
27/08/1438 



 مؤسست الدكتىرة منال محادة اخلياط الطبيت
 أجهسة التقىيم العظمي و حتديد احلركت و األحسمت الطبيت بكافت أنىاعها
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 و  الجنفالجبائر واألطراف االصطناعٌة وأجهزة الشلل وأجهزة
 الحدب

 الطبٌة واحذٌة ومستلزمات مرضى السكري والضباناتاألحذٌة الطبٌة 

واجهزة خلع الورك بؤنواعها جهاز دنٌس براون و حذاء باروك 

أجهزة التقوٌم العظمً وتحدٌد الحركة واألحزمة الطبٌة بكافة أنواعها 

كافة المستلزمات الالزمة لخدمات المرضى و المعاقٌن 

مشدات بعد عملٌات الشفط 

مشدات بعد ندبات الحروق 

مشدات الوذمة اللمفاوٌة 

ًمشدات و جوارب الدوال 
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يشذاث لبم ٔ بؼذ ظٕٓس انُذباث انُاحدت ػٍ انحشٔق ٔ انُذباث انُاخًت ػٍ 

 انؼًهٍاث اندشاحٍت 

مع التطور العلمً الملحوظ لمختلف مجاالت الطب و التقدم الكبٌر لكافة فروعه •
تزداد حاجتنا الماسة لعالجات مكملة و داعمة و مسرعة للشفاء و من هذه 

 :العالجات 

 المشدات الضاغطة لعالج الندبات الناتجة عن الحروق 1.

 المشدات الضاغطة للوذمة اللمفاوٌة2.

 (جوارب الدوالً) المشدات الضاغطة لألوردة 3.

 و قٌاسات متنوعة سماكاتشرائح السٌلٌكون بإشكال و 4.

 الجبائر5.

 صدر السٌلٌكون بعد6.

 عملٌات استئصال    

 الثدي  
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 حصٍُف انحشٔق

حروق ال تتعدى طبقة البشرة حٌث نالحظ احمرار خفٌف  هً:السطحٌةحروق الدرجة األولى 1.

جاف ومإلم ٌتماثل للشفاء بعد سبعة أٌام على ابعد تقدٌر و ال تتشكل فً هذه الحالة الندبات 

 مثل حروق الشمس 

 نازعندٌكون الحرق فً هذه الحالة متقرح و احمر و ٌكون : حروق الدرجة الثانٌة السطحٌة2.

 ٌوم 21-7الضغط علٌه مع شحوب فً المنطقة و ٌتماثل للشفاء خالل 

هً حروق تتجاوز طبقة البشرة و تكون التقرحات فً هذه الحالة : حروق درجة ثانٌة عمٌقة3.

ٌكون اللون فً هذه الحالة متفاوت , أو شمعٌة جافة ومإلمة عند الضغط علٌها نازةمفتوحة و 

ٌوم و تتشكل ندبات عدٌدة و فً  21بٌن االبٌض و االحمر ٌتماثل للشفاء خالل أكثر من 

 بعض الحاالت نجد صعوبة فً تمٌٌز درجة الحرق الثانً العمٌق عن الحرق درجة ثالثة 

ٌكون الحرق فً هذه الحالة شمعً ابٌض الى فحمً مسود و ٌختفً : حروق درجة ثالثة4.

وٌكون الشفاء بطًء و ٌحتاج الى طعوم جلدٌة و تظهر فً هذه الحالة ,  باالحساسالشعور 

 العدٌد من الندبات 
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Superficial burns 

on the trunk and right arm 
of a young child. Typically, 

these are red burns that 

blanch with pressure  

Superficial 
partial-thickness  

 Blistering wounds that 
blanch with pressure are 

characteristic of superficial 
partial-thickness burns. 
These wounds are also 

typically moist and 
weeping 
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Deep partial-
thickness  

burns on the trunk and 
extremities of a young child. 

These burns are typified by 
easily unroofed blisters that 

have a waxy appearance and do 
not blanch with pressure. 

Full-thickness  

 Burn areas of this type are 
characteristically insensate and 

waxy white or leathery gray in 
color.  



