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INTRODUCERE
Manevrarea pacientului reprezintă un factor de risc semnificativ pentru apariţia
afecţiunilor musculoscheletale în rândul personalului medical, vizând în aceeaşi
măsură şi kinetoterapeuţii, fiind una dintre cauzele majore ale accidentelor datorate
suprasolicitărilor (44). Lucrătorii în domeniul sănătăţii care suferă de afecţiuni
musculoscheletale, raportează frecvent ca şi cauză a acestora manevrarea pacienţilor
(16, 18, 23, 30, 5, 10), această sarcină fiind considerată ca foarte solicitantă pentru
coloana vertebrală, aşa cum reiese şi din studiile biomecanice (34).
Potrivit unei recenzii realizate de Jensen, prevalenţa afectării coloanei
vertebrale în rândul lucrătorilor în sănătate care manevrează pacienţii, este de 3,7 ori
mai mare faţă de cei care nu fac acest lucru frecvent (19).
Studiile despre încărcarea biomecanică a coloanei lucrătorilor în sănătate în
timpul manevrării pacientului, au demonstrat că sarcinile ridicate în aceste situaţii
depăşesc limitele permise, stabilite de NIOSH (Institutul Naţional pentru Siguranţa
Ocupaţională şi Sănătate din America) şi de alţii (14, 22, 28, 39).
Dintre tipurile de manevrări, repoziţionarea pacientului în pat (18,20,11), şi
ridicarea/transferul pacientului (9,13,15,16,11) sunt considerate ca fiind cele mai
stresante, sau ca fiind cele mai frecvente cauze ale leziunilor determinate de
manevrarea pacienlui. Un studiu biomecanic recent care a evaluat mai multe tipuri de
manevrări, a descoperit că riscurile de leziuni la nivelul coloanei vertebrale sunt mai
mari în timpul transferului şi repoziţionării pacientului în pat (14).
Factori fizici: ridicările manuale şi postura incorectă
Ridicările frecvente (33, 40, 37) de greutăţi mari (10) au fost identificate ca
factori de risc pentru apariţia leziunilor musculoscheletale în rândul lucrătorilor în
sănătate. Un studiu care compară ridicarea de greutăţi de către personalul medical şi
cea realizată de alt tip de muncitori, sugerează că personalul medical practică ridicări
de durată mai lungă şi în posturi ciudate, ridicări de greutăţi mai mari, mai solicitante
prin aplicarea forţelor orizontale şi o frecvenţă mai mare a ridicărilor rapide şi
neaşteptate, în comparaţie cu alt tip de muncitori; s-a sugerat că acest tip de ridicări
plasează activitatea personalului medical la cel mai înalt nivel de risc de producere a
leziunilor musculoscheletale (24).
Analizele biomecanice sugerează că multe dintre posturile adoptate de
personalul medical sunt incorecte (24), iar lucrul într-o postură incorectă (de ex. în
poziţii blocate, în flexie sau din răsucire) a fost cotat ca fiind un factor major de risc
pentru leziunile musculoscheletale în rândul lucrătorilor din domeniul sănătăţii
(4,8,19, 12).
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L.P.1. BIOMECANICA UNEI MANEVRE SIGURE
OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască
1. cauzele care pot determina
modificări în geometria şi
biomecanica coloanei
2. mecanica ridicărilor şi care
este limita maximă de acţiune
admisă.
3. regulile de protecţie
recomandările
pentru
manipulare sigură

şi
o

4. punctele cheie ce trebuie
luate în considerare pentru
evaluarea
riscurilor
unei
manipulări corecte

Coloana vertebrală este alcătuită din 33 de
vertebre separate de structuri cartilaginoase
destinate
absorbţiei
şocurilor
(discurile
intervertebrale). Coloana este susţinută de
ligamente şi muşchi. Forma naturală a coloanei
creează trei curburi de echilibru (regiunea
cervicală cu curbură lordotică, regiunea toracală
cu curbură cifotică şi regiunea lombară cu
curbură lordotică).
Numeroase posturi pot produce modificări
în geometria coloanei, dar modificarea poziţiei
în timpul trecerii din stând în aplecat înainte şi
apoi revenire în stând (în timpul acestor mişcări
coloana îşi modifică curbura din lordotică în
cifotică şi din nou în lordotică) combinată cu
ridicarea sau coborârea unei greutăţi, creează un
risc particular pentru afectarea/ lezarea coloanei.

1.1.Mecanica ridicărilor
Ridicarea unei greutăţi cu trunchiul flectat şi membrele superioare extinse va
modifica aliniamentul coloanei şi centrul de echilibru (centrul corporal) de la nivelul
abdomenului. Ca urmare a acestui fapt, coloana trebuie să suporte atât greutatea
trenului superior, cât şi greutatea încărcăturii ce trebuie ridicată sau coborâtă. Forţa
preluată de coloana vertebrală poate fi estimată prin calcularea momenului şi forţelor
create de greutatea încărcăturii ce trebuie ridicată şi greutatea trenului superior.
Momentul este forţa ce acţionează pe o anumită distanţă.
Momentul = (Forţa) x (Distanţa)
În acest caz este identic:
Momentul = (Greutatea încărcăturii) x (Distanţa de la mijlocul
încărcăturii la punctual de sprijin - fulcrum) {Ecuaţia A}.
De exemplu, presupunem că o persoană se apleacă pentru a ridica o greutate
dintr-un sertar. Presupunem că se apleacă la aproximativ 40º faţă de orizontală, şi că
greutatea încărcăturii este de 15 kg. Presupunem că persoana trebuie să ajungă la 40
cm înainte, faţă de coloana vertebrală pentru a apuca şi ridica greutatea respectivă.
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Centrul masei corporale a trenului superior se găseşte la 25,4 cm anterior faţă
de coloana lombară. Presupunem că greutatea trenului superior este de 41 kg (de
obicei aproximativ jumătate din greutatea totală a corpului).
Din ecuaţia A:
Momentul greutăţii încărcăturii = (15 kg.) x (40 cm.) = 600 cm-kg
Momentul greutăţii trenului superior = (41 kg.) x (25.4 cm.) = 1041,4 cm-kg
Momentul total (în sensul acelor de ceasornic) = 1641.4 cm-kg
Pentru a începe ridicarea greutăţii, acest moment (desfăşurat în sensul acelor de
ceasornic) trebuie să fie contrabalansat de un moment în sens invers acelor de
ceasornic. Momentul invers acelor de ceasornic este generat de contracţia muşchiului
erector spinae (muşchiul situat la aproximativ 5 cm înapoia coloanei lombare. Acest
moment (forţă) contrar acelor de ceasornic poate fi calculat din Ecuaţia A.
Momentul (contrar acelor de ceasornic) = (Forţa generată de muşchiul
erector spinae ) x (5 cm.) {Ecuaţia B}
Dacă persoana se opreşte şi menţine greutatea într-o poziţie statică la începutul
ridicării, momentul desfăşurat în sensul acelor de ceasornic trebuie să echivaleze
momentul desfăşurat în sens contrar acelor de ceasornic (sau persoana va cădea peste
greutate), ceea ce înseamnă că momentul (forţa) ce acţionează în sens contrat acelor
de ceasornic este 1641,4 cm-kg.
Forţa generată de muşchiul erector spinae poate fi calculat din Ecuaţia B.
Din ecuaţia B:
1641,4 cm-kg = (Forţa generată de muşchiul erector spinae) x (0,8 cm.)
(1641,4 cm-kg)/(5 cm.) = (Forţa generată de muşchiul erector spinae)
328 cm-kg = Forţa generată de muşchiul erector spinae
Forţa compresivă totală este egală cu suma momentelor (forţelor) ce se
desfăşoară în sensul acelor de ceasornic şi a celor contrare (1969 cm-kg, de exemplu).
Riscul de apariţie a leziunilor coloanei lombare şi în consecinţă a durerilor
lombare creşte atunci când forţa compresivă de la nivelul discurilor
intervertebrale L5-S1 (lombar 5 - sacrat 1) depăşeşte 350 kg.
În 1981 Institutul Naţional pentru Siguranţa Ocupaţională şi Sănătate din
America (NIOSH) a conceput un Ghid al muncii pentru manipulări manuale care
foloseşte 350 kg. forţă compresivă la nivelul L5-S1 ca fiind unul dintre criteriile
folosite la stabilirea Limitei de Acţiune (LA). Depăşirea limitei de acţiune necesită
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implementarea controlului administrativ sau reorganizarea locului de muncă. Limita
de acţiune reprezintă greutatea ce poate fi ridicată în siguranţă de către 75% dintre
femei şi 99% dintre bărbaţi. O Limită Maximă Permisă (LMP reprezintă de 3 ori
limita de acţiune) a fost stabilită ca fiind echivalentul unei forţe compresive de 350 kg
asupra coloanei vertebrale la nivel L5 – S1.

1.2. Recomandări pentru o Ridicare Sigură
Ridicarea greutăţilor în siguranţă va proteja spatele în timpul ridicării. Înainte
de a ridica o greutate trebuie să-ţi pui următoarele întrebări:







Crezi că poţi să o ridici singur/ă?
Este greutatea prea mare sau prea ciudată?
Greutatea are mânere bune sau posibilitatea
de a fi apucată corespunzător?
Există un obstacol care poate împiedica
ridicarea corespunzătoare?
Este posibil ca încărcătura să se modifice sau
să-şi modifice poziţia când este ridicată?

Pentru o ridicare sigură nu uita să:








stai cât mai aproape posibil de greutatea ce urmează a fi ridicată
flectezi genunchii, nu te apleca din talie
cuprinzi greutatea şi ţine-o cât mai aproape de corp
te ridici prin contracţia puternică muşchilor coapselor.
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Moduri de a-ţi proteja spatele
 Oferă-ţi cât de mult sprijin poţi. Pentru stabilitate, depărtează picioarele
măcar la nivelul lăţimii umerilor. Distribuie greutatea în mod egal pe ambele
tălpi şi ţine-le ferme pe podea, cu centrul de greutate în cavitatea abdominală.
 Contractă muşchii abdominali. Cavitatea abdominală este alcătuită anterior
din muşchii abdominali, superior de muşchiul diafragm şi coaste iar inferior de
planşeul pelviperineal. Presiunea din abdomen ajută la preluarea şi
redistribuirea greutăţii, care altfel ar fi suportată numai de coloana vertebrală.
 Flectează genunchii. Întotdeauna se vor flecta genunchii, astfel încât
membrele inferioare să acţioneze ca nişte telescoape. Pelvisul trebuie să-şi
găsească echilibrul deasupra genunchilor, când aceştia sunt flectaţi, astfel încât
greutatea să fie preluată mai întîi de coapse şi şolduri, în locul coloanei
vertebrale. Nu ridica cu genunchii blocaţi pentru că determină contracţia
ischiogambierilor şi blochează pelvisul într-o poziţie neechilibrată. Nu te apleca
din talie deoarece se creează presiune enormă asupra vertebrelor lombare.
 Menţine coloana în poziţie protejată. Trunchiul să fie menţinut deasupra
coloanei lombare în poziţie cât mai verticală, pentru a reduce forţa exercitată
asupra acestei regiuni. Un spate echilibrat, cu cele 4 curburi fiziologice ale sale,
ţine activi muşchii spinali, astfel încât să poată distribui greutatea exercitată
asupra oaselor, ligamentelor şi discurilor intervertebrale.
Definirea gradelor de dependenţă sunt incluse în instrumentele de lucru şi sunt
descrise în cele ce urmează.
4 Dependenţă totală– pacientul nu poate realiza singur transferurile; necesită
asistenţă totală pentru realizarea activităţilor pe toată durata zilei. Necesită ajutor în
fiecare moment.
3 Asistenţă extinsă – poate realiza activitatea parţial, de obicei poate urma
indicaţii simple, poate necesita indicaţii tactile, poate să încarce parţial greutatea pe
membrele inferioare, poate sta în picioare cu asistenţă, are oarecare forţă musculară în
partea superioară a corpului, poate fi capabil să realizeze transferul prin pivotare.
2 Asistenţă Limitată – Reuşeşte să realizeze mare parte dintre activităţi, capabil
să se transfere prin pivotare, are o forţă considerabilă în partea superioară a corpului şi
poate încărca o greutate mai mare pe membrele inferioare. Păstrează cu uşurinţă
poziţia ortostatică, dar poate avea nevoie de asistenţă. Necesită ghidare la manevrarea
membrelor sau alte tipuri de asistenţă fără încărcare, necesită ajutor de două-trei ori pe
zi.
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1 Supraveghere – Supervizare, încurajare sau îndrumări de trei sau mai multe ori
pe perioada unei zile sau asistenţă fizică o dată sau de două ori în decurs de câteva
zile.
0 Independenţă – poate merge normal fără asistenţă, în situaţii neobişnuite poate
necesita oarecare asistenţă limitată. Ajutorul sau supravegherea sunt necesare o dată
sau de două ori în ultimele zile.
În plus, fiecare pacient va fi evaluat în ceea ce priveşte factori ca acuitatea
mentală, abilitatea de a înţelege instrucţiuni şi cooperarea la ridicări şi
transferuri, combatitivitatea, greutatea, forţa trenului superior, abilitatea de a
menţine greutatea segmentului supraiacent poziţiei iniţiale şi afecţiuni medicale
asociate care pot influenţa selecţia celui mai corespunzător mod de ridicare sau
transfer.
Poziţii neobişnuite
Foloseşte aceste ilustraţii pentru a identifica posturile neobişnuite, atunci cînd
evaluezi riscurile fizice ale sarcinii de îndeplinit.

Trunchi
înclinare laterală

extensie
aplecare anterioară

răsucire

Umăr/braţ
flexie br.

abducţie br.

extensie

ridicare umeri

Gât
extensie

înclinare laterală

Mână/

Pumn
flexie pumn
extensie pumn

înclinare laterală/ulnară
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L.P. 2 MANEVRARELE, POSTURĂRILE ŞI MIJLOACE PENTRU
REALIZAREA ACESTORA

OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască
1.
delimitările
conceptuale
privind manipularea, poziţia,
poziţionarea şi posturarea
2. regulile lui Chaput pentru
manipulare sigură.
3. principiile şi condiţiile optime
pentru asigurarea posturii corecte
a subiectului
4. mijloace folosite în posturare

Planul terapeutic poate fi înfăptuit în
condiţiile în care pacientul este plasat într-o
poziţie favorabilă aplicării mijloacelor
corective.
Sunt situaţii în care pacientul nu are
capacitatea de a acţiona voluntar pentru a se
plasa într-o poziţie favorabilă (ex. AVC –
accident vascular cerebral, imediat după
injurie; TVM – traumatism vertebro medular
în faza acută) ceea ce-l determină pe KT să
intervină pentru a-l poziţiona şi astfel să-i
asigure condiţii optime pentru aplicarea
planului terapeutic. KT asigură poziţionarea
corectă a pacientului, întrucât o poate adapta
în funcţie de necesităţile de moment.

