ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਫਤਆਂ ਤੱ ਕ ਪਫਹਫਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਫਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਰਿ ਖਾਸ
ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਫਲੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਿਾ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਖ਼ਮ

ਆਰਥਰੋਸਕੋਫਪਕ (ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ) ਮੁਰੰਮਤ: ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ 5 ਫਮਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਿਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫਸਰਿ ਛੋਟੀਆਂ ਫਜਹੀਆਂ ਫਚਪਕਵੀਆਂ ਪਲਾਸਟਰ ਪੱ ਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫਦਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਦੱ ਖ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਰਲ ਫਰਸਦਾ ਹੈ, ਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਧ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਰੀਰਕ-ਮੁਦਰਾ

ਫਕਸੇ ਵੀ ਗਤੀਫਵਧੀ / ਕਸਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਫਢਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱ ਚ ਫਲਆਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਿਰ ਬਲੇ ਿਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਵੱ ਲ
ਝੁਕਾਓ ਪਰ ਇਹ ਫਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਕੱ ਸਣ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਿਰਾਇਫਵੰ ਗ

ਤੁਸੀਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6-8 ਹਫ਼ਫਤਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਿਰਾਇਫਵੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ

ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਪਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਪੇਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ/ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱ ਥੀਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ

ਇਹ ਪਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਿਾ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ ਤੇ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਫਕ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ

ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਫਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ
ੈ ਟ-ਸਟਰੋਕ ਤੈਰਾਕੀ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਫਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਤੈਰਾਕੀ (front crawl) ਫਵੱ ਚ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤੰ ਨ ਮਹੀਫਨਆਂ ਤੱ ਕ ਗੋਲਿ ਨਾ ਖੇਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਫਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟਾਂ

ਤੁਹਾਿੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰ ਦਰ ਮਾਹਰ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਗਰੁੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੀ ਸਮੀਫਖਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਪਾੜ ਦੇ
ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਫਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਸਰਜਨ/ਮਾਹਰ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮੋਢੇ ਸਬੰ ਧੀ ਕਲੀਫਨਕ ਫਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ
ਸਮੀਫਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਗਤੀ

ਇਹ ਪਾੜ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਤੁਹਾਿੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਫਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲੰਗ
ਫਵੱ ਚ ਮੋਢਾ ਸਫਥਰ ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਿੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਫਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣ ਕਾਿੀ ਫਬਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ

ਮੋਢੇ ਫਵੱ ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਿੀ ਫਿਆਦਾ ਮਿਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਫਵੱ ਚ 6 ਮਹੀਫਨਆਂ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ
ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣ ਲਗਭਗ 80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਫਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਫਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਫਸਰ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਫਦਨ 0 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ
ਤੁਹਾਿਾ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਫਦੱ ਤੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਫਸਖਾਏਗਾ।
1. ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਫਲੰਗ ਫਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਗੁੱ ਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਘੁੰ ਮਾਓ।
2. ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਫਲੰਗ ਫਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ, ਹੱ ਥ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੋੜੋ ਫਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫਹੱ ਸਾ ਛੱ ਤ ਵੱ ਲ ਅਤੇ ਿੇਰ ਿਮੀਨ ਵੱ ਲ
ਹੋਵੇ।

3. ਸਫਲੰਗ ਫਵੱ ਚ ਬਾਂਹ ਰੱ ਖ ਕੇ ਫਨਯਫਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਫਢਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ
ਫਸਕੋੜੋ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਅਤੇ ਫਪੱ ਛੇ ਦਾਇਰੇ ਫਵੱ ਚ ਘੁੰ ਮਾਓ।

4.

ਸਫਲੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਕੱ ਢੋ, ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਫਸੱ ਧੀ ਕਰੋ।

5.

ਆਪਣੀ ਫਪੱ ਠ ਭਾਰ ਲੇ ਟ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ
ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਬਾਂਹ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਰ ਉੱਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁੱ ਕੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਫਵੱ ਚ
ਇਹ ਕਸਰਤ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਸਰਿ ਉੱਥੇ ਤੱ ਕ ਜਾਓ ਫਜੱ ਥੇ ਤੱ ਕ
ਅਫਜਹਾ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

6.

ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਫਸਆਂ 'ਤੇ ਫਲਜਾਓ,
ਮੁੜੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਪਕੜੋ। ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਬਾਂਹ
ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਫਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

7.

ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ
ਦੂਰ, ਲਗਭਗ ਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲਜਾਉਣ ਫਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਬਾਂਹ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹਰੇਕ 2-3 ਘੰ ਫਟਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਸਰਤ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ। ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ
ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਫਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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3-6 ਹਫ਼ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱ ਥ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਫਬਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

6-12 ਹਫ਼ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱ ਗੇ ਫਦੱ ਤੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਫਪਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅਫਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਫਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸੀ।
ਜੇ ਦਰਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕੱ ਫ ਆਇਸੋਮੀਟਦਰਕ* ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰੋ, ਐਨਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਐਨਾ ਨਾ ਧੱ ਕੋ ਦਕ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ:

 ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ 90 ਫਿਗਰੀ ਤੱ ਕ ਮੋੜੋ, ਕੰ ਧ ਵੱ ਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਖੜਹੇ
ਹੋਵੋ।

 ਕੰ ਧ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਲ ਦਬਾਓ ਪਾਓ।
*ਤੁਹਾਿੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਉਸੇ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਰਫਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜ ਇੱ ਕੋ ਸਫਥਤੀ ਫਵੱ ਚ
ਰਫਹੰ ਦੇ ਹਨ।

 ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ 90 ਫਿਗਰੀ ਤੱ ਕ ਮੋੜੋ, ਕੰ ਧ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਪੱ ਠ
ਲਾ ਕੇ ਖੜੋ ਹੋਵ।ੋ

 ਫਪੱ ਛੇ ਕੰ ਧ 'ਤੇ ਿੋਰ ਪਾਓ।

 ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ 90 ਫਿਗਰੀ ਤੱ ਕ ਮੋੜੋ, ਕੰ ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋ ਜਾਓ।
 ਕੰ ਧ ਵੱ ਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਫਜਵੇਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

 ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ 90 ਫਿਗਰੀ ਤੱ ਕ ਮੋੜ ਕੇ, ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਿਰੇਮ
ਫਵੱ ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ।

 ਦਰਵਾਿੇ ਦੇ ਿਰੇਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ।

 ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ 90 ਫਿਗਰੀ ਤੱ ਕ ਮੋੜੋ, ਕੰ ਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋ ਜਾਓ।
 ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਿਰੀਏ ਬਾਹਰ ਵੱ ਲ ਕੰ ਧ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ।
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ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਪੀ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਫਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਫਿਓਥੈਰੇਪੀ ਈਸਟ
ਟੈਲੀ: 0118 322 7811 ਿੈਕਸ: 0118 322 7815
ਂ ਰਸਨ (Catherine Anderson) - ESP
ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਚੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: ਕੈਥਰੀਨ ਐਿ
ਫਿਿੀਓਥੇਰੇਫਪਸਟ (ਮੋਢੇ, ਫਮਸਟਰ ਮਲਹਾਸ)।
ਈ-ਮੇਲ: catherine.anderson@royalberkshire.nhs.uk
www.royalberkshire.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

ਫਚੱ ਤਰਾਂ ਲਈ ਆਭਾਰ: http://www.pt-helper.com

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਫਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਮੀਫਖਆ ਦੀ ਫਨਯਤ ਫਮਤੀ: ਿਰਵਰੀ 2019
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