 اشكال انُذباث
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 :Hypertrophic scar الضخامٌةالندبات -1

و هً ذات لون أحمر و مإلمة و حاكة و تكون محصورة  

 ضمن اآلفة و ال تتجاوز حدودها

 

 : keloidالجدرة -2

حاكة و مإلمة , هنا تكون سمٌكة مع حواف غٌر منتظمة   

و ٌمكن ان تتجاوز حواف الجرح االصلً و قد تظهر بعد 

 عدة أشهر من االصابة 

 



 ػالج انُذباث

الى  باالضافةبعد الشفاء ٌتم ارتداء المشدات الضاغطة لتطبٌق الضغط المناسب على الندبة  •
 :وبذلك نستفٌد من  الزٌوت النباتٌة الخاصة التدلٌك ب

الضغط المباشر المطبق على الندبة و بالتالً تؤثٌر الضغط على الٌاف الكوالجٌن و  تاثٌر1.
 المكونة للندبة و تخفٌف ارتشاحها الغلٌكوبروتٌن

المشد الضاغط ٌسبب حركة الطبقة االولى من الجلد و ٌدلك الطبقة الداخلٌة من العضالت و 2.
 بالتالً ٌخفف خطر تموج الجلد

 30-20)ٌلعب المشد دور فعال جدا فً تحدٌد شكل الندبة بعد العالج حسب الضغط المطبق 3.
 (  ملم زئبقً ثابت

 ٌسمح بالحصول على بشرة مرنة و قوٌة 4.

 ٌساعد على نقص لون النسٌج الندبً و االحتقان اللون5ً.

 ٌخفف السماكة الندبٌة 6.

 تخفٌف اعراض الحكة 7.

 و الوخز 
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 يٕاصفاث انًشذاث انعاغطت

 نؼالج انُذباث 
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 ملم زئبقً ٌتناسب مع منطقة الندبة  30 -20ٌتم تطبٌق ضغط ٌتراوح بٌن 1.

 ان الضغط المطبق بالنسبة لمشدات الحروق هو ضغط متساوي فً كل اماكن الشد2.

 ٌمكن تعدٌله و لعدة مرات حتى نحافظ على الضغط المطبق على الندبة 3.

جاهزة أبدا و  الضخامٌةال ٌمكن ان تكون المشدات الضاغطة الخاصة بعالج الندبات 4.
ذلك بسبب اختالف القٌاسات بشكل كبٌر و اختالف اماكن الندبات و لذلك ٌتم تفصٌلها 

 حسب الحالة حصرٌا

سم من  15ٌجب أن ٌغطً المشد الضاغط الندبة و ٌكون محٌطا بها بقطر ٌزٌد عن 5.
 كل الجوانب 

ان النسٌج المطاطً المستخدم ذو شد رباعً االتجاهات حتى نحصل بذلك على ضغط 6.
 مشابه بآلٌته المٌكانٌكٌة مواصفات مرونة الجلد 

 اال ٌعٌق دوران الدم7.

 ال ٌمكن ارتداء المشد على جرح مفتوح8.

 

 



 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 

•. 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 بؼط أشكال انًشذاث انعاغطت نؼالج انُذباث 
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 ص

•. 
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 غشٌمت انحصٕل ػهى انمٍاساث
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 ششائح انسٍهٍكٌٕ ٔ انُسٍح 

 انًطاغً انًبطٍ بانسٍهٍكٌٕ

ان هذه الشرائح ذات دور فعال فً المساعدة على ضغط الندبة :شرٌحة السٌلٌكون •

و بالتالً تخفٌف الشعور بالوخز و الحكة و مع استمرار العالج تستعٌد الندبة 

 اللون الطبٌعً للجلد 

لقد ثبت بالتجربة ان : ملم و قٌاسات متعددة6 –ملم 4 –ملم  2لها سماكات متعددة •

زٌادة السماكة  تعطً فرق واضح فً العالج الن الهدف الرئٌسً من شرٌحة 

السٌلٌكون ان تساعد فً تطبٌق ضغط متساوي على مساحة الندبة كاملة كما ان 

 لها دور مطري للندبة مما ٌدعم فً تسطح الندبة وتحسٌن لونها
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 ششائح انسٍهٍكٌٕ ٔ انُسٍح 