2.1. Delimitări conceptuale
Manipularea = reprezintă orice activitate a unei persoane, care necesită
utilizarea forţei pentru: ridicarea, coborârea, împingerea, tragerea, transportul
(cărarea), mutarea, susţinerea, reţinerea (opunerea) unei persoane, obiect, animal
sau lucru.1
Manevrele = reprezintă suma acţiunilor executate de KT prin care poziţionează
pacientul în concordanţă cu scopul terapeutic urmărit.
În acest sens manevrele au ca obiectiv:
 adaptarea poziţiei corpului şi a segmentelor la cerinţele planului terapeutic;
 asigurarea comunicării şi cooperării dintre KT şi pacient în timpul aplicării
terapiei prin mişcare;
 pregatirea pacientului pentru acţiuni pe plan psihic şi comportamental;

1

Lorraine Lyon, Adelene Yap, A SAFER Approach to Patient Handling, Manual Handling Coordinators Fremantle
Hospital and Health Services, www.fhhs.health.wa.gov.
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Dacă pacientul prezintă unele particularităţi: exces ponderal, sechele
posttraumatice, aparat gipsat, anumite modificări morfo-patologice, etc., KT trebuie
să solicite ajutor din partea unui coleg pentru a efectua o manevră corectă, eficientă şi
sigură pentru pacient dar şi pentru sine.
Valoarea unei manevre corecte şi sigure este pusă în evidenţă prin:
- informarea pacientului asupra modului în care urmează să se acţioneze
global asupra corpului sau numai segmentar;
- utilizarea tipurilor de prize şi contraprize corespunzătoare acţiunilor
planificate;
- plasarea KT în funcţie de acţiunile care urmează să fie efectuate împreună
cu pacientul;
- pregătirea corespunzătoare a locului de efectuare a manevrelor.
PRINCIPIILE LUI RICHARD CHAPUT PENTRU O MANIPULARE SIGURĂ
(manutention - French physiotherapist, Paul Dotte, acum 50 de ani)
1. SIGURANŢA FIZICĂ
 Inconjuraţi greutatea
 Menţineţi spatele în poziţie neutrală
 Protejaţi spatele prin purtarea de centuri protectoare
 Verificaţi-vă poziţia picioarelor – trebuie să fie mobile şi aliniate cu încărcătura
 Picioarele sunt cele care trebuie să lucreze
2. ECONOMIA MIŞCĂRII
 Decide care este cel mai uşor mod de a manevra greutatea – de ex. prin pivotare,
alunecare, rulare etc.
 Foloseşte-ţi greutatea acorpului
 Lasă momentul să facă mişcarea
 Lucrează într-un anumit ritm – nu te grăbi.
3. ERGONOMIE
 Adaptează lucrurile dimprejur pentru a fi de ajutor în realizarea acţiunii, poartă
îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată.
 Adaptează manevra la persoana ta – cunoaşte-ţi limitele.

Posturarea reprezintă mijlocul de tratament prin care se impun corpului sau
segmentelor acestuia poziţii corective, chiar hipercorective pe durată limitată de timp.
Poziţia reprezintă aliniamentul corpului şi segmentelor sale în raport cu linia
mediană; este o atitudine statică pe care corpul şi segmentele sale o pot lua pentru a
asigura condiţii optime de executare a mişcării în funcţie de scopul urmărit.
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Poziţionarea se regăseşte în acţiunle KT de a aşeza corpul şi segmentele
pacientului într-o poziţie corespunzătoare, care să faciliteze executarea exerciţiului
terapeutic propus.
Posturarea corectă se bazează pe asigurarea unor condiţi optime pentru pacient.
În acest sens se are în vedere:
 acceptul şi cooperarea deplină a pacientului. Acesta trebuie să fie informat
asupra importanţei pe care o are alegerea celei mai bune poziţii a corpului şi
segmentelor, precum şi asupra efectelor negative pe care le poate determina
menţinerea unei poziţii incorecte;
 informarea pacientul că posturile corective nu sunt întotdeauna confortabile,
dar trebuie acceptate având în vedere efectele benefice pe care le au în final;
 menţinerea posturii să se realizeze fără ca pacientul să depună efort;
 prizele şi contraprizele să nu fie prea strânse, pentru a nu jena circulaţia
sanguină;
 posturarea să asigurere facilitarea unor funcţii fiziologice (respiratorii,
circulatorii, etc.) şi combaterea poziţiilor vicioase;
 posibiliatea de a urmări reacţiile pacientului la acţiunile înteprinse de către KT;
 durata menţinerii posturii este variabilă, fiind stabilită în funcţie de natura,
gravitatea şi stadiul de evoluţie al afecţiunii.
Acţiunile de posturare sunt eficiente numai dacă se are în vedere respectarea unor
principii de bază:
1. Plasarea pacientului într-o poziţie ce previne un aliniament patologic – o
condiţie de bază pentru realizarea unei posturi corecte. Se va urmări ca efectele
schemelor motorii nedorite/patologice să fie cât mai limitate. Pacientul trebuie să se
obişnuiască cu această nouă experienţă corporală, pentru a „deregla” o depridere
greşit formată şi care a condus la tulburări de statică şi dinamică, sub raport motric.
2. Prevenirea retracţiilor musculo-tendinoase. Poziţiile asimetrice favorizează
aceste vicii de atitudine, mai ales în perioada de creştere şi dezvoltare. În asemenea
condiţii, permanentizarea acestor poziţii determină contracturi musculare şi anchiloze,
ajungându-se până la retracţii musculo-tendinoase, recuperarea pacientului devenind
dificilă.
3. Profilaxia escarelor - trebuie să respecte următoarele cerinţe:
 postura aleasă să asigure pacientului o activitate utilă sau cu caracter
deconectant, în sensul că membrele superioare să aibă libertate de mişcare (cu
condiţia să nu fie implicate în posturare);
 postura terapeutică trebuie să prevină şi să combată durerea, dar mai ales
schemele motorii patologice;
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 postura terapeutică să asigure simetria/ alternanţa posturală, în sensul că axul
median al corpului să fie perceput în mod conştient, context ce va favoriza
dezvoltarea schemei corporale şi înţelegerea ei corectă;
 postura nu trebuie să fie obositoare, mai ales în condiţiile utilizării obiectelor
ajutătoare. Apariţia primelor semne de oboseală ce se pot manifesta prin
exacerbarea tonusului muscular, poate conduce la modificarea posturii, cu
unele consecinţe legate de apariţia durerii sau chiar unele manifestări
dezagreabile;
 evitarea durerii prin acţiunile inteprinse, acţiunea de manevrare să fie blândă
pentru a nu declanşa un reflex de apărare;
 să se respecte amplitudinea şi axele de la nivelul articulaţiilor supuse
solicitării.
2.2. Tehnica adoptării posturii
În funcţie de scopul umărit şi efectul scontat, posturile pot fi utilizate:
- pentru facilitare a activităţii neuro-motorii voluntare (afecţiunle SNC);
- pentru facilitarea unui proces fiziologic dereglat de boală (afecţiunile
aparatului respirator, circulator);
- scop morfologic, prin care se urmăreşte prevenirea şi după caz, corectarea
retracţiilor musculo-tendinoase (afecţiuni ortopedico-traumatologice, neurologice,
reumatismale, etc.);
- scop sedativ, concretizat prin posturi antalgice destinate să reducă sau să
suprime durerea;
- pentru conştienizarea poziţiei corecte de la nivelul unui segment sau a
segmentelor afectate.
Mijloace:
În sprijinul adoptării unor posturi poate fi folosită:
1. gravitaţia;
2. acţiunea subiectului însuşi;
3. utilizarea unor tehnici asociate, dispozitive şi amenajări speciale.
1. Gravitaţia are rol important în asigurarea/facilitarea amplitudinii de mişcare
articulară; normalizarea tonusului în cazul modificărilor acestuia (flascitate, hipo- sau
hipertonie).
În cazul limitării amplitudinii de mişcare articulară (ex datorită menţinerii
segmetului imobilizat în aparat gipsat) se acţionează prin scoaterea segmentului ce
urmează a fi mobilizat în afara suprafeţei de sprijin, fapt ce determină ca prin acţiunea
gravitaţională, segmentul să „cadă” în sensul de flexie sau extensie în funcţie de
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poziţionarea pacientului. Ex. pacientul are dificultate de flexie a genunchiului, poziţia
este de aşezat pe masa de lucru, gamba în afara suprafeţei de sprijin, KT susţine
gamba în treimea inferioară pentru a preîntâmpina o cădere bruscă, mişcarea va fi
lentă şi ghidată de către KT, dar mai ales de pacient care trebuie să aibă control asupra
segmentului.
Acelaşi procedeu este valabil şi pentru alte segmente ale organismului, care
prezintă limitări ale amplitudinii de mişcare de flexie sau de extensie de la nivelul
unei articulaţii.
2. Acţiunea subiectului însuşi
Sesizarea unor „devieri/nereguli” în buna funcţionare a aparatului locomotor
aparţine subiectului/pacientului atunci când are formată schema conştiinţei schemei
corporale şi a lateralităţii, dar şi a familiei când observă abateri de la normal. Analiza
proprilor defecte (ex. deviaţii ale coloanei vertebrale – cifoze, scolioze, etc) se
desfăşoară în două etape:
- în prima etapă pacientul descoperă că abilitatea unui segment nu este
identică cu a celuilalt sau umerii prezintă abateri de la normal; trebuie să
stea într-o anumită poziţie care nu este corectă.
- în a două etapă se apelează la un specialist pentru stabilirea programului în
vederea corectării deficienţei până ce se dobândeşte conştiinţa poziţiei
corecte.
3. Utilizarea unor tehnici asociate, dispozitive şi amenajări speciale
Calea cea mai sigură de realizare a unei posturări corecte este cu ajutorul
mâinilor KT şi a unor instalaţii şi amenajări speciale.
Dispozitive şi amenajări speciale
Posibilitatea de a utiliza unele dispozitive şi amenajări îi oferă
kinetoterapeutului un câmp larg de valorificare a potenţialului creativ.
Există aparatură folosită în unele instituţii specializate dar şi dispozitive şi
amenajări ce pot fi executate artizanal cu un minim de efort.
Câteva din dispozitivele pe care KT le poate folosi în procesul de recuperare
sunt:
- masa/patul basculant/ă;
- planşa basculantă („balansoar”);
- montaj de scripeţi cu greutăţi;
- planşetă pentru poziţionarea corpului în decubit dorsal, ventral, lateral;
- planşetă pentru poziţionarea corpului în ortostatism (verticalizator);
- manivelă pentru circumducţie;
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- bicicleta verticală;
- sistem cu contragreutăţi pentru pronaţie-supinaţie;
- montaj de scripeţi pentru ADD şi ABD membrelor superioare şi inferioare
(chingi suspendate pentru ABD şi ADD membre inferioare);
- amenajarea scaunului rulant;
- bare paralele pentru reeducarea mersului;
- montaj de trepete pentru reeducarea mersului;
- forme diferite de burete, suluri pentru posturări segmentare ale corpului;
- saci, benzi elastice, chingi, curele;
- aparat gipsat, corsete, orteze, atele,
Utilizarea dispozitivelor şi amenajărilor impune precizarea unor reguli, astfel se
va: - explica pacientului modul de acţionare prin intermediul aparatului respectiv;
- verifica starea tegumentelor, cu precădere cele care vin în contact cu aparatul
respectiv pentru a preîntâmpina instalarea leziunilor cutanate;
Poziţia de decubit dorsal asistat - pe un suport (exemple de tipuri de suport)
Construcţia suportului trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
- să fie un plan înclinat, unghiul de înclinare 15-200;
- partea caudală să permită atingerea solului cu degetele picioarelor, iar cea
craniană să fie cât lungimea braţelor şi jumătate a antebraţelor;
- pe lateral, stg.-dr. să fie prevăzut cu curele de fixare la nivelul axilelor şi
bazinului;
- la nivelul umerilor şi pubisului să fie plasate sprijinitoare pentru a evita
alunecarea şi deci a permite menţinerea aliniamentului corporal;
- acest tip de suport este utilizat pentru persoanele care au capacitatea de a
menţine controlul capului;
Poziţia de decubit lateral asistat
Se pot utiliza două tipuri de suporturi în funcţie de capacitatea/dificultatea de a
menţine poziţia de decubit lateral.
Se folosesc două plăci aşezate în unghi drept: placa de bază pe care se plasează
salteaua, precum şi o placă verticală de 30-40 cm care asigură sprijinul părţii dorsale a
corpului. O poziţie corectă şi relaxantă a corpului impune folosirea unor perne la
nivelul capului care trebuie să fie în aceaşi linie cu trunchiul (fără a fi în extensie,
flexie sau înclinaţie laterală) precum şi la nivelul MI heterolateral. În condiţiile în care
este dificilă menţinerea acestei poziţii se pot folosi curele sau perne la nivelul
trunchiului şi bazinului, care previn rostogolirea corpului anterior.
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Alte tipuri de aparate/instalaţii care permit menţinerea corpului în decubit
lateral se pot realiza din plăci aşezate în unghi de 90 0 una faţă de cealaltă, placa „a”
corespunde lungimii trunchiului şi capului, placa „b” corespunde lungimii coapselor,
placa „c” corespunde lungimii gambelor iar placa „d” lungimii plantelor. Aceste
aparate pot fi construite artizanal din lemn, material plastic dar trebuie să fie
capitonate pentru a evita disconfortul şi eventualele leziuni cutanate.
În pat în poziţia de decubit şi aşezat, schimbarea posturii se execută la 1,30-2
ore.
Poziţia de ortostatism (verticalizatoare)
Există dispozitive pentru menţinerea poziţiei ortostatice atât cu sprijin oferit
posterior cât şi anterior.
Dispozitivele care oferă sprijin aterior corpului sunt prevăzute cu suport pentru
plantele piciorului şi antebraţe şi diferite chingi la nivelul genunchilor, bazinului şi
trunchiului.
Manevrarea pacientului are uneori ca punct de plecare controlul tonusului
muscular. Pacienţii cu tonus crescut (spasticitate) se manevrează cu multă atenţie, în
scopul neinfluenţării creşterii spasticităţii.
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OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască
1.
delimitările
conceptuale
privind manipularea, poziţia,
poziţionarea şi posturarea
2. regulile lui Chaput pentru
manipulare sigură.
3. principiile şi condiţiile optime
pentru asigurarea posturii corecte
a subiectului
4. mijloace folosite în posturare

L.P. 3 TIPURI DE POSTURĂRI ÎN
FUNCŢIE DE DIAGNOSTIC
Posturarea, prin impunerea în scop
terapeutic a unei atitudini corporale, este
stabilită în funcţie de natura, gravitatea şi
stadiul de evoluţie al fiecărei afecţiuni.
Obiectivele de bază urmărite prin
posturare sunt:

- sedativ – concretizate prin posturi
antalgice determinate să reducă sau să
suprime durerea;
- morfologic – prin care se urmăreşte
prevenirea, şi după caz corectarea
retracturilor musculo-tendinoase;
- facilitator al activităţii neuro-motorii
voluntare (afecţiunle SNC);
- facilitator al unui proces fiziologic
dereglat
de
boală
(afecţiunile
aparatului respirator, circulator);