 انًطاغً انًبطٍ بانسٍهٍكٌٕ

 

•. 
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 ششائح انسٍهٍكٌٕ ٔ انُسٍح 

 انًطاغً انًبطٍ بانسٍهٍكٌٕ
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 ال ٌمكن تصنٌع جٌوب فً المشد توضع فٌها شرٌحة السٌلٌكون•

بشكل مرحلً حتى نحصل على  السٌلٌكونٌجب تطبٌق شرائح •
كل ساعتٌن  اوالدرجة التحمل من المرٌض أي ٌجب تطبٌقها 

تطبق  ان الىذلك لعدة مرات فً الٌوم  وتلٌها راحة نصف ساعة 
ذلك منعا من  وفً اللٌل  اوفً النهار  اماساعة فً الٌوم  12

 حصول أي حالة تحسس 

هذا  ان:  بالسٌلٌكونفٌما ٌتعلق بالنسٌج المطاطً المبطن  اما•
ٌكون لدى المرٌض مشدٌن  انلكن ٌجب  والنوع نوع جٌد 

و مشد  بالسٌلٌكوناحدهما مصنوع من النسٌج المطاطً المبطن 
بذلك نسمح للبشرة بالتنفس  وبالتناوب  السٌلٌكونبدون مادة  اخر

 سرعة الشفاء   و

 

 



 غسم انًشذ
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ٌتم غسل المشد بالماء الفاتر المائل الى البرودة و باستعمال •

 الصابون السائل 

 ٌجب اال ٌتم فرك او عصر المشد •

ٌجب نشر و تجفٌف المشد فً مكان بعٌد عن الشمس أو أي •

 مصدر حراري حتى ٌحافظ النسٌج المطاطً على مرونته 

 االفضل وجود مشدٌن حتى ٌتم التناوب بٌنهما عند غسل أحدهما •

ٌتم غسل شرٌحة السٌلٌكون بسهولة جدا بالماء الفاتر و الصابون •

 و تجفف بعٌدا عن مجرى الهواء و أي مصدر حراري

 

 

 

 



 غشٌمت اسحذاء انًشذ انحشٔق
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 غشٌمت اسحذاء يشذاث انحشٔق
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•. 



 غشٌمت اسحذاء انًشذ انحشق
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قد ٌحدث انتفاخ فً االطراف العلوٌة و االطراف السفلٌة نتٌجة ارتداء المشد الضاغط  

 :  ماٌلًو تزداد هذه الحالة وضوحا عند االطفال لذلك ٌجب اتباع 

مع حركات قبض و ( لمعاكسة الجاذبٌة االرضٌة)رفع الطرف العلوي الى االعلى •

 دقائق  10بسط الٌد لعدة مرات و لفترة ان ال تقل عن 

درجة مئوٌة   45بزاوٌة ( لمعاكسة الجاذبٌة االرضٌة)رفع الطرف السفلً الى االعلى •

 دقائق  10لعدة مرات و لفترة ان ال تقل عن 

ان تطبٌق ما سبق ٌسمح بتخفٌف تجمع السوائل اللمفاوٌة فً االطراف و بالتالً تفادي •

 الورم و الوذمة

دقٌقة و اعادة  15الى  10و ٌمكن عند تغٌر لون الجلد الى الزرقة نزع المشد لمدة •

 ارتدائه ثانٌة 

 

 



 يذة اسحذاء انًشذ انحشق
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ساعة لٌتم المحافظة  24ساعة من اصل  23ٌتم ارتداء المشد •
 على الضغط المطبق الطول مدة ممكنة 

أشهر الى السنتٌن حسب حالة  8تتراوح مدة ارتداء المشد من ال•
 الندبة 

عند استعمال أي كرٌم او زٌوت نباتٌة ٌتم تطبٌقه فً الفترة التً •
 ٌنزع فٌها المشد و ٌترك لٌجف ثم ٌعاد ارتداء المشد مرة اخرى 