Posturile antalgice
Sunt posturi adoptate de către
pacient în mod spontan, pentru a
suprima durerea. La aceste posturi
pacienţii recurg în perioadele
dureroase din timpul puseelor
evolutive, cu scopul de a preveni sau de a reduce durerea, postura aleasă fiind în
funcţie de natura şi localizarea durerii. Ex. În algiile vertebrale (discopatiile lombare),
pacientul este posturat în decubit dorsal, genunchii flectaţi (cu o pernă sub genunchi),
plantele sprijinite pe suprafaţa de sprijin, capul şi trunchiul superior pe o pernă mică
în aşa fel încât unghiul format de planul coapsei şi cel al abdomenului să fie între 1201500, realizându-se aşa numita „poziţie de suprarepaus” (Stroescu, 1989). Prin această
poziţie se realizează redresarea curburilor (în special lordoza lombară) şi degajarea
articulaţiilor intervertebrale. Se folosesc şi poziţia aşezat sau stând cu spatele la perete
pentru redresarea coloanei vertebrale.
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3.1. POSTURAREA BOLNAVULUI NEUROLOGIC
Posturarea hemiplegicului (după „neurodevelopmental treatment” – K.
Bobath)
În AVC – accident vascular cerebral (hemiplegie – paralizia/pierderea
controlului motor pe o jumătate de corp, stg. sau dr.), tratamentul postural este
esenţial şi trebuie instiuit precoce, încă din faza acută în care cea mai mare parte a
timpului pacientul o petrece în pat. Ridicarea în aşezat trebuie instituită şi ea precoce
pentru a preveni câteva dintre complicaţile imobilizării prelungite la pat: trombozele,
hipotensiune şi pneumonie hipostatică, afectarea controlului postural şi al echilibrului.
Sunt prezentate trei poziţii de bază în ordinea/valoarea importanţei lor
terapeutice:
 decubit lateral pe partea afectată/homolateral,
 decubit lateral pe partea sănătoasă/heterolateral
 decubit dorsal, precum şi poziţionarea corectă în
 aşezat.
PACIENTUL HEMIPLEGIC TREBUIE CORECT POSTURAT
BENEFICIILE posturării pacientului în diferite maniere sunt:
 încărcarea părţii afectate trimite informaţii senzitive şi
proprioceptive;
 încărcarea ajută recunoaşterea părţii afectate şi creşte
inputul senzorial;
 încărcarea părţii afectate ajută pacientul să-şi învingă
frica;
 previne apariţia complicaţiilor musculo-articulare de tip
anchiloze şi redori.
Repoziţionarea pacientului se va realiza din 2 în 2 ore pentru a preveni escarele.
Plasarea pacientului în cameră urmăreşte stimularea permanentă a părţii
afectate/hemiplegice. Partea hemiplegică va fi poziţionată întotdeauna înspre centrul
camerei, spre uşă astfel încât “manipularea” telefonului, veiozei, privitul la televizor,
comunicarea cu ceilalţi membrii ai familiei să determine pacientul să se întoarcă spre
parte afectată, astfel îmbunătăţindu-se integrarea ambelor părţi ale corpului.
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3.1.1. POSTURAREA ÎN DECUBIT HOMOLATERAL/PARTEA AFECTATĂ
Posturarea bolnavului în decubit lateral pe partea afectată asigură o informare
continuă a SNC cu stimuli extero- şi proprioceptivi referitor la partea corpului
afectată. Astfel se va menţine pe cât posibil integritatea schemei corporale. În AVC
posturarea pierde caracterul profilactic şi devine un mijloc terapeutic de corectare a
atitudinilor vicioase pe cale să se instaleze sau instalate şi un mijloc de facilitare a
activităţii neuro-motorii voluntare.
Această poziţie este una dintre cele mai importante, care trebuie introduse chiar
de la început. Spasticitatea este redusă prin elongarea întregii părţi afectate.
Spatele pacientului va fi
paralel cu marginea patului,
capul va fi plasat pe o pernă,
simetric, în uşoară flexie în
regiunea cervicală superioară, şi
nu în extensie, şi să fie un pic
mai sus decât toracele. Atunci
când
capul
este
aşezat
confortabil, este cel mai
probabil ca pacientul să rămână
în poziţia corectă şi să doarmă.
Pentru a preveni rostogolirea
pacientului în decubit dorsal, la
nivelul trunchiului posterior se
va plasa o perna/perne.
Fig.nr.1. Decubit lateral pe partea afectată (homolateral)

Umărul va fi complet protras/antedus, braţul nu mai puţin de 90˚ flexie
(deoarece mai putin de 90˚ flexie încurajează sinergia de flexie). Antebraţul este în
supinaţie iar cotul în flexie, mâna va fi plasată sub pernă. O poziţie alternativă este cu
cotul în extensie, antebraţul supinat, degetele în extensie fiecare sprijinit pe pat sau în
afara suprafeţei de sprijin (marginea patului), aceasta încurajând extensia lor. Aceste
poziţii sunt familiare pacienţilor şi încurajează rotaţia externă a umărului. Membrul
inferior afectat este uşor flectat din genunchi şi extins din sold. Membrul inferior
neafectat este în flexie la nivelul soldului şi genunchiului, plasat pe o pernă. Membrul
superior neafectat este plasat liber cât mai confortabil.
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3.1.2. POSTURAREA ÎN DECUBIT HETEROLATERAL/PARTEA
NEAFECTATĂ
Şi în această poziţie spatele va fi paralel cu marginea patului, perna la nivelul
trunchiului posterior, capul fiind plasat simetric pe
o pernă dar nu în fexie/extensie. Umărul este în
protracţie/anteducţie completă, braţul în flexie de
90-100˚, cotul extins, palma cu degetele extinse
fiind complet sprijinite pe pernă. A se evita lăsarea
în flexie a pumnului şi degetelor în afara suprafeţei
de sprijin. Membrul superior neafectat este plasat
într-o poziţie cât mai confortabilă (fie flectat cu
palma sub perna de la nivelul capului sau întins în
faţă pe lângă trunchi).
Membrul inferior afectat, în flexie la nivelul
genunchiului şi şoldului, complet sprijinit pe o
pernă.
!!!Piciorul să nu cadă în flexie plantară şi
supinaţie în afara suprafeţei de sprijin/pernei.
Membrul inferior neafectat rămâne întins sau
uşor flectat din genunchi.
Fig.nr.2. Decubit lateral pe partea
sănătoasă (decubit heterolateral)

În situaţia în care este necesar (obezitate, un abdomen flasc, protruzionat) se
poate folosi perna şi la nivelul abdomenului. De asemenea se foloseşte o pernă mică
la nivelul cutiei toracice de pe partea sănătoasă pentru a elonga partea hemiplegică.
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3.1.3.POSTURAREA ÎN DECUBIT DORSAL
Capul va fi simetric aşezat pe o
pernă, corpul şi trunchiul este de
asemenea simetric (pentru a preveni
scurtarea musculaturii trunchiului de
partea hemiplegică). Pentru a elonga
muşchii trunchiului de pe partea
afectată, acesta va fi flectat lateral
uşor către partea sănătoasă.
O pernă mică este aşezată sub
umărul afectat, susţinându-l la acelaşi
nivel cu cel neafectat.
!!!! Dacă umărul afectat este
mai sus, se poate produce o subluxţie
anterioară
în
articulaţia
glenohumerală. Membrul superior
afectat este cu braţul, cotul extins,
antebraţul supinat, sprijinite pe o
pernă, care să realizeze o poziţionare
antideclivă a acestuia (mâna mai sus
decat cotul, cotul mai sus decât
umărul).
Fig.nr.3. Decubit dorsal al hemiplegicului

O pernă mică poate fi plasată sub şoldul afectat pentru a reduce retracţia
pelvisului, MI în poziţie neutră, să nu cadă în rotaţie externă prin folosirea unor perne
sau suluri de pătură pe toată partea externă a acestuia.
!!! Nu trebuie plasată o pernă sub genunchiul afectat pentru a nu se încuraja
contractura flexorilor genunchiului. Piciorul se fixează în orteză la 90˚. Se evită
fixarea acestuia în această poziţie prin utilizarea marginii/tăbliei patului deoarece
aceasta încurajează ulterior sinergia de extensie a MI.
!!!Această poziţie trebuie utilizată cât mai puţin posibil deoarece în această
poziţie activitatea reflexă anormală este influenţată de către reflexele tonice cervicale
şi cele labrintice. De asemenea există riscurile apariţiei escarelor la nivel sacrat,
calcanean sau chiar maleolar. Bazinul este în poziţie de basculare posterioră, plasează
membrul inferior în rotaţie externă ducând la presiune anormală la nivelul zonelor cu
risc de escare menţionate.
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3.1.4. POSTURAREA ÎN AŞEZAT
Postura de aşezat (alungit) este necesară şi în pat pentru a desfăşura unele
activităţi ADL (alimentaţie, spălat dinţi, etc). Pentru a asigura o poziţie verticală
corectă este nevoie uneori de perne la nivelul trunchiului posterior sau paturi
moderne rabatabile/articulate în mai multe segmente. O masă/suport adaptat va fi
plasat anterior în faţa pacientului pentru a asigura sprijinul MS, acestea fiind în
flexie.
3.1.5.POZIŢIA ÎN SCAUNUL CU ROTILE
Poziţionarea corectă în scaunul cu rotile este importantă
deoarece:
1. asigură pacientului un confort sporit şi este mai puţin
obositoare; asigură o mai bună capacitate de interacţiune a
subiectului cu mediul înconjurător;
2. promovează postura corectă care va reduce durerea, mai ales
de la nivelul gâtului, umerilor şi spatelui;
3. permite o efectuare mai eficientă a activităţilor zilnice,
precum alimentaţia, pieptănatul etc.;
4. redistribuirea greutăţii corporale reduce riscul apariţiei
escarelor, cauzate de postura incorectă şi lipsa mişcării
5. reduce riscul de cădere din scaun şi de rănire a subiectului
6. permite subiectului o mai bună observare a mediului
înconjurător, o mai bună respiraţie, înghiţire, digestie mai
eficientă.
Fig.nr.4 Exemplu de
poziţionare incorectă
în scaumul cu rotile

Fig.nr.5 Exemple de
poziţionare corectă în
scaunul cu rotile
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De notat: spatele este drept iar şoldurile sunt poziţionate cât mai adânc în scaun.
Paşii de urmat pentru poziţionarea corectă în scaunul cu rotile:
1. Se blochează roţile scaunului.
2. Stând în faţa pacientului, treceţi
greutatea acestuia dinapoi spre înainte
(menţineţi poziţia neutrală a coloanei –
genunchii flectaţi, coloana lombară
aplatizată – ca pentru aşezarea în scaun).
3. O mână se plasează sub coapsa
subiectului şi se ridică membrul inferior
până ce subiectul se înclină de partea
opusă.
4. Împingeţi fesa spre înapoi, în scaun şi
repetaţi procesul pentru celălalt membru
inferior, până când subiectul va atinge
spătarul scaunului cu fesele.
5. Trunchiul trebuie să fie simetric
vertical (se aşează o pernă pe partea
afectată, pentru a evita înclinarea
Fig.nr.6 Aşezarea pacientului în scaunul rulant
laterală a trunchiului)
5. Aşezaţi picioarele subiectului pe suporturile de picioare. Piciorul se va poziţiona în
flexie de 90˚ evitându-se flexia plantară (var ecvin) prin lăsarea plantei nespijinite.
6. Mâna afectată (hemiplegică) se va aşeza în faţă, pe o pernă/suport special, în
poziţie funcţională (cotul uşor flectat, antebraţul în poziţie neutră (semisupinat), mâna
cu degetele uşor flectate, cu un sul ţinut în palmă.
7. Vor fi evitate flexia laterală a capului şi trunchiului către partea afectată, RI şi ABD
braţului, flexia cotului, pronaţia antebraţului, flexia pumnului şi degetelor MS afectat.
8. La nivelul MI se vor evita bascularea posterioară a bazinului cu adducţia şoldului,
sau flexia şoldului şi genunchiului cu abducţia şoldului şi rotaţie externă.
De reţinut
• Asigură-te că subiectul este aşezat la mijlocul scaunului, astfel încât niciuna dintre
coapse să nu atingă marginea lateral a scaunului.
• Asigură-te că subiectul stă cu spatele drept şi sprijinit de spătarul scaunului.
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• Coapsele trebuie să fie paralele cu podeaua, atunci când picioarele se sprijină pe
suportul de picioare. Ajustarea nivelului suporturilor de picioare va ridica sau va
coborâ nivelul genunchilor subiectului.
• Dacă se foloseşte o pernă, membrele superioare trebuiesc plasate pe pernă, cu
palmele către mijloc. Dacă s-a recomandat suportul pentru antebraţ, antebraţul şi
mâna trebuiesc plasate în mijlocul pernei
cu pumnul drept şi cu mâna cu degetele
extinse orientată cu plama şi jos, pe
pernă.

Fig.nr.7 Poziţia
corectă a hemiplegicului
în scaunul rulant
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3.1.6. ELIBERAREA ASISTATĂ A ZONELOR DE
PRESIUNE1
Eliberarea zonelor de presiune este esenţială în prevenirea apariţiei escarelor şi
menţinerea ţesuturilor cât mai sănătoase. De aceea, unul dintre cele mai importante
aspecte ale îngrijirii pacientului imobilizat este eliminarea asistată a zonelor
predispuse la presiune.
Etape de urmat în asistarea zonelor de presiune prin folosirea Metodei
Înclinării Scaunului Rulant :
1. Aşează scaunul rulant pe o suprafaţă
solidă şi stabilă.
2. Blochează roţile scaunului rulant.
3. Ridică barele posterioare de sprijin
ale scaunului rulant, prin apăsarea
butonului corespunzător.
4. Aşează scaunul rulant cu spatele la
aproximativ 1,5m de pat şi aşează-te pe
pat .
5. Anunţă pacientul că urmează să laşi
scaunul pe spate, pentru a elibera zonele
de presiune.
Fig.nr.8 şi 9 Eliberarea zonelor de presiune
în scaunul rulant

6. Plasează picioarele sub scaunul rulant,
astfel încât genunchii să atingă spătarul
scaunului, pentru sprijin, în timpul
înclinării posterioare a scaunului. Înclină
încet scaunul rulant până când spatele
scaunului se sprijină pe picioarele tale.
Menţine poziţia 2 minute.
7. Readu pacientul în poziţia aşezat,
urmărind apariţia ameţelii (vertijului)
pacientului. Dacă apar simptome, lasă încet, din nou, pacientul pe spate. După 1 sau 2
minute, readu pacientul în poziţia aşezat şi opreşte-te la 1/3 a distanţei până la poziţia
finală, pentru încă 1-2 minute.

1

©2006 University of Alabama at Birmingham Department of Physical Medicine & Rehabilitation 619 19th Street
South – SRC 529, Birmingham, AL 35249-7330, Phone 205-934-3283 Fax: 205-975-4691 Email: sciweb@uab.edu
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8. Deblochează roţile scaunului rulant.Repetă aceşti paşi la fiecare 20-30 minute, dacă
nu există alte instrucţiuni ale doctorului.
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3.2. POSTURĂRI ÎN AFECŢIUNILE CARDIOVASCULARE
În cazul afecţiunilor cardio-vasculare, o problemă aparte o ridică menţinerea
unor posturi relaxante şi de drenaj a circulaţiei venoase de retur a MI, expuse riscului
tromboflebitic. Această situaţie devine cu atât mai periculoasă cu cât vârsta
bolnavului este mai înaintată. (Joel et al., 1998)
Utilizarea posturilor în afecţiunile cardiovasculare asigură pacientului condiţii
de protejare prin reducerea activităţii motrice la un interval cât mai redus de timp.
 Pacienţii cu infarct miocardic trebuie să rămână imoblizaţi în pat până ce
trece perioada de instabilitate clinică – astfel spus de risc vital.
 Pacienţilor cu arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare li se aplică
gimnastica de postură Büerger-Allen. Gimnastica de postură BuergerAllen constă în:
- pacientul în poziţie de decubit dorsal,
membrele inferioare elevate la 45-90º
menţinute în sprijin pe perete timp de 2-3
min. sau până ce pielea devine palidă;
- se trece în aşezat la marginea patului cu
gambele atârnând la marginea patului, pe o
durată de 2-3 min. sau până ce pielea îşi
recapătă culoarea;
- se trece în decubit dorsal un timp dublu (46 min, până la 10 min.). Acest ciclu se
repetă de 4-6 ori consecutiv de mai multe
ori pe zi.
Metoda caută să crească debitul sanguin al
unui membru prin „golire” şi umplere alternativă a
vaselor sanguine sub efectul gravitaţiei. Aşadar
metoda facilitează creşterea de debitului sanguin,
datorită distensiei pasive a vaselor colaterale ca
urmare a presiunii vasculare astfel induse.
Fig.nr.10.Gimnastica Büerger-Allen
 În afecţiunile venoase, insuficienţa venoasă cronică (varice) şi în cazul flebitelor
membrul inferior este plasat în plan procliv în scopul prevenirii edemului şi
facilitării întoarcerii venoase. Astfel se indică repaus la pat cu membrul inferior
deaspra planului patului 20-30 cm.
 În tulburările cardiovasculare hipokinetice se recomandă ca înainte de provocarea
reacţiei de adaptare circulatorie la ortostatism, să se faciliteze drenarea circulaţiei
venoase de la nivelul membrelor inferioare prin posturarea pacientului în decubit
dorsal coapsele flectate la 90º, genunchii extinşi, călcâiele sprijinite pe perete.
Această postură se menţine 3 min.
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Poziţia Trendelenburg - denumirea vine de la un chirurg german dr. Friedrich
Trendelenburg, care a creat poziţia cu scopul de a îmbunătăţi expunerea chirurgicală a
organelor pelvine în timpul procedurilor chirurgicale. Când pacientul este plasat în
poziţie Trendelenburg, acesta va fi aşezat în decubit dorsal, pe un pat înclinat astfel
încât capul este plasat sub nivelul picioarelor. În poziţia Trendelenburg inversă,
orientarea pacientului este schimbată, astfel încât capul se află peste nivelul
picioarelor.1
În primul război mondial, Walter Cameron, un faimos medic American, a
popularizat poziţia Trendelengurg ca fiind importantă în tratamenul şocului. A fost
promovată ca metodă de îmbunătăţire a reîntoarcerii sângelui venos spre inimă, de a
creşte outputul cardiac şi de a îmbunătăţi perfuzia organelor. După 10 ani, Cannon şia schimbat opinia referitor la beneficiile poziţiei Trendelenburg, lucru care însă nu a
redus gradul de utilizare al acestei poziţii. Astăzi, folosirea acestei poziţie ramâne de
referinţă în tratamentu precoce al unui pacient hipotensiv2, cu toate că nu există
evidenţe practice care să certifice efectul benefic ale acesteia. Poziţia Trendelenburg
este folositoare în caz de:
- inserţie or îndepărtare a cateterului venos
- anumite tehnici de rahianestezie
Poziţia Trendelenburg poate fi contraindicată sau poate avea efecte nefavorabile la:
 Resuscitarea pacienţilor hipotensivi, sau cu hipertensiune incontrolabilă
 Patienţi cu ventilaţie mecanică dificilă, sau a eclor cu capacitate vitală redusă
 Patienţi cu presiune intracraniană crescută (ICP) > 20 mm Hg(59,60), sau la
care trebuie evitată creşterea presiunii intracraniene (neurochirurgie, anevrism,
chirurgie oculară)
 Patienţi cu edem cerebral
 Patienţi cu presiune intraoculară crescută
 Patienţi cu ischemie la nivelul membrelor inferioare, distensie abdominală
1.

2.

Fig.nr.11. Poziţia trendelenburg;
Fig.nr.12. Poziţia Trendelenburg inversată3

1

Ostrow, C. (1997). Use of the Trendelenburg position by critical care nurse: Trendelenburg survey. American Journal
of Critical Care. 6, 172-176. PMID: 9131195
2
Shammas, A. & Clark, A. (2007). Trendelenburg Positioning to Treat Acute Hypotension: Helpful or Harmful?
Clinical Nurse Specialist. 21(4), 181-188. PMID: 17622805
3
sursa: http://www.ascoindia.com/hospital-furnitures/table-positions.html
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3.3.POSTURĂRI ÎN AFECŢIUNI PULMONARE
DRENAJUL POSTURAL1
Drenajul postural este
o componentă a igienei
bronhice.
Cuprinde
drenajul
postural, poziţionarea şi
răsucirea pacientului, acestea
fiind uneori acompaniate de
percuţia cutiei toracice şi/sau
vibraţii.
Tusea sau tehnicile de
eliberare a căilor respiratorii
sunt componente esenţiale
ale terapiei, atunci când
drenajul postural are scopul
de a mobiliza secreţiile. (16)
Drenajul postural este
adesea folosit în asociere cu
aerosolii sau alte proceduri
terapeutice respiratorii.

Lobul
superior
drept

Lobul
mijlociu
drept

Poziţie proclivă, MI
Lobul
ridicate la 30 cm de pe pat
inferior
drept

Poziţie
proclivă,
MI
ridicate la 50 cm de pe pat

Segmentul apical
lob superior
stâng

Segmentul inferior
lobul superior stâng

Lobul
inferior
stâng

Poziţie proclivă, MI
ridicate la 30 cm de pe pat

Poziţie
proclivă,
MI
ridicate la 50 cm de pe pat

Fig. nr.13 Lobii pulmonari şi posturile de drenaj

Drenajul postural are scopul de a îmbunătăţi mobilizarea secreţiilor bronhice
(2,4,5,8-10,13-18), de a regla echilibrul dintre ventilaţie şi perfuzie, (19-23) şi de a
normaliza capacitatea reziduală funcţională (CRF)(17, 24, 25) pe baza efectului
gravitaţiei şi manipulărilor externe asupra toracelui. Acestea includ răsucirile,
drenajul postural, percuţia, vibraţia şi tusea.
Drenajul postural reprezintă drenarea secreţiilor bronhice, sub acţiunea
gravitaţiei, din unul sau mau multe segmente pulmonare spre căile respiratorii centrale
(de unde pot fi înlăturate print tuse sau aspiraţie mecanică). (2, 4, 5, 11, 13, 15-18)

1

AARC Clinical Practice Guideline, Postural Drainage Therapy, Reprinted from the December 1991 issue of
RESPIRATORY CARE [Respir Care 1991;36(12):1418–1426], www.RCJournal.com » Clinical Practice Guidelines
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Fiecare poziţie reprezintă plasarea segmentului pulmonar vizat într-o poziţie
superioară faţă de congruenţa bronhiilor mari. Poziţia trebuie menţinută de regulă
între 3 şi 15 minute (uneori mai mult timp, în situaţii speciale) (4, 6, 13, 16, 18, 20,
29, 38-40)
Pentru a stabili oportunitatea folosirii drenajului postural, este necesară
efectuarea unei evaluări preliminare, ca de exemplu:
- producerea excesivă de spută
- eficienţa tusei
- istoricul problemelor pulmonare tratate cu success prin aplicarea drenajului bronşic
(de ex. bronşiectazii, fibroză chistică, abces pulmonar)
- scăderea intensităţii zgomotelor pulmonare sau cracmentelor, ceea ce sugerează
secreţii în căile respiratorii
- modificări ale semnelor vitale
- deteriorări ale valorilor gazelor din sângele arterial sau saturaţia în oxigen
Echipament necesar
- pat sau masă ajustabile de la poziţia Trendelenburg, la poziţia Trendelenburg
inversată
- perne pentru sprijin
- prosoape uşoare pentru a acoperi zona care urmează a fi percutată
- batiste sau recipiente pentru colectarea sputei expectorate
- echipament de aspiraţie a secreţiilor
- mănuşi, măşti pentru protecţia kinetoterapeutului
- dispozitiv pentru oxigenare, stetoscop
Posturile de drenaj
Sunt cel puţin 12 posturi de drenaj, în funcţie de lobul şi zona plămânului
asupra căreia ne concentrăm.
Odată ce pacientul adoptă postura corectă de drenaj, kinetoterapeutul execută
percuţia şi vibraţia deasupra locaţiei dorite a peretelui toracal (în figurile următoare
locaţia este marcată, printr-o zonă gri de pe piept). Kinetoterapia respiratorie se aplică
între 3 şi 5 minute pe fiecare segment. În acest timp pacientul este încurajat să respire
adânc şi lent şi apoi să tuşească viguros în încercarea de a elimina mucusul din căile
respiratorii. Această tehnică trebuie repetată de câteva ori în timpul şedinţei de
kinetoterapie.
Este important de reţinut că unele posturi de drenaj pot determina arsuri şi
reflux esofagian şi/ sau vomă, mai ales acele poziţii în care capul este mai jos decât
stomacul. Aceste poziţii pot cauza disconfort şi posibil ameţeală, iar voma poate
determina infecţia plămânilor, care pot cauza leziuni pulmonare şi mai profunde.
Dacă apar aceste simptome, se va cere opinia medicului pentru alegerea unor
căi alternative de drenajal al căilor respiratorii.
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Fig.nr.14 Lob superior, segment apical: pacientul

este aşezat în pat într-o poziţie confortabilă, sprijinit
de spătarul patului sau de kinetoterapeut.

Fig.nr.15 Lob superior, segment posterior:

Pacientul aşezat pe scaun sau la marginea
patului, cu o pernă în braţe şi trunchiul aplecat înainte.

Fig.nr.16 Lob superior, segment anterior: pacientul

în decubit dorsal, cu o pernă sub cap şi una sub
genunchi.

Fig.nr.17 Lingula: Pacientul este aşezat în poziţie

proclivă, decubit lateral drept, şoldurile şi membrele
inferioare pe o pernă. Trunchiul trebuie uşor răsucit
spre înapoi. Se poate plasa o pernă la spatele
pacientului, cu o altă pernă între genunchii uşor
flectaţi.

Fig.nr.18 Lobul mijlociu drept:

Pacientul în decubit lateral stâng, trunchiul
răsucit un sfert spre spate, cu braţul drept în flexie,
pentru a permite accesul la zona vizată. Membrele
inferioare poziţionate cât mai sus posibil. O pernă va
fi plasată la spatele pacientului şi între genunchii uşor
flectaţi.
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Fig.nr.19 Lobii inferiori, segmentele bazale
anterioare: Pacientul în decubit lateral drept, faţa

priveşte spre picioarele patului şi o pernă la spatele
pacientului. Şoldurile şi membrele inferioare trebuie
ridicate cât mai sus posibil, pe perne. Pentru confort,
genunchii vor fi uşor flectaţi, cu o pernă plasată între
ei.

Fig.nr.20 Lobii inferiori, segmentele bazale
posterioare: Pacientul în decubit ventral, membrele

inferioare elevate cu ajutorul pernelor.

Fig.nr.21 Lobii inferiori, segmentele bazale laterale:

Pacientul în decubit lateral drept, trunchiul
rotat anterior, membrele inferioare elevate pe perne.
Pentru confort, genunchii pot fi flectaţi, cu o pernă
între ei.

Fig.nr.22 Lobii inferiori, segmentele superioare:

Pacientul în decubit ventral pe un pat drept, cu
două perne aşezate sub şolduri.
.
F
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L.P. 4 TRANSFERUL PACIENŢILOR
OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască
1. tipurile de transfer
2. tehnica diferitelor tipuri de
transfer
3. principiile de utilizare a unei
mecanici corecte a corpului în
timpul transferului
4. poziţionarea corectă a corpului
pacientului şi pregătirea
transferului

Tehnicile de transfer descrise îşi
propun să fundamenteze câteva principii de
bază, urmând ca fiecare kinetoterapeut să-şi
adapteze tehnica la nevoile specifice ale
bolnavului pe care îl tratează. Cele mai
comune tehnici de transfer sunt:
 Pivot ortostatic (transfer prin
pivotare din poziţie ortostatică)
 Transfer cu ajutorul scândurii
de alunecare (scândurii de
transfer)
 Pivot flectat (transfer prin
pivotare cu genunchii flectaţi)
 Transfer dependent de 2
persoane

Transferul pacienţilor asistat/independent poate fi:
- din scaun rulant în pat şi invers;
- pe masa, patul, salteaua de tratament în sala de kinetoterapie;
- din scaun pe toaletă/vană;
- în bazinul treflă;
- în bazine de reeducare a mersului;
- pe cadru de mers;
- la barele de mers;
- pe dispozitive de asistenţă a mersului de diferite tipuri;
Alegerea uneia sau alteia dintre tehnicile de transfer va urmări realizarea
transferului în condiţii de maximă securitate atât pentru pacient cât şi pentru terapeut.
Criteriile de selecţie a tipului de transfer sunt următoarele:
- cunoaşterea limitelor fizice ale bolnavului;
- cunoaşterea capacităţilor de comunicare şi de înţelegere a instrucţiunilor pe
care pacientul trebuie să le urmeze în cursul transferului;
- cunoaşterea de către terapeut a mişcărilor corecte şi a tehnicilor de lifting.
Pacientul trebuie să înţeleagă necesitatea utilizări acestui tip de deplasare cu
scaunul rulant care poate fi temporară sau definitivă.
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Pentru redobândirea autonomiei de deplasare, pacientul trebuie antrenat pentru
câştigarea timpurie a capacităţii de a menţine poziţia aşezatm (în cazurile care
necesită) indispensabilă utilizării scaunului rulant.
KT trebuie să-l instruiască pe pacient în legătură cu poziţia corectă în scaunul
rulant, care sunt principalele acţiuni pregătitoare, ce dificultăţi poate să întâmpine, ce
avantaje presupune acest mod de deplasare. Pregătirea pacientului pentru utilizarea
scaunului rulant cuprinde şi unele elemente în legătură cu stabilitatea fotoliului,
stabilitatea prin blocarea roţilor, să fie ridicat suportul pentru picioare până după
aşezarea în fotoliu, iar suportul pentru braţe dinspre partea unde se face transferul, să
fie şi acesta scos.
4.1.Principii de utilizare a unei mecanici corecte a corpului pentru KT în timpul
transferului:
- stai cât mai aproape de pacient;
- stai faţă în faţă cu pacientul;
- îndoaie genunchii, foloseşte MI nu spatele!!
- ţine coloana vertebrală într-o poziţie neutră (nu flecta sau arcui coloana
vertebrală)!
- menţine o bază largă de sprijin, călcâiele se menţin tot timpul pe sol;
- nu ridica mai mult decât poţi, solicită ajutorul cuiva;
- nu combina mişcările, evită rotaţia în acelaşi timp cu înclinarea înainte sau
înapoi;
Înainte de a începe transferul se va ţine cont de următoarele:
- ce contraindicaţii de mişcare are pacientul;
- dacă transferul se poate realiza de către o singură persoană sau este nevoie
de ajutor;
- dacă echipamentul din/sau în care pacientul urmează să fie transferat este în
stare de funcţionare şi în poziţie blocată;
- care este înălţimea patului în raport cu înălţimea scaunului rulant (şi dacă
înălţimea patului poate fi reglată);
- dacă scaunul rulant este corect poziţionat.
4.2. Poziţionarea corporală corectă a pacientului:
● înclinarea pelvisului – în general după debutul bolii sau o perioadă de
imobilizare prelungită la pat, există tendinţa de înclinare posterioară a pelvisului şi
flexia coloanei vertebrale, ceea ce va determina deplasarea centrului de greutate
înapoi înspre fese. Pelvisul se va postura în înclinare/basculare anterioară uşoară
pentru a menţine greutatea corporală la nivelul liniei mediane a corpului.
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● aliniamentul trunchiului – se va evita înclinarea trunchiului de o parte sau
alta, care poate dezechilibra atât pacientul cât şi terapeutul în timpul ridicării.
● poziţionarea extremităţilor – membrele inferioare sunt stabilizate în flexie
de 90˚ la nivelul genunchilor şi gleznelor, călcâiele fixate spre suprafaţa în care
pacientul va fi transferat, pacientul va fi încălţat cu pantofi cu talpă nederapantă sau
va fi desculţ pentru a evita alunecarea; membrele superioare, dacă sunt nefuncţionale
(unul sau ambele), se vor plasa astfel încât să nu încurce exacutarea transferului, dacă
sunt total sau parţial funcţionale, bolnavul poate ajuta la transfer, fie întinzând o mână
înainte spre suprafaţa pe care urmează să fie transferat, iar cu cealaltă împingându-se
de pe suprafaţa pe care o părăseşte.
Pregătiri în vederea transferului
 poziţionarea scaunului rulant – se plasează sacunul rulant în unghi de
45˚ faţă de suprafaţa pe care se găseşte pacientul;
- se blochează scaunul rulant cu frânele;
- se ridică suportul de braţe dinspre pacient/partea de unde va transferat;
- se desface centura scaunului rulant;
- se ridică/îndepărtează suportul pentru picioare;
 mobilizarea în pat în vederea transferului cuprinde rostogolirea
(rularea pe o parte) şi trecerea în aşezat la marginea patului;
- înaintea rostogolirii se plasează mâna KT sub scapula de pe partea afectată
(în cazul în care rostogolirea se face pe această parte - hemiplegici) şi se protrage
pentru a evita rularea pe umărul afectat, care poate fi dureros şi traumatizant;
- pacientul îşi va apuca cu mâna sănătoasă încheietura mâinii afectate şi o va
ridica spre tavan;
- se flectează genunchii sau MI neafectat se adduce încrucişând MI afectat;
- KT asistă rularea pacientului spre marginea patului mişcându-i mai întâi
MI, apoi MS şi ţinând o mână în regiunea scapulară iar cealaltă la nivelul bazinului.
● trecerea în aşezat la marginea patului – se aduc MI (gambele)
pacientului peste marginea patului;
- se ridică trunchiul în poziţie verticală la marginea patului prin asistenţă din
partea KT la nivelul umărului (de dedesupt) şi hemibazinului (de deasupra);
- în poziţia aşezat se plasează mâinile pacientului în sprijin pe pat, de o parte
şi de alta a corpului pentru a asigura balansul;
- asistăm ca şoldurile pacientului să ajungă la marginea patului. Când
pacientul prezintă hemiplegie se învaţă pacientul să transleze greutatea de pe o coapsă
pe cealaltă, deplasând greutatea corpului spre partea sănătoasă, KT fiind cu o mână
înapoia fesei sănătoase şi o direcţionăm înainte, iar cu cealaltă, la nivelul genunchiului
afectat. Repetăm procedura şi pe partea opusă schimbând prizele până ce plantele
pacientului ajung să fie cu toată suprafaţa aplicate pe sol. În caz de traumatism
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vertebromedular, KT apucă MI înapoia genunchilor (spaţiu popliteu) şi trage
pacientul spre înainte, plasând ferm tălpile pe sol, cu genunchii în unghi de 90˚.
4.3. TRANSFERUL PRIN PIVOTARE ORTOSTATICĂ
Acest tip de transfer presupune ca pacientul să fie capabil să ajungă spre/în
poziţie ortostatică şi să pivoteze pe unul sau ambele MI. În general se poate aplica în:
- hemiplegie/hemipareză;
- reducerea generalizată a forţei musculare;
- tulburări de echilibru;
- alte cazuri care decondiţionează pacientul făcând imposibilă deplasarea cu
alte mijloace de asistenţă în afara căruciorului.
Transferul din scaunul rulant → ← pat – se desfăşoară în următoarea
succesiune:

Poziţia pacientului pentru transfer

Poziţia kinetoterapeutului pentru transfer

Transferul prin pivotare ortostatică

Fig.nr. 23 Transferul din scaun rulant în pat (viceversa) prin privotare ortostatică
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- asistarea pacientului pentru a se poziţiona în aşezat la marginea scaunului/patului
cu gambele atârnate şi tălpile plasate pe sol. Se plasează mânile pacientului (ambele
în cazul în care este posibil) de o parte şi alta a corpului, pentru a asigura echilibrul.
Când pacientul prezintă hemiplegie, asistăm ca şoldurile pacientului să ajungă
la marginea scaunului/patului prin alunecare alternativă de pe o coapsă pe cealaltă (o
mână fiind plasată înapoia fesei sănătoase iar cealaltă la nivelul genunchiului afectat,
deplasăm greutatea corpului spre partea sănătoasă şi o direcţionăm înainte; apoi
repetăm procedura şi pe partea cealaltă schimbând prizele). Mişcarea de alunecare
înainte se va face până când picioarele pacientului ajung să fie aplicate pe sol. În
cazul traumatismelor vertebromedulare KT apucă MI înapoia genunchilor şi trage
pacientul spre înainte, plasând ferm tălpile pe sol, cu gleznele şi genunchii întru-un
unghi de 90º;
- KT asistă ridicarea pacientul cu prize de partea afectată (o mână plasată în
regiunea scapulară sau în jurul taliei şi stabilizează piciorul/le şi
genunchiul/i afectat cu ajutorul propriilor săi genunchi şi picioare);
- pacientul este ghidat înspre înainte de pe suprafaţa de transfer, până când
fesele ajung să fie ridicate şi orientate spre suprafaţa patului;
- pacientul participă, încercând să ajungă cu mâna pe suprafaţa patului sau se
împinge pe suprafaţa de pe care se transferă;
- pacientul se aşezat uşor pe suprafaţa patului în poziţie aşezat.
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4.4. TRANSFERUL PRIN PIVOTARE CU GENUNCHII FLECTAŢI
Această tehnică de transfer se aplică numai atunci când pacientul este incapabil
să iniţieze sau să menţină poziţia ortostatică. Se preferă menţinerea genunchilor
flectaţi pentru a menţine o încărcare egală şi a asigura un suport optim pentru
extremitatea inferioară şi trunchi, pentru pivotare.
Etapele transferului:
- se aduce pacientul în poziţie aşezat la marginea patului, plantele sunt în
sprijin pe sol;
- KT asistă pacientul plasându-şi mâinile la nivelul taliei, şoldurilor sau
feselor;
- trunchiul pacientului se va menţine pe linia mediană;
- greutatea corporală se deplasează înainte prin flexia trunchiului până ce
aceasta trece dinspre fese, deasupra picioarelor;
- KT cu genunchii uşor flectaţi, execută un uşor balans cu pacientul pentru a
pregăti momentul transferului;
- KT pivotează pacientul către suprafaţa de transfer;
- pacientul trebuie să ajungă cu mâinile la suprafaţa pe care va fi transferat,
fie să împingă cu mâinile de pe suprafaţa iniţială (în cazul în care este
posibil);
Modul în care KT abordează/apucă pacientul în timpul pivotării flectate (de la
nivelul scapular, talie sau fesier) depind de înălţimea KT/pacientului, greutatea
pacientului şi experienţa KT. Variantele includ plasarea ambelor antebraţe sau mâini
în jurul taliei, a trunchiului sau sub fese sau un antebraţ axilar cealaltă mână la nivel
fesier/cureaua pantalonilor.
Este contraindicată apucarea şi tracţionarea de la nivelul braţului paralizat,
putând cauza, datorită musculaturii slăbite din jurul centurii scapulare, leziuni,
instabilităţi, subluxaţii,etc.
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4.5. TRANSFERUL CU AJUTORUL SCÂNDURII DE TRANSFER
Acest transfer se indică pentru acei pacienţi care nu pot încărca MI, dar au o
forţă şi rezistenţă suficientă la nivelul MS:
- amputaţii ale membrelor inferioare;
- traumatisme vertebromedulare - paraplegici (cu forţă a membrelor
superioare suficientă);
- hemiplegii (situaţii particulare);
- obezitate.
sau în cazul pacienţilor care nu pot încărca MI, şi nu au o forţă şi rezistenţă suficientă
la nivelul MS:
- traumatisme vertebromedulare – tetraplegici;
- hemiplegii, situaţii în care pacientul nu are controlul trunchiului;
Etapele transferului cu ajutorul scândurii de transfer:
- poziţionarea scaunului rulant (conform indicaţiilor);
- se plasează membrele inferioare cât mai aproape de suprafaţa de transfer;
plantele vor fi în sprijin cu toată suprafaţa pe sol, genunchii flectaţi la 90˚;
- se plasează scândura de transfer la mijlocul distanţei dintre coapsă şi
genunchi (a MI dinspre suprafaţa de transfer) prin flexia laterală a
trunchiului şi trecerea greutăţii corporale pe coapsa opusă;
- se fixează bine scândura sub coapsă şi pe suprafaţa patului;
- KT fixează picioarele pacientului cu propriile picioare printr-o abordare
dinspre lateral, antero-lateral la nivel genunchilor (fără a bloca mişcarea
oblic înainte a genunchilor pacientului);
- KT fixează genunchii pacientului antero-lateral cu proprii săi genunchi;
- pacientul plasează o mână la marginea scândurii iar cealaltă mână pe
suprafaţa scaunului rulant şi se împinge de-a lungul scândurii, în situaţii în
care MS sunt funcţionale, în situaţia traumatismelor vertebro-medulare
înalte MS vor fi încrucişate în faţa trunchiului (în poală);
- pacientul face flexia trunchiului înainte şi lateral în direcţia opusă în care se
va realiza transferul, transferând greutatea trenului superior;
- KT poate asista pacientul, punându-şi mâinile în jurul taliei, la nivelul
scapulelor sau la nivel fesier şi asistă pacientul să-şi transleze greutatea
corpului înainte, sau să alunece de-a lungul scândurii.
- mişcarea KT este una de balans înainte-înapoi (fără a trage/ridica prea mult
pacientul), astfel încât centrul de greutate al pacientului ajunge cât mai în
mijlocul şi deasupra bazei de pivotare;
- în funciţe de gradul de asistenţă pe care-l necesită pacientul, faza de pivotare
se poate desfăşura în unul sau mai mulţi timpi.
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4.6. TRANSFERUL PACIENŢILOR CU GRAD CRESCUT DE DEPENDENŢĂ
Se adresează pacienţilor cu capacitate funcţională minimă (ex. traumatism
vertebromedular C4 - tetraplegici) sau se aplică la persoane cu greutate corporală
mare.
4.6.1.TRANSFERUL DIN SCAUNUL RULANT ÎN PAT CU AJUTORUL
SCÂNDURII DE ALUNECARE
Etapele transferului:
- poziţionarea corectă a scaunului
rulant şi a pacientului aşa cum s-a
descris;
- se îndepărtează suportul pentru
picioare, KT plasează plantele cu toată
suprafaţa pe sol;
Placa se plasează în
Se scoate placa
- se apucă MI ale pacientului de la
diagonală între pat şi scaun
nivel popliteu şi se tracţionează până
când fesele ajung la nivelul marginii
anterioare a şezutului scaunului;
- scândura de alunecare se plasează la
jumătatea distanţei dintre fesă şi
genunchi, astfel încât să formeze o
punte între scaun şi pat;
- KT stabilizează picioarele pacientului
cu ajutorul propriilor picioare plasate
Un pacient activ se poate Un pacient parţial activ
lateral, şi genunchii pacientului,
descurca singur
va avea nevoie de asistenţă
plasându-şi proprii genunchi, ferm, la
nivel antero-lateral a genunchilor
acestuia (fără a bloca mişcarea oblic
înainte a genunchilor pacientului);
- KT ajută pacientul să facă flexia
trunchiului pe coapsă prin priză de la
Fig.nr.24 Transfer cu
scândura de alunecare
nivelul umerilor (antebraţele KT în
regiunea postero-axilară, palmele la
nivel trunchiului), capul şi trunchiul se
vor flecta în direcţia opusă direcţiei de Îndepărtarea neasistată
transfer, mâinile vor fi plasate în poală; a plăcii de transfer
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- „pârghiile” care realizează transferul sunt reprezentate de antebraţul de la nivel
axilar şi mâna care prinde de cureaua pantalonilor sau de sub fesă;
- după ce s-au fixat aceste prize pe pacient, KT cu genunchii uşor îndoiţi execută un
uşor balans cu pacientul pentru a pregăti momentul transferului, timp în care numără
cu pacientul până la 3 cu voce tare. La 3, greutatea pacientului este transferată
deasupra picioarelor sale. Terapeutul îşi va menţine spatele drept pentru a respecta
mecanica corectă a coloanei;
- terapeutul pivotează cu pacientul mutându-l pe scândura de transfer;
- apoi pacientul continuă să pivoteze până când este bine aşezat pe marginea patului
(perpendicular pe saltea şi cu o suprafaţă de contact cât mai mare);
- pacientul va fi susţinut la marginea patului acordându-i-se sprijin sau punându-l pe
un pat cu spatele rabatabil;
- apoi se va realiza trecerea în decubit lateral prin flexia laterală a trunchiului cu
sprijin pe antebraţ, concomitent cu ridicarea MI.
4.6.2.TRANSFERUL ASISTAT DE 2 PERSOANE
Acest transfer este utilizat pentru pacienţii neurologici cu grad crescut de
dependenţă sau în cazul în care transferul nu se poate realiza în siguranţă pentru
pacient doar de câtre o singură persoană.
Etape:
- un KT se plasează în faţa pacientului iar celălalt în spatele acestuia;
- KT din faţă fixează cu genunchii săi genunchii şi picioarele pacientului, cel
din spate este cu prize la nivelul beteliei pantalonilor/centurii abdominale
sau de sub fesele pacientului;
- KT din faţă ridică/face balansul pacientul până ce centrul de greutate ajunge
deasupra picioarelor, iar cel din spate îl împinge prin prize de la nivelul
feselor în direcţia transferului. Cele 2 persoane care realizează transferul
trebuie să-şi sincronizeze acţiunile.
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4.7. TRANSFERUL PACIENTULUI CU PARKINSON (Tehnici asistate de
transfer de pe podea)
Când kinetoterapeutul ajută un pacient cu Parkinson să se ridice de pe podea,
trebuie să se gândească atât la siguranţa sa, cât şi la cea a pacientului. Dacă este
posibil, centura de transfer trebuie să fie sigură şi confortabilă, pentru a oferi un
sprijin eficient. Transferul trebuie să fie sincronizat între pacient şi kinetoterapeut,
pentru a asigura un efort maximal simultan care să reducă tensiunea ambilor
participanţi. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin comenzile date de kinetoterapeut,
ca de exemplu: „Când număr până la trei, încearcă să te sprijini pe palme şi
genunchi!” sau „Când număr până la trei, încearcă să te ridici în picioare!”
Este posibil ca pacientul cu Parkinson, să nu poată iniţia mişcarea la numărul
trei al numărătoarei. Kinetoterapeutul trebuie să fie conştient de acest aspect, astfel
încât va întârzia momentul ajutorului, până când pacientul va fi capabil să iniţieze
mişcarea. Coordonarea mişcărilor celor doi (kinetoterapeut şi pacient) este importantă
pentru a evita un efort excesiv din partea kinetoterapeutului. Acesta trebuie să
folosească biomecanica corectă a corpului, pentru ridicare. Iată câteva metode
eficiente de a ridica pacientul de pe sol. Unii pacienţi pot avea restricţii specifice care
nu permit sprijinul pe anumite segmente sau arii ale corpului. În aceste cazuri va fi
necesară modificarea prizelor mâinilor sau a centurii de transfer.
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4.7.1. TRANSFERUL ASISTAT DIN DECUBIT LATERAL ÎN PATRUPEDIE
Poziţia optimă a mâinilor
kinetoterapeutului este următoarea: o mână
sub fesa de pe sol şi cealaltă mână prinde
centura de transfer de partea şoldului
heterolateral.
Kinetoterapeutul ridică şoldurile
pacientului, ca şi cum ar învârti o roată mare.
(figura 25 a şi b). Kinetoterapeutul trebuie
să-şi flecteze genunchii pentru a efectua
ridicarea din genunchi şi nu din coloana
lombară.