الشركة مسإولة عن متابعة المرٌض و اخذ الصور الالزمة •
لحاالته لمقارنتها مع تطور الحالة فً كل مرة و تعدٌل مشداته 
لالبقاء على الضغط الالزم و تكون هذه المتابعات و التعدٌالت 

ٌوم ثم تتباعد الزٌارات عند مالحظة تفهم  15اٌام لمدة  4كل 
 االهل الٌة العمل لمدة ال تقل عن السنة  و بشكل مجانً 
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 اندــــــــبائــش
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 * 



 نالبطٍٍخبٍشة فشد اَكًاش 
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 خبٍشة فشد اَكًاش انشسغ 

 ٔ االصابغ
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•. 



 خبٍــشة فشد اَكًاش 

 ٌذ ٔ يشفك باٌ ٔاحذ
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 خبٍـــشة فــشد اَكًـــاش سسغ يغ 

 حطبٍك ظغػ ػهى انُذبت بانًشذ

 

•. 
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 خبٍشة فشد اَكًاش انٍذ
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•. 



 

 خبٍشة فشد اَكًاش االصبغ
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 خبٍشة فشد اَكًاش انًشفك
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 خبائش أرٌت انعفٍشة انؼعذٌت 

 ٔ ْبٕغ انٍذ
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 خٓاص فشد اَكًاش ححج االبػ
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 خبٍشة حصحٍح سسغ بحانت انذاء انشثٕاًَ
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 إَٔاع انبخٕس ٔ االغشاف االصطُاػٍت انًُاسبت نٓا
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 :االطراف السفلٌة

 للبتر الجزئً للقدم الطرف الصناعً 

 للبتر خالل مفصل الكاحل   

 للبتر تحت الركبة    

 للبتر خالل مفصل الركبة   

 للبتر فوق الركبة   

 للبتر خالل مفصل الورك   

 لبتر نصف الحوض   

 لبتر النصف السفلً للجسم   

 

 

 



 االغشاف انؼهٌٕت 

 :االطراف العلوٌة 

 لحاالت البتر الجزئً للٌد الطرف الصناعً 

 لحاالت البتر خالل مفصل الرسغ            

 لحاالت البتر تحت مفصل المرفق     

 لحاالت البتر خالل مفصل المرفق    

 لحاالت البتر فوق مفصل المرفق     

 لحاالت البتر خالل مفصل الكتف    

   لحاالت بتر الربع االمامً     

   

27/08/1438 



Congenital Limb Deficiency 
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 ضٌاع طرف خلقً

حالة اسئصال جراحً مع تدوٌر عظم الفخذ بتشكٌل دورانً 

معٌن مما ٌخلق وظٌفة مرٌحة لعمل الطرف المتبقً و الذي 

سٌناسب التشوهات المتعددة لدى المرٌض مخدما بذلك 

حٌث ٌلعب الكاحل للطرف الصناعً الذي سٌستعمله الطفل 

 دور الركبة فً هذه الحالة



. 
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 ظٍاع ػظى انفخز
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 ظٍاع ػظى انفخز

27/08/1438 



 غشف نخشِٕ ٔالدي
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Amputations of Toes ,foot & ankle 

  بتر االصابع ومشط القدم والكاحل

 رافعةالحظ فً الرسم اختالف 

 مشط القدم االمامً بالمقارنة  

 الطبٌعة مسافة الخطوة مع 

 
 ٌنقص  نالحظ كٌف

 دعم القدم من االمام بعد

 فً هذه  البتر الجزئً 

 وتتغٌر محاور الحركة الحالة
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 الػادة انخٕاصٌ َحٍ بحاخت انى حزاء 

 بًٕاصفت خاصت حسب انشكم 
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 بخش يشػ لذوحؼٌٕط 

27/08/1438 



 بخش يشػ لذو
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Amputation Symes 
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 بتر ساٌمز



 بٍشٔغٕفغشف 
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 بٍشٔغٕفغشف 
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 بٍشٔغٕفغشف 
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 بٍشٔغٕفغشف 
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 بٍشٔغٕفغشف 
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Transtibial Amputation 