Fig.25 (a)Poziţionare asistată;
(b) poziţia klinetoterapeutului

4.7.2. TRANSFER ASISTAT DIN DECUBIT VENTRAL ÎN PATRUPEDIE
Dacă pacientul are braţe puternice,
kinetoterapeutul (folosind o biomecanică
cadecvată a corpului) poate încăleca
pacientul, prinde centura de transfer şi
având genunchii flectaţi, se apleacă spre
înapoi în timp ce trage în sus centura. În
acelaşi timp, pacientul se împinge în braţe
(figura 26). Se va ruga pacientul să mute
palmele una câte una spre înapoi, timp în
care kinetoterapeutul păşeşte în spate şi
ghidează şoldurile pacientului pentru a
ajunge în patrupedie.

Fig.26 Poziţia kinetoiterapeut/ paciet la transferul
asistat, din decubit ventral în patrupedie
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4.7.3. TRANSFER ASISTAT DIN POZIŢIA “CAVALER” ÎN STÂND
Kinetoterapeutul este poziţionat
de acea parte a pacientului care
necesită mai mult sprijin. Aceasta va
permite pacientului să se ajute în
timpul transferului de partea mai
puternică a corpului său.
Kinetoterapeutul plasează o
mână pe centura de transfer şi cealaltă
mână sub axila pacientului (figura 27).
Pentru sprijinul pacientului se
poate folosi un scaun.

Fig.27 Poziţia kinetoterapeutului şi pacientului la
transferul asistat din poziţia “cavaler” în stând

Ce trebuie făcut în cazul unei căderi a pacientului cu Parkinson?
De cele mai multe ori, pacienţii doresc să se ridice de pe sol imediat după o
cădere. Această dorinţă poate fi rezultatul jenei de a fi căzut sau poate fi legată de
grija pacienţilor de a nu-şi fi pierdut abilitatea de a se mai putea ridica. Uneori,
pacienţii nu se gândesc la faptul că după ce au căzut, ei nu mai pot cădea în
continuare, şi deci nu trebuie să se grăbească să se ridice. Persoanele din apropiere pot
oferi o mână de ajutor, caz în care pot cauza o destabilizare mai mare, sau să irite o
articulaţie suferind de artrită. Prin educarea pacientului privind modul în care să
ghideze persoana care îi oferă ajutor, aceste probleme se vor minimiza. Iată câteva
indicaţii generale pe care pacientul cu Parkinson trebuie să le cunoască:
1. Nu încercaţi să vă ridicaţi imediat după căzătură.
2. Înainte de a încerca să vă ridicaţi, verificaţi mental dacă simţiţi vreo zonă lovită.
Dacă suspectaţi o accidentare gravă, solicitaţi asistenţă medicală de urgenţă.
3. Încercaţi să vă relaxaţi înainte de a vă ridica.
4. Aşteptaţi până ce medicaţia îşi face efectul şi abia apoi vă ridicaţi. Dacă sunteţi
însoţit, persoana respectivă vă va ajuta să vă aşezaţi confortabil între timp, cu ajutorul
unei perne sau orice alt obiect moale avut la îndemână.
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5. Înainte de a încerca să vă ridicaţi, cineva trebuie să vă aducă un scaun aproape,
pentru a-l putea folosi pentru sprijin.
6. Un alt scaun poate fi aşezat în spatele dumneavoastră dacă aveţi dificultăţi la
răsucire/ întoarcere. După ce aţi ajuns în stând, vă puteţi aşeza pe scaun fără a fi
necesar să vă întoarceţi.
4.8. TRANSFERUL LA DOMICILIUL PACIENTULUI
Transferul pe fotoliu sau sofa: este la fel ca transferul din scaunul rulant în
pat, cu câteva specificări:
- fotoliul sau scaunul rulant sunt în general mai puţin stabile. Este riscant să
se sprijine pe spătarul sau suportul de braţe când se transferă pentru că-l
poate dezechilibra;
- când trece de pe scaun pe scaunul rulant pacientul poate folosi mâna
sănătoasă pentru a se sprijini pe suprafaţa scaunului; aşezarea pe un scaun
este mai dificilă dacă acesta este mai jos şi perna este moale. În acest caz se
ajustează înălţimea scaunului prin adăugarea unei perne tari care înalţă şi
asigură totodată o suprafaţă fermă de transfer.
4.9.TRANSFERUL PE TOALETĂ
Transferul din scaunul rulant pe toaletă este în general greu datorită spaţiului
redus şi neadecvat din cele mai multe băi.
Scaunul rulant se va aşeza într-o poziţie cât mai convenabilă, chiar lângă sau în
unghi ascuţit faţă de toaletă.
Pentru a creşte siguranţa pacientului, se pot adapta dispozitive de asistare cum
ar fi bara de sprijin. Înălţimea vasului de toaletă trebuie ajustată prin aplicarea pe
acesta a unor înălţătoare speciale.
Transferul în vană trebuie însoţit cu multă atenţie întrucât vana este una din
cele mai periculoase zone din casă (datorită riscului de alunecare).
- transferul direct din scaunul de transfer pe fundul vanei este dificil de
realizat şi necesită o funcţie bună la nivelul MS;
- există în acest sens o bancă sau un scaun care se fixează în interiorul vanei
cu două dintre picioare. În acest caz pivotarea se realizează cu genunchii
flectaţi, pivotare ortostatică sau cu scândura de alunecare.
- dacă se foloseşte pivot ortostatic, scaunul rulant blocat se aşează în unghi de
45˚ faţă de vană: pacientul se va ridica, se va pivota şi se va aşeza în scaunul
din vană iar apoi MI vor fi plasate în interiorul vanei;
- dacă se utilizează pivotarea cu genunchii flectaţi sau scândura de transfer,
scaunul rulant se va plasa lângă vană cu suportul de braţe înlăturat, scândura
se va plasa între scaunul din vană şi suprafaţa de şedere a scaunului rulant,
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ca o punte care va sigura siguranţa şi stabilitatea în cursul transferului. După
transferarea feselor pe scaunul din vană se vor trece şi MI peste marginea
vanei, introducându-se în interior. La revenire pe scaunul rulant, se va face
mai întâi trecerea picioarelor afară din vană pe o pardoseală nealunecoasă şi
abia apoi se va transfera restul corpului în scaunul rulant.

4.10.TRANSFERUL CU AJUTORUL LIFTULUI MECANIC
Unii pacienţi din cauza mărimii corporale, a gradului mare de disabilitate,
necesită utilizarea liftului mecanic pentru transfer. Există o varietate de dispozitive
mecanice de liftare care pot fi utilizate pentru pacienţi cu greutate corporală diferită
cât şi pentru situaţii diferite: transfer de pe o suprafaţă pe alta sau transferul în vana de
baie (treflă). Liftul mecanic este utilizat de asemenea, pentru a proteja
kinetoterapeutul de lezarea spatelui în timpul transferului.
Paşii ce trebuie urmaţi pentru
transferul cu ajutorul liftului mecanic
1) Din decubit dorsal, se face trecerea
pacientului în decubit lateral
2) Asigură-te că hamul este plasat sub
pacient, cu mânerul departe de pacient.
3) Hamul trebuie plasat cu chingile pentru
picioare (chingile se desfac) sau marginea de
jos (hamul solid) dedesuptul feselor
pacientului, iar partea superioară a hamului,
către cap. Jumătate din ham trebuie să fie
rulat şi aşezat sub pacient, între pat şi partea
Fig.nr.28 Decubit lateral,
pe care se sprijină. Cealaltă jumătate trebuie
hamul plasat sub pacient 1
desfăşurată şi întinsă în spatele pacientului, similar cu schimbarea unui cearceaf.
4) Pacientul va fi rostogolit încet pe spate, având hamul dedesupt.
5) Se va rostogoli pacientul în decubit lateral pe partea opusă şi se va întinde pe pat
şi cealaltă jumătate a hamului.
6) Când se foloseşte un ham cu suport separat pentru membrele inferioare, chingile
pentru picioare se vor încrucişa înainte de a fi agăţate de lift.

1, 2 sursa ©2006 University of Alabama at Birmingham Department of Physical Medicine & Rehabilitation 619 19th
Street South – SRC 529, Birmingham, AL 35249-7330 Phone 205-934-3283 Fax: 205-975-4691 Email:
sciweb@uab.edu
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7) Se aduce liftul deasupra abdomenului pacientului şi se
coboară până când toate chingile pot fi agăţate de lift.
8) Asigută-te că scaunul cu rotile este aşezat aproape de
pat, cu supoturile pentru braţe îndepărtate de la locul lor.

Fig. nr.29 Aplicarea hamului 1

Se blochează roţile scaunului şi se înlătură suporturile pentru picioare, în
vederea transferului pacientului din pat în scaunul cu rotile. Se agaţă chingile hamului
de lift: chinga mai scurtă din zona capului şi chingile mai lungi de la nivelul
picioarelor.
9) Gradat, se începe ridicarea pacientului din pat, cu ajutorul liftului. Pentru siuranţă,
se va monitoriza capul şi membrele inferioare
ale pacientului.
10) Când pacientul este ridicat suficient de
mult încât să părăsească patul, se va mişca
liftul spre scaunul cu rotile. Se va avea grijă ca
în timpul transferului, pacientul să nu se
lovească de ceva ce l-ar putea răni, atât pe el,
cât şi pe kinetoterapeut.
Fig.nr.30 Transfetul cu ajutorul liftului mecanic

11) Când pacientul este centrat deasupra scaunului, pune-ţi mâinile pe genunchii
pacientului şi împinge-l cât mai adânc în scaun. Încet se va coborâ liftul, în timp ce
corpul pacientului va fi împins adînc în scaun. Dacă transferul este realizat de două
persoane, o persoană trebuie să se poziţioneze în spatele scaunului şi ţine mânerul din
spate al hamului pentru a trage pacientul în scaun, în timp ce acesta este coborât spre
scaun.
12) În momentul în care pacientul este coborât în siguranţă în scaun, se vor scoate
chingile. Dacă se foloseşte un ham cu suport separat pentru picioare, se vor descrucişa
1 2

, sursa ©2006 University of Alabama at Birmingham Department of Physical Medicine & Rehabilitation 619 19th
Street South – SRC 529, Birmingham, AL 35249-7330 Phone 205-934-3283 Fax: 205-975-4691 Email:
sciweb@uab.edu
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chingile dintre membrele inferioare, după care se va înclina
pacientul spre înainte, pentru a scoate hamul de sub pacient.
13) Pune suporturile pentru braţe înapoi la locul lor şi
picioarele pacientului pe suporturile speciale.
14) Asigură-te că pacientul stă cu spatele şi fesele lipite de
spătarul scaunului şi cu corpul aşezat în centrul scaunului,
fără a atinge lateralele scaunului de o parte sau alta.
15) Asigură-te că hainele pacientului sunt cât mai moi
posibil, pentru a reduce zonele de presiune.

Fig. nr.31 Aşezarea în scaunul cu rotile 1

pg. 48

2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI

L.P. 5 STRATEGII PENTRU ÎNGHIŢIRE1
OBIECTIVE

Studentul trebuie să cunoască
1. manevrele de înghiţire
2. exerciţii de înghiţire pentru
creşterea forţei muşchilor limbii
şi gâtului

Unele persoane sunt obligate să
folosească diferite posturi sau manevre pentru a
reuşi să înghită mai eficient şi sigur. Este
posibil să fie nevoie ca pacientul să-şi menţină
capul într-o anume poziţie, sau să înghită
controlat, într-un anumit mod. Este foarte
important ca aceste tehnici să fie folosite la
fiecare înghiţire. Nu toate exerciţiile şi
manevrele sunt potrivite fiecărei persoane, deci
este recomandat ca mai întâi să fie consultat un
logoped înainte de a începe această rutină.

Manevre de înghiţire:
1. Chin Tuck (Bărbie în piept) – Această manevră
implică atingerea gâtului cu bărbia (la fel ca în poza
din dreapta). Această manevră îngustează intrarea în
căile respiratorii şi poziţionează epiglota astfel încât
să protejeze mai eficient căile respratorii de
pătrunderea alimentelor în timpul înghiţirii.
Fig.nr. 32 Bărbia în piept

2. Head Turn (Răsuciera capului) – se va răsuci
capul spre partea mai slabă a corpului (la fel ca în
poza din stânga) – ceea ce va apropia partea mai
slabă a faringelui şi redirecţionează bolul alimentar
într-o direcţie corectă.
Fig.nr.33 Răsucirea capului spre partea afectată în
momentul înghiţirii

1

©2006 University of Alabama at Birmingham Department of Physical Medicine & Rehabilitation 619 19th Street South – SRC 529, Birmingham, AL
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Exerciţiile de înghiţire au ca scop creşterea forţei muşchilor limbii şi gâtului:
(se vor efectua 10 repetări din fiecare exerciţiu, de 2 ori pe zi)
1. Se vor produce sunete puternice, corecte de
/k/c/ şi /g/, în cuvinte care conţin aceste litere:
gol, gaz, gargară, kilogram, car, cacao etc
2. Scoate limba şi presează împotriva a două
depresoare linguale ţinute vertical, împingînd
cele două lamele una spre cealaltă. (În poză
sunt două depresoare linguale lipite între ele,
ţinute în poziţie verticală, între ele, în partea
inferioară a lor, fiind aşezat orizontal un alt
depresor care să le despartă).
3. Se înghite cu limba scoasă şi ţinută între
dinţi.
4. Se efectuează o înghiţire forţată prin
contracţia puternică şi concomitentă a limbii şi
muşchilor gâtului, în timpul înghiţirii.
Fig.nr.34. Presarea cu limba
a unor depresoare linguale

5. Utilizează un spirometru gadat pentru îmbunătăţirea respiraţiei şi pentru a avea o
tuse puternică. Pipa/ suflătoarea se cuprinde cu buzele şi se inhalează profund în
timpul înghiţirii, ca în exemplul din figura din stânga.
6. Scoate un sunet /ee/ corect şi puternic.
7. Spune « e » trecând gradat de la sunete joase la
sunete înalte ale vocii. Menţine sunetul înalt pentru 23 secunde.
8. Drege gâtul ca şi cum ai aduna flegma din gât.

Fig.nr.35. Exerciţiu cu
spirometrul gradat
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L.P. 6 MIJLOACE DE ASISTENŢĂ
PENTRU MERS

OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască
1. care sunt mijloacele
asistenţă la mers

de

2. caracteristicile fiecărui mijloc
de asistenţă la mers

Reeducarea mersului se începe de îndată
ce
pacientul
reuşeşte
să-şi
menţină
ortostatismul fără tulburări majore de echilibru,
sau apariţia hipotensiunii ortostatice.
Mijloacele de asistenţă în diferitele etape
de reeducare a mersului sunt:

6.1. Barele paralele
Barele paralele sunt confecţionate din lemn/metal, fixe în plan orizontal, au
înălţime reglabilă, lărgime suficientă pentru a permite deplasare pacientului şi
întoarcerea acestuia. Diametrul barelor este adaptat capacităţii de prehensiune, între
barele paralele, pe sol, se aplică bandă de mers antiderapantă; o scândură fixă aşezată
pe muchie pe podea,
împărţind astfel pista de
mers în două jumătăţi egale,
împiedicând/limitând astfel
mersul forfecat. Se poate
adăuga un troliu (căpăstru
Glisson, hamuri axilare)
fixate pe tavan, care
glisează pe o şină odată cu
înaintarea pacientului. Se
recomandă
la
capătul
barelor instalarea unor
oglinzi. La pacientul cu
deficit de prehensiune pe
bare se pot ataşa nişte gutiere pentru antebraţ.
Fig.nr.36 Barele paralele
Pentru gradarea/reglarea înălţimii pasului se pot folosi cordoane elastice sau
alte forme de denivelări şi obstacole.
Etapa mersului fără sprijin pe MI afectat este aproape o regulă de bază în
recuperarea pacienţilor posttraumatici, amputaţi, paraplegici (cu orteze KAFO), etc.
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6.2. Cadrul de mers
Cadrul de mers constă din 4 stâlpi verticali uniţi prin trei bare orizontale (sau
3 stâlpi verticali-„rolatorul”), prevăzute cu mânere adaptate în funcţie de capacitatea
pacientului de a apuca. Stâlpii verticali sunt reglabili, prevăzuţi cu dopuri
antiderapante. Există şi cadre articulate care permit avansarea alternativă. Susţinerea
pacientului fiind bilaterală, stabilitatea acestor mijloace este superioară, cu condiţia ca
pacienţii să aibă forţă suficientă în MS. Alegerea înălţimii corecte presupune aşezarea
pacientului în ortostatism, umerii relaxaţi, coatele flectate la 20º. Un cadru de mers
este poziţionat la aproximativ 25-35 cm în faţa pacientului şi-l înconjoară pe acesta.
Sunt relativ uşor de folosit, furnizând un suport mai mare şi un mers mai sigur
şi sunt folosite des în fazele iniţiale ale antrenamentului la mers, pentru a ajuta
pacientul să capete echilibru şi încredere înainte de a trece
la cârje şi bastoane.
Cadrele de mers pot fi fixe şi mobile (cu roţi doar
la stâlpii anteriori sau la toţi cei 4 stâlpi). Cele
mobile/rulante permit propulsia prin împingere nu prin
ridicare şi se utilizează de către pacienţii care nu au o
coordonare sau forţă în MS şi în trunchi. Presupun o
oarecare instabilitate, de aceea pacienţii trebuie
supravegheaţi. Pot fi prevăzute de asemenea cu gutiere în
cazul în care pacientul are deficit de prehensiune. Există
cadre de mers care au un suport tip platformă pentru
antebraţ, care poate fi ataşat cadrului de mers standard
sau rulant utilizate de cei care au contractură la flexorii
cotului sau dureri şi deformări ale pumnului şi mâinii; de
obicei acestea sunt destul de grele. Utilizarea cadrelor
oferă stabilitate în două planuri antero-posterio şi laterolateral. Se utilizează în cazuistica postsechelară
traumatică,
neurologică,
amputaţii,
afecţiuni
reumatismale. Folosirea cadrelor de mers limitează unele
activităţi din interiorul locuinţei, de asemenea urcarea şi
coborârea scărilor.
Fig.nr. 37. Cadrul de mers fix,
Fig.nr. 38. Cadrul de mers mobil

6.3. Cârjele
Cârjele pot fi axilare şi nonaxilare. Ele asigură două puncte de contact cu
corpul şi asigură astfel o mai bună stabilitate decât bastoanele. Sunt utilizate de obicei
pentru a prelua/descărca total un membru sau ambele membre inferioare; cazuri de
instabilitate în mers; descărcarea postoperatorie a unui membru inferior sau a
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ambelor. Sunt utilizate de obicei bilateral pentru a îmbunătăţii baza de suport şi
stabilitatea laterală. Mânerele sunt capitonate pentru a reduce presiunea asupra
mânilor şi pentru a preveni alunecarea pe mâner. Cârjele ar trebui prescrise doar la
pacienţii care au destulă forţă pentru a menţine coatele extinse şi a ridica corpul la
1,5-5 cm deasupra solului.
Cârjele axilare constau din 2 stâlpi verticali fixaţi în V care la rândul lor se
continuă cu un stâlp vertical reglabil şi prevăzut cu dopuri
antiderapante. Capătul superior al V-ului este prevăzut cu o
transversă subaxilară (sprijin subaxilar îmbrăcat în poliuretan
moale) care va reprezenta partea de sprijin pa faţa laterală a
toracelui.
Fig.nr.39 Cîrje axilare

Lungimea lor se calculează astfel:
- piciorul cârjei la 5-8 cm lateral şi înainea
vârfului piciorului pacientului, mâna în flexie
dorsală se sprijină pe mânerul cârjei respective,
cotul în flexie de 20º, max. 30º, cel puţin 3-4 cm
sub pliul axilar. Măsurătorile se fac cu pacientul
cu încălţăminte obişnuită (sau fără încălţăminte
adaugând 2-3 cm la barbaţi şi 4-5 cm la femei).
Sprijinul de forţă se face numai în mână (în podul
palmei) axila rămânând liberă. Sprijinul în axilă
poate compresa pachetul vasculonervos axilar cu
instalarea unei paralizii homolaterale (în special
neuropatiile de nerv radial). Sprijinul pe mână
înspre zona tenară şi hipotenară poate duce la
compresarea ramului tenar al medianului sau la
neuropatia ulnară cu tulburări consecutive.
(paretice şi de sensibilitate).
Fig.nr.40 Ajustarea cîrjei axilare
Cârjele nonaxilare sunt:
- cârje brahiale (cu sprijin pe braţ), punctul de sprijin deasupra
şi dedesubtul cotului (pentru cei cu deficit de triceps) asigurând
şi sprijin palmar.
- antebrahiale (cu sprijin pe antebraţ) sau canadiene Losfrand sunt prevăzute cu un suport pentru antebraţ la 5 cm sub
Fig.nr. 41 Cîrje antebrahiale (canadiene)
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vârful olecraniului, are o uşoară angulaţie (max. până la 30º). Există mânere adaptate
pentru deficitul de prehensiune sau dispozitive care se ataşează cârjelor în cazul în
care este contraindicat sprijinul pe pumn sau mână (la pacienţii cu artrită). Aceste
dispozitive permit sprijinul pe antebraţ. Se măsoară cu pacienţii în ortostatism, cu
umerii relaxaţi şi coatele flecate la 90º.
6.4. Bastoane cu 1, 3 sau 4 picioare (obişnuit, trepied, cvadripied).
Sunt din lemn sau aluminiu, cele din aluminiu fiind cu şanţuri reglabile, cu
multe varietăţi de mânere (tip C sau J cele mai frecvente). Este mijlocul de asistenţă
care are doar un singur punct de
contact cu corpul şi asigură mai
puţină susţinere decât celelalte.
Deplasarea cu bastonul necesită o
musculatură bună a MS şi a centurii
scapulo-humerale.

Fig.nr.42 Bastoane cu mâner tip C/ J si cvadripied

Sunt utilizate în cazul necesităţii descărcării parţiale a unui membru, cazuri de
instabilitate în mers. Se recomandă utilizarea lor când pacientul a ajuns la o încărcare
a MI afectat de cca. 60-70% şi pelvisul nu mai basculează datorită insuficienţei
abductorilor.
Oricare dintre membrii echipei de asistenţă medicală trebuie să cunoască
condiţiile posturale care corespund unei înălţimi corecte pentru bastonul indicat
respectivului pacient, şi anume:
- pacientul este în poziţie ortostatică, relaxat, ambii umeri corect aliniaţi;
- cotul pacientului care va purta bastonul este flectat 20º, înălţimea bastonului
trebuie să nu oblige la o flectare a cotului mai mare de 20-30º, mâna ce
apucă bastonul să ajungă la marginea superioară a marelui trohanter.
Bastonul se aşează pe sol pe aceaşi linie cu piciorul afectat.
Un baston scurt va avea tendinţa să ţină cotul în extensie (astfel reducând
susţierea în timpul mersului şi trunchiul prea flectat anterior) iar un baston lung va
forţa cotul să se îndoaie prea mult (astfel crescând oboseala, solicitând prea mult
tricepsul brahial şi muşchii umărului). Bastonul se ţine întotdeauna în mâna opusă MI
afectat asigurând „protecţie” pentru articulaţia coxo-femurală şi genunchi. Există
câteva situaţii particulare când bastonul se ţine homolateral cu MI afectat (atunci când
deficitul de încărcare este mare la nivelul MI şi greutatea corpului nu ar putea fi
susţinută de către acesta sau/şi bastonul în mâna opusă deoarece complexul mâinii
este nefuncţional fiind în imposibilitatea de a realiza prehensiunea sigură pe baston).
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Un bun sprijin pe baston preia aproximativ 25-30% din greutatea corporală.
Încărcarea pe MI afectat se realizează slăbind treptat sprijinul mâinii pe baston.
Treptele („scara fixă”) sunt folosite pentru reeducarea unipodalismului, ele
fiind o imitaţie de scară cu una-două trepte şi bară laterală de sprijin. Sunt folosite de
asemenea pentru reeducarea încărcării MI afectat şi a dezvoltări echilibrului.
Mijlocul de asistenţă în mers este considerat o extensie a MS, acest aspect
implică o forţă şi coordonare bună a MS pentru derularea normală a schemei de mers.
Muşchii trunchiului sunt cei mai importanţi pentru a asigura postura verticală şi
echilibrul. Alte grupe importante de muşchi solicitate includ centura scapulohumerală (marele dorsal, porţiunea inferioară a trapezului, micul pectoral), flexorii
umărului, extensorii cotului şi pumnului, flexorii degetelor. Ex. de creştere a forţei şi
coordonare a acestor grupe musculare trebuie să fie începute în timp ce pacientul este
internat sau imediat preoperator.
Lungimea mijloacelor de asistenţă se stabileşte în funcţie de doi parametri:
înălţimea pacientului şi lungimea pasului. Pentru cârje şi bastoane, distanţa dintre cele
două mijloace de susţinere trebuie să fie egală cu lăţimea umerilor, condiţie necesară
pentru o bună stabilitate.
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LP. 7 REEDUCAREA
MERSULUI/AMBULAŢIEI CU MIJLOACE
DE ASISTENŢĂ

OBIECTIVE
Studentul trebuie să cunoască
1. etapele
mersului

de

reeducare

a

2. modurile de efectuare a
ambulaţiei
3. tehnica de executare
diferitelor tipuri de mers

a

4. tehnica de efectuare
mersului pe trepte

a

Etapele de reeducare a mersului, ţinând
seama de afecţiune şi posibilităţile fiziologice
ale pacientului progresează de la mersul fără
sprijin adică încărcare doar pe membrul
inferior neafectat  mersul cu sprijin adică
încărcare pe membrul inferior afectat (ex. de la
parţial, 10-20-40% până la total – 100% ).
Cu mijloacele ajutătoare mersul se poate
efectua în 2, 3 sau 4 timpi după cum este
permisă încărcarea/sprijinul pe MI afectat
(afecţiuni posttraumatice) .
Astfel avem:

- mersul în doi timpi („pendular”) = presupune doar încărcarea unui
membru inferior adică sprijin doar pe cel neafectat;
- mersul în trei timpi = presupune şi încărcarea parţială şi/sau sprijinului pe
membru inferior afectat;
- mersul în patru timpi = încărcarea ambelor membre inferioare.
Exerciţii pentru tonifierea musculară
Muşchii coapsei
♦ Din decubit dorsal, se execută contracţii izometrice ale cvadricepsului.
♦ Se repetă de 10 ori pe serie, de câteva ori pe zi. Se continuă şi după reluarea
mersului cu cârje.
Muşchii umărului, braţului şi pumnului
♦ Stând în pat, mâinile plasate de o parte şi de alta a corpului, se plasează sub mâini
un număr egal de cărţi.
♦ Pacientul împinge în cărţi şi ridică trunchiul de pe pat, pentru a tonifia musculatura
membrelor superioare.
♦ Stând în scaun, pacientul va împinge în suporturile pentru braţe pentru a ridica
trunchiul din scaun.
♦ Exerciţiul se repetă de 10 ori pe serie, de mai multe ori pe zi. Se continuă şi după
reluarea mersului cu cârje.
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7.1. MERSUL ÎNTRE BARELE PARALELE
- între barele paralele sprijinul va fi realizat pe ambele mâini, pacientul
menţinându-şi corpul în poziţie verticală corectă şi învaţă:
o să menţină sprijinul în braţe iar apoi îşi ridică de pe sol MI pentru a-şi
dezvolta musculatura centurii scapulare şi MS. Tonifierea
coborâtorilor centurii scapulare şi MS care constă în sprijin pe MS cu
coatele extinse cu ridicarea MI de pe sol şi revenire prin flexia lentă a
coatelor.
o sprijinul pe bare cu ridicarea alternativă a MI prin contracţia
pătratului lombar;
o flexia alternativă a genunchilor la diferite înălţimi;
o exerciţii de echilibru plasând mâinile pe bară în spatele trunchiului cu
proiecţia bazinului înainte şi apoi revenirea în poziţia iniţială (necesar
pentru antrenarea mersului pendular);
o translarea laterală, anterioară şi posterioară a greutăţii corpului de pe
un membru inferior pe celălalt;
o mişcarea de opoziţie a centurilor şi rotaţie a bazinului;
o ex. de întoarcere, pacientul apucă cu ambele mâini aceeaşi bară, apoi
îşi ridică MI şi se întoarce;
o ex. de urcare şi coborâre a unei trepte/lădiţe.
Etapele mersului în 2 timpi:
Timpul 1 – se prind anterior cu ambele mâini barele, la lungimea unui pas, se
repartizează greutatea corpului pe mâini şi se pendulează anterior corpul şi membrul
inferior afectat;
Timpul 2 – celălalt membru inferior se deplasează anterior până în dreptul liniei
mâinilor concomitent cu trecerea greutăţii corpului de pe aparatul ajutător pe acest
MI. Mersul este îngreunat când acest membru depăşeşte linia mâinilor.
Etapele mersului în 3 timpi (se realizează atunci când se permite sprijinul
parţial pe membrul inferior afectat!!!!!!!)
Timpul 1 – se prind anterior cu ambele mâini barele, la lungimea unui pas;
Timpul 2 – membrul inferior afectat se deplasează anterior până în dreptul liniei
mâinilor;
Timpul 3 – membrul inferior neafectat se aşează lângă cel afectat concomitent
cu trecerea greutăţii corpului de pe aparatul ajutător pe acest MI. Mersul poate fi
îngreunat când membrul inferior neafectat depăşeşte pe cel afectat.
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Etapele mersului în 4 timpi (se realizează atunci când se permite sprijinul pe
membrul inferior afectat!!!!!!!)
Timpul 1 – mâna heterolaterală (opusă MI afectat) prinde anterior bara la
lungimea unui pas;
Timpul 2 – membrul inferior afectat se deplasează anterior în dreptul liniei
mâinii neafectate;
Timpul 3 - mâna homolaterală membrului afectat prinde anterior bara la
lungimea unui pas;
Timpul 4 – membrul inferior neafectat se deplasează în dreptul liniei mâinii
heterolaterale.
O gradare a reeducării mersului în 4 timpi între barele paralele este deplasarea
anterioară simultană a mâinii de partea membrului afectat şi membrul inferior
neafectat sau a celorlalte două membre (invers) – mersul fiziologic.
7.2. MERSUL CU CADRUL FIX SAU CU CADRUL MOBIL
Aceste mijloace ajutătoare permit şi susţin în primele faze eventualele tulburări
de echilibrul ce determină instabilitate severă în mers, pentru descărcarea parţială
postoperatorie a MI, asitenţa mersului hemiplegicului (în special cadrul mobil rolatorul) permiţând executarea mersului în 2, 3 şi 4 timpi. Există cadre de mers
articulate care permit avansarea alternativă.
Etapele mersul în 2 timpi
Timpul 1 – se deplasează anterior cadrul fix sau se împinge cadrul mobil la
lungimea unui pas; greutatea corpului se repartizează pe membrele superioare;
concomitent trunchiul şi membrul inferior afectat pendulează anterior
Timpul 2 – se deplasează anterior membrul inferior neafectat concomitent cu
trecerea greutăţii corpului de pe aparatul ajutător pe acest MI.
Etapele mersului în 3 timpi
Timpul 1 – se deplasează sau se împinge cadrul la lungimea unui pas;
Timpul 2 - se deplasează membrul inferior afectat la lungimea unui pas;
Timpul 3 – se aşează membrul inferior neafectat lângă cel afectat concomitent
cu trecerea greutăţii corpului de pe aparatul ajutător pe MI. Mersul poate fi îngreunat
prin deplasarea membrului neafectat cu un pas înaintea celui afectat.
Etapele mersului în 4 timpi
Timpul 1 - se deplasează sau se împinge cadrul la lungimea unui pas;
Timpul 2 - membrul inferior afectat se deplasează la lungimea unui pas;
Timpul 3 – se deplasează sau se împinge din nou cadrul la lungimea unui pas;
Timpul 4 – membrul inferior neafectat se deplasează anterior la lungimea unui
pas. Mersul se îngreunează prin deplasarea rapidă a cadrului şi deplasarea cursivă a
membrelor inferioare, alternativ.
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7.3. MERSUL CU CÂRJE
În reeducarea sau reluarea mersului cu ajutorul cârjelor sau bastoanelor acestea
se vor deplasa anterior cu lungimea unui pas. Lungimea cârjelor sau bastoanelor se
stabileşte individual, în funcţie de lungimea pasului şi înălţimea pacientului. Pentru a
asigura o bună stabilitate, distanţa dintre ele trebuie să fie egală cu lăţimea umerilor.
Se pot utiliza cârje axilare sau antebrahiale a căror suport de antebraţe nu
trebuie să depăşească articulaţia cotului. Reeducarea mersului cu aceste mijloace de
asistenţă se poate executa pe teren plat sau înclinat, sub forma mersului ascendent sau
descendent prin urcarea sau coborârea treptelor.
Mersul cu două cârje pe teren plat
Etapele mersului în 2 timpi
Timpul 1 – se aşează ambele cârje la lungimea unui pas, greutatea corpului se
repartizează egal pe cârje; în acest timp corpul şi MI afectat pendulează anterior;
Timpul 2 – membrul inferior neafectat se deplasează între cele două cârje
concomitent cu trecerea greutăţii corpului de pe aparatul ajutător pe acest MI sau la
lungimea unui pas înaintea acestora (în acest fel mersul este îngreunat)