 بخش ػظى انساق ثالد يسخٌٕاث بانًماسَت 
 يغ انساق انطبٍؼٍت
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 توضح الصورة مقارنة بٌن 
 طرف طبٌعً مع عظم الشظٌة والظنبوب

 Bبتر قصٌر 
 C    بترمتوسط
 D    بتر طوٌل



 يُاغك انعغػ انًحخًهت ندزيٕس انبخش ححج انشكبت

 

•Aًوسط , سطح الضغط المحتمل متضمن اربطة الركبة  من الوجه الداخل

 وسط و جانب عظم الفخذ مباشرة,( شعاعٌا)طرفً الظنبوب , الظنبوب

•Bًالجزء الجانبً ,سطح الضغط المحتمل متضمن اربطة الركبة  من الوجه الجانب

 طرف الشظٌة ,االسفل للظنبوب 

•C ًسطح الضغط المحتمل متضمن الجزء االكبر من الوجه من الوجه الخلف

 الخلفً 

27/08/1438 



 يُاغك انعغػ انغٍش يحخًهت ندزيٕس انبخش ححج انشكبت 

•Aًسطح الضغط الغٌر محتملة رأس الشظٌة وقمة الظنبوب والوجه االسفل  من الوجه الداخل

 االمامً للظنبوب

•Bًطرف الشظٌة ,ٌجب عدم تطبٌق ضغط على راس الشظٌة للظنبوب  من الوجه الجانب 

•C ًٌجب ان تكون اربطة اوتار الركبة محمٌة  من الوجه الخلف  

27/08/1438 



 بخش لصٍش

27/08/1438 



> 

27/08/1438 



 ًٌٍ ححج انشكبت لصٍشاالطشف غشفٍٍ انبخش 

   اسكبتٔ انطشف االٌسش بخش فٕق  

27/08/1438 



 بخش يخٕسػ

27/08/1438 



 بخش يخٕسػ

27/08/1438 



 بخش يخٕسػ   

27/08/1438 



. 

27/08/1438 



. 

27/08/1438 



 (بخش يخٕسػ)بخش ححج انشكبت 

27/08/1438 



 بخش ححج انشكبت 

27/08/1438 



 بخش ححج انشكبت 

27/08/1438 



 بخش غٌٕم

27/08/1438 



Knee Disaticulation &transcondylar 
amputation 

 بخش يٍ خالل انشكبت
 

27/08/1438 

3R21-23 



 بخش يٍ خالل انشكبت 

 

27/08/1438 



Above Knee Disarticulation & 
transcondylar amputation 

 فٕق انشكبت بخش يٍ
 

27/08/1438 

 يٍ خالل انًماسَت بٍٍ انشكهٍٍ َالحع انخانً

 انسٕكٍجانحٕض ٌكٌٕ داخم ػظى  االسكٍٕوَالحع اٌ  Aانشكم 

 ٔانخً بذٔسْا حغطً يفصم انفخز

ٔ انخً بذٔسْا  انسٕكٍجٌسخُذ ػهى حافت  االسكٍٕوَالحع اٌ Bانشكم 

 حسُذ انطشف انٕحشً نؼظى انفخز 



 ًٌٍ ححج انشكبت لصٍشاالطشف غشفٍٍ انبخش 

 شكبت نٔ انطشف االٌسش بخش فٕق ا 

27/08/1438 

3R20 



   بخش فٕق انشكٍت

27/08/1438 

3R90 



 :األغشاف االصطُاػٍت 

 سكبت ٍْذسٔنٍك أنًاٍَت

 

 

27/08/1438 
3R60 



 سكبت:األغشاف االصطُاػٍت 

 ٍْذسٔنٍك أنًاٍَت بؼذ حغهٍفٓا 

 

 

27/08/1438 



27/08/1438 

3R20 



 غشف صُاػً فٕق انشكبت

27/08/1438 



 بخش فٕق انشكبت يضدٔج     

27/08/1438 



 سكبت راث نداو

27/08/1438 



 بخش فٕق انشكبت لصٍش

27/08/1438 

3R45 



 بخش فٕق انشكبت

27/08/1438 



Hip Disarticulation & hemipelvectomy  
 بخش يٍ انحٕض

27/08/1438 



 بخش يٍ خالل انحٕض

27/08/1438 



 بخش غشفٍٍ يٍ انحٕض

27/08/1438 



 إَاع االلذاو انصُاػٍت 

27/08/1438 

–كاحل قاسً –تصمٌم غٌر متمفصل 
 وسادة كعب مناسبة

 تصمٌم متمفصل قدم وحٌدة المحور

تصمٌم 

متمفصل 

قدم 

متعددة 

 المحاور

 تصمٌم متمفصل قدم متعددة المحاور

1 

2 

1 

2 

4 

3 

 قدم خاص لبتر ساٌمز



 إَاع االلذاو انصُاػٍت 

27/08/1438 

 قدم مرنة

 قدم دٌنامٌكٌة ستانلس ستٌل

قدم متعددة  قدم دٌنامٌكٌة كربونٌة رٌاضٌة

 الوظائف 

 ألٌاف كربونٌة

 قدم دٌنامٌكٌة كربونٌة 



 اشكال انشكبت فً انبخش فٕق انشكبت

27/08/1438 

 جراب سٌلٌكون مع القفل
طرف صناعً 

مودالر )معٌاري 
Otto Bock) 

طرف صناعً مع 

 ركبة وحٌدة المحور
Single-axis 

طرف صناعً مع 

ركبة متعددة 

االرتكاز
polycentric 



 اشكال انشكبت فً انبخش فٕق انشكبت

27/08/1438 

طرف صناعً مع ركبة اغالق ٌدوي لتأمٌن درجة ثبات 

 عظمى حٌث ٌمكن فتحها عن طرٌق ضغط على الكبل 

وهً خاصة فً حاالت بتر الطرفٌن لٌكون الطرف 

 لالستناد 



. 

27/08/1438 

   هٌدرولٌك ركبة مع صناعً طرف



 غشف صُاػً يغ سكبت دٔساٍَت

27/08/1438 

مباشرة  السوكٌتغالبا تكون متصلة مع متصلة مع محور دوران ركبة  طرف صناعً مع ركبة 

 خاصة  لبتر خالل الركبة



Measurment of knee extention with 
transtibial amputation 

27/08/1438 

 قٌاس زاوٌة الركبة عند فرط بسط 

 للركبة فً حالة بتر تحت الركبة

 قٌاس زاوٌة مفصل الحوض للعضلة 

 القابضة فً حالة بتر فوق الركبة 



Physical therapy management of 
postoperative pain  

27/08/1438 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

 المرحلة الثالثة



Soft dressing & compression 

27/08/1438 

وهً من التطبٌقات الفعالة جدا للجزء المتبقً من الفخذ وذلك باستعمال رباط ٌطبق 

حلقات وبشكل مضغوط  جٌدا للحصول على شكل  8بشكل مائل ٌلف على شكل 

 الجذمور االسطوانً المناسب للتقلٌل من النسج الرخوة الزائدة 

 

 حالة بتر تحت الركبة 



Soft dressing & compression 

27/08/1438 

ٌجب ضغط منطقة الحوض باالضافة الى الفخذ لمنع التبعٌد الذي ٌنتج 

 من شد العضلة

 

 

 حالة بتر فوق الركبة 

 



Soft dressing & compression 

27/08/1438 

هً من احدى االستراتٌجٌات الهامة والمطبقة لضبط حجم 

الوذمة الناجمة عن البتر وذلك عن طرٌق تطبٌق طبقتٌن من 

 القماش المطاطً لضغط الطرف بالطرٌق حسب الشكل

 



Range of motion & flexibility 

27/08/1438 

 الوضعٌة المناسبة بشكل دائم للبتر تحت الركبة هو التمدٌد الكامل

منشفة صغٌرة مدورة او مخدة صفٌرة توضع تحت نهاٌة البتر لتدعم 

التمدٌد الكامل للركبة الن وضعها تحت الركبة سٌسبب تحدد فً حركة 

 مفصل الركبة الحقا 



Range of motion & flexibility 

27/08/1438 

بوضعٌة االستلقاءعلى البطن لتمطٌط النسج الرخوة الخلفٌة و لحماٌة 

 تمدد الركبة 

توضع المخدة فً منطقة فوق الركبة لرفع الطرف عن سطح السرٌر 

 لتؤمٌن استطالة اوتار الركبة و النسج الرخوة



 حًاسٌٍ نخمٌٕت انؼعالث

27/08/1438 

 للحصول على استقرار و ثبات الجذمور 

 و عدم التسبب بضعف العضالت  

 الحركة  بتحددوكنتٌجة 



 االغشاف انؼهٌٕت 

27/08/1438 

تتضمن حاالت البتر الجزئً للٌد البتر خالل المفاصل ما بٌن 
السالمٌات القاصٌة و الدانٌة و البتر خالل المفاصل المشطٌة 

السنعٌة والبتر فً السالمٌات الي من االصابع او جمعٌها 
 (الوسطى,خالل المفاصل ومابٌن السالمٌات )

و الوظٌفة االساسٌة لهذه االطراف االصطناعٌة هً توفٌر فعل 
 مضاد لفعل االصابع المتبقٌة

و تصنع معظم هذه االطراف االصطناعٌة من البالستٌك او 
 الجلد او الخشب 

 كما تستخدم وساءل متعددة الغالقها و تعلٌقها فً الجسم



 االغشاف انؼهٌٕت 

27/08/1438 

 المخططات و الخطوط الرئٌسٌة 

 التً توضح اماكن البتر



   حدًٍهتبذائم اصابغ 

27/08/1438 



. 

27/08/1438 



. 

27/08/1438 



 حاالث بخش خضئً نهٍذ   

27/08/1438 



 (كف حدًٍهً)حانت بخش خضئً نهٍذ 

27/08/1438 



 حانت بخش ػبش ػظى انشسغ                                 

27/08/1438 



 حانت بخش ػبش ػظى انشسغ             

27/08/1438 



 غشف دٌُايٍكً نحانت بخش فٕق انًشفك      

27/08/1438 



 غشف دٌُايٍكً نحانت بخش فٕق انًشفك 

27/08/1438 



 غشف صُاػً حخحكى فٍّ كٓشباء انؼعالث نحاالث انبخش 

27/08/1438 



Soft dressing & compression 

27/08/1438 

 وهً من التطبٌقات الفعالة جدا للجزء المتبقً من

 الساعد وذلك باستعمال رباط ٌطبق بشكل مائل 

 حلقات وبشكل مضغوط  جٌدا 8ٌلف على شكل  

 للحصول على شكل الجذمور االسطوانً  

 المناسب للتقلٌل من النسج الرخوة الزائدة 

 

 ٌجب ضغط منطقة الذراع باالستناد الى 

 الجذع لمنع التبعٌد الذي ٌنتج من شد 

 العضلة

 

 

 



 إَٔاع االغشاف انؼهٌٕت

27/08/1438 

 مثال عن نموذج الطرف الخارجً

 الشخصً للٌد المتٌن و القوي  

 مثال عن مفصل الكتف الشخصً بحالة بتر مفصل كتف 



 

 ػٍ غشف ًَٕرج حؼهٍك ٔ كبم نهعبػيثال 

 

27/08/1438 



. 

27/08/1438 

 االجهزة التقلٌدٌة كبدائل للٌد بالطرف 

 المتعددة باشكالهاالصناعً 



. 

27/08/1438 

 االجهزة التقلٌدٌة كبدائل للٌد بالطرف 

 المتعددة باشكالهاالصناعً 



 غشف صُاػً يغ يفصم يشفك

27/08/1438 



 خٓاص غشف ػهٕي ثُائً

27/08/1438 

 جهاز طرف صناعً ثنائً لبتر 

 من مفصل الكتف للطرفٌن العلوٌٌن



27/08/1438 



 انًشخغ انًؼخًذ 

27/08/1438 



27/08/1438 



27/08/1438 



. 

27/08/1438 



 
 
 مؤسست الدكتىرة منال محادة اخلياط الطبيت•

 تشكر حسن استماعكم

27/08/1438 