Fig. nr.43 Mersul în cârje subaxilare1(timpul 1, 2, 3)

1

© Copyright 2003 - January 25, 2010. Rehabilitation Services, The Ohio State University Medical Center

pg. 59

2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI

Etapele mersului în 3 timpi sau Mersul cu încărcare pe vârful piciorului
Pacientul atinge solul cu vârful piciorului afectat, pentru a-şi postra echilibrul,
dar nu-şi va lăsa greutatea pe acesta.
Timpul 1 – se aşează ambele
cârje la lungimea unui pas;
Timpul 2 – membrul inferior
afectat se deplasează anterior, astfel
încât antepiciorul să se plaseze între
cele două cârje;
Timpul 3 – membrul inferior
neafectat se deplasează lângă cel
afectat concomitent cu trecerea
greutăţii corpului de pe aparatul
ajutător pe MI afectat.
Mersul poate fi îngreut prin
deplasarea MI neafectat anterior
faţă de cel afectat.

Fig.nr.44 Mersul în 3 timpi sau
Mersul cu încărcare pe vârful piciorului

Mersul cu încărcare parţială (în limita toleranţei)
Se pune pe piciorul
afectat o greutate de 30 to 50%
din greutatea corpului, sau în
limita toleranţei.
Alte indicaţii:
Înainte de utilizare, curăţă
cârjele de noroi sau pietre,
pentru a evita alunecarea.
În timpul mersului pe covor,
piciorul indemn şi cârja
trebuiesc ridicate mult mai mult
decât la mersul pe linoleu.
Nu încerca să mergi prea
repede.
Ţine capul sus şi priveşte înainte.
Nu îţi privi picioarele când păşeşti.

Fig.nr.45 Mersul în trei timpi
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7.4. RIDICAREA DE PE SCAUN
Ţine ambele cârje în mâna de partea membrului
inferior afectat. Apleacă-te înainte şi împinge cu
cealaltă mână în scaun şi cu membrul inferior sănătos
în podea.

Fig.nr.46 Ridicarea de pe scauncu cîrje

7.5. AŞEZAREA PE SCAUN
Îndepărtează cârjele şi sprijină-te pe membrul inferior sănătos. Ţine ambele
cârje în mâna de partea
membrului inferior afectat.
Prinde cu cealaltă mână
(de partea membrului inferior
sănătos) suportul pentru braţe al
scaunului/ marginea laterală a
scaunului (după caz). Sprijină
greutatea în membrul inferior
sănătos şi mâna de partea
sănătoasă şi aşează-te pe scaun.
Fig.nr.47 Aşezarea pe scaun cu cârje

7.6. MERSUL CU CÂRJE PE TREPTE
Mersul pe trepte cu două cârje se
efectuează în 2, 3 sau 4 timpi, atât urcatul
cât şi coborâtul.

Fig.nr.48 Mersul pe trepte în 2 timpi
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MERSUL PE TREPTE CU DOUĂ CÂRJE ÎN 2, 3 SAU 4 TIMPI

Timp
4

Timp
3

Timp
2

Timp
1

Mersul ascendent (urcatul)
2 TIMPI
MI neafectat se
deplasează pe treapta I

3 TIMPI
MI neafectat se
deplasează pe treapta I

4 TIMPI
Cârja de partea MI
afectat se deplasează
pe treapta I

Cârjele şi MI afectat se Cârja de partea MI
mută concomitent pe
afectat se mută pe
aceeaşi treaptă
treapta II
Cârja de partea MI
neafectat şi MI afectat
se mută pe treapta II

MI neafectat se
deplasează pe treapta
I
Cârja de partea MI
neafectat se
deplasează pe treapta
II
MI afectat se
deplasează pe treapta
II

Timp
4

Timp
3

Timp
2

Timp
1

Mersul descendent (coborâtul)
2 TIMPI
3 TIMPI
4 TIMPI
Ambele cârje se mută Ambele cârje se mută Cârja de partea MI
pe o treaptă mai jos
pe o treaptă mai jos
neafectat se mută pe
treapta I
MI
se
deplasează MI
afectat
se MI
afectat
se
concomitent o treaptă deplasează pe aceaşi deplasează pe treapta
mai jos, între cârje
treaptă cu cârjele
I
MI
neafectat
se Cârja de partea MI
deplasează pe aceaşi afectat se mută cu
treaptă sau mai jos cu o două trepte mai jos
treaptă
MI neafectat coboară
două trepte
Mersul pe trepte în 3 timpi cu cârjă de partea neafectată şi bară unică de
sprijin(balustradă) de partea afectată
În acest caz de partea MI afectat se foloseşte balustrada sau bara de perete
învăţându-se astfel urcatul şi coborâtul treptelor.
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Urcarea
Timpul 1 – mâna de partea MI afectat prinde anterior bara;
Timpul 2 – MI neafectat se deplasează pe prima treaptă prin sprijin pe mâna de partea
MI afectat, se transferă greutatea corpului anterior spre partea afectată;
Timpul 3 – cârja de partea MI neafectat şi MI afectat se deplasează pe aceeaşi treaptă
cu MI neafectat.
Coborârea
Timpul 1 – mâna de partea MI afectat alunecă pe balustradă şi asigură sprijinul;
Timpul 2 – cârja de partea MI neafectat şi MI afectat coboară o treaptă;
Timpul 3 – MI neafectat se deplasează o treaptă mai jos şi se aşează lângă celălalt.
La urcarea treptelor, cu balustradă şi cârjă MI neafectat va fi deplasat primul iar
la coborâre cel afectat, sau cu alte cuvinte „se urcă cu sănătosul şi se coboară cu
afectatul” în cazul afecţiunilor posttraumatice. În primele etape ale reeducării
mersului hemiplegicului pe trepte, atât la urcare cât şi la coborâre se va păşi prima
dată cu MI neafectat. Urcarea şi coborârea treptelor se realizează la început asistat de
către KT. La urcare KT:
- se va plasa oblic în spatele pacientului şi cu o treaptă mai jos decât acesta;
- va prinde cu mâna dreaptă balustrada pentru a asigura sprijinul personal şi al
pacientului în situaţia dezechilibrării posterioare;
- va aplica mâna stg. sub axila stg a pacientului;
- trunchiul pacientului va fi uşor flectat anterior.
La coborâre KT:
- se va plasa oblic în faţa pacientului şi cu o treaptă mai jos decât acesta;
- va prinde cu o mână balustrada pentru a preveni dezechilibrarea anterioară a
pacientului;
- va aplica cealaltă mână sub axila stg a pacientului;
- trunchiul pacientului va fi uşor extins.
7.7. DESCIDEREA UŞII PRIN ÎMPINGERE SAU TRAGERE
Pentru a deschide uşa prin împingere, împinge uşa cu corpul.
Pentru a deschide uşa prin tragere, stai pe membrul inferior
sănătos. Deschide uşa larg cu mâna de partea uşii. Pune vârful celei
mai apropiate cârje în uşă, astfel încât să acţioneze ca un opritor.
Lasă cârja acolo până ai trecut de ea.
.
Fig.nr.49 Deschiderea uşii prin tragere sau împingere
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7.8. URCAREA SAU COBORÂREA
DIN MAŞINĂ
Deschide uşa şi apoi împinge scaunul
cât mai în spate posibil. Dacă e nevoie,
o altă persoană va face acest lucru.
Stai cu spatele către scaun şi mergi
spre înapoi până când simţi marginea
scaunului. Apucă spătarul scaunului cu
o mână iar cu cealaltă, ambele cârje.
Apleacă capul înainte pentru a evita
lovirea acestuia.
Aşează-te sau ridică-te folosind
Fig nr.50 1Urcarea/ coborârea din maşină
membrul inferior sănătos pentru sprijin.
Pentru a te aşeza în maşină, pune călcâiul membrului inferior sănătos în maşină şi
impinge-te spre înapoi.
Alunecă pe scaun până când membrul inferior afectat poate fi introdus în maşină.

7.9. MERSUL CU BASTON
Pentru ca bastonul să reprezinte într-adevăr un sprijin
se vor ţine în mâna neafectată.
Mersul în 2 timpi
Timpul 1 – cârja/bastonul şi MI afectat se plasează anterior
simultan;
Timpul 2 – MI neafectat se aşează lângă cel afectat; mersul
poate fi îngreunat când MI neafectat îl depăşeşte pe cel
afectat.
Mersul în 3 timpi
Timpul 1 – cârja/bastonul se plasează anterior;
Timpul 2 – MI afectat se deplasează anterior lângă cârjă;
Timpul 3 – MI neafectat se deplasează lângă cel afectat sau
anterior acestuia dacă mersul este îngreunat; efortul poate fi
îngreunat şi prin executarea simultană a timpilor 1 şi 2.
Fig.nr.51 Coborâtul scărilor cu baston
1

Krames
Patient
Education,
Using
http://nih.kramesonline.com/HealthSheets/3,S,86011

Crutches:

Sitting,

Standing,

Through

Doors,
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Mersul în 4 timpi
Timpul 1 – cârja/bastonul se plasează anterior;
Timpul 2 – MI afectat se deplasează anterior în dreptul cârjei;
Timpul 3 – bastonul se va deplasa mai înainte;
Timpul 4 - MI neafectat se deplasează în dreptul bastonului.
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OBIECTIVE

L.P. 8 APLICAREA BANDAJULUI
ELASTIC

Studentul trebuie să cunoască

Bandajul = este procesul prin care o
rolă circulară de bandaj este rulat ferm în jurul
1. caracteristicile unui bandaj
compresiv
segmentului, de cele mai multe ori cu scopul
de a susţine un pansament sau de a opri
2. scopul bandajului
sângerarea.
3. tipuri de bandaj
Un bandaj compresiv este folosit în
terapia unei game largi de afecţiuni, incluzând
4. măsurile igienice de îngrijire a
luxaţii, varice, traumatisme sportive şi edem.
bontului/ membrului rezidual
Terapia
compresivă
aplicată
în
5. metodele de bandajare ale
traumatismele sportive sau luxaţii, participă la
bontului
reducerea edemului, grăbind vindecarea
6. tehnica bandajului compresiv
ţesuturilor şi evitând complicaţiile pe termen
pentru membrul rezidual după
lung. Luxaţia de gleznă este unul dintre cele
amputaţie sub genunchiului
mai frecvente traumatisme care necesită
bandaj elastic.
7. tehnica bandajului compresiv
Unele bandaje sunt nişte benzi lungi,
pentru membrul rezidual după
amputaţie deasupra genunchiului
flexibile, care se înfăşoară în jurul ariei luxate
sau edemaţiate. Altele sunt bandaje
prefabricate, cu design specific pentru diverse
zone precum umăr, pumn, gleznă, genunchi.
Când este folosit în asociere cu repaus,
gheaţă, elevare, compresia unei zone edemaţiate poate grăbi vindecarea zonei prin
aplicarea unei presiuni asupra venelor, împiedicând astfel ca sângele şi lichidele să se
acumuleze şi să determine creşterea în volum a zonei respective. Un bandaj
compresiv cu sau fără ortezare nu poate să asigure o protecţie completă a zonei de
afectări ulterioare. Este importantă prevenirea acestora prin repaus, aplicaţii cu gheaţă
maxim 20 minute/ aplicaţie şi elevarea segmetului peste nivelul inimii, pentru a
asigura un flux de sânge coresunzător.
Pe lângă luxaţii sau traumatisme sportive, mai sunt câteva afecţiuni care se
ameliorează prin terapie compresivă. Ulcerul varicos, obezitatea, edemul, varicele şi
limfedemul pot fi tratate prin aplicaţii de bandaje elastice sau ciorapi compresivi/
elastici. Ciorapii elastici sunt concepuţi astfel încât pot să aplice o gamă largă de
presiuni, de la uşoară la foarte puternică. Aceştia pot fi purtaţi pe articulaţia afectată
sau deasupra/ dedesuptul zonei afectate. Majoritatea şosetelor elastice se poartă pe
perioada zilei, când pacientul stă în poziţie ortostatică, sau se află în mişcare.
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Ciorapii anti-embolie sunt folosiţi în primul rând pentru a evita închegarea
sângelui când pacientul stă întins în pat.
Pentru a înţelege ştiinţa tehnicii de aplicare a bandajului, este necesar ca mai
întâi să te familiarizezi cu următorii termeni şi definiţii.
Extensibilitatea unui bandaj, determină modificări în lungima acestuia, care
apar când asupra bandajului acţionează o forţă de tracţiune.
Extensibilitatea este de obicei exprimată în procente care se referă la
capacitatea de întindere a unui bandaj elastic. Se poate măsura prin stabilirea tensiunii
dezvoltate în timpul întinderii bandajului elastic la o lungime prederminată. Dacă la
întinderea unui bandaj peste o anumită limită, componenta textilă previne o extensie
ulterioară, chiar dacă fibrele elastomerice nu şi-au atins limita elasticităţii, înseamnă
că a avut loc blocarea elasticităţii bandajului.
Puterea modulului se referă la forţa necesară pentru a determina o anumită
alungire a bandjului.
Elasticitatea determină abilitatea bandajului supus unei forţe de extensie în
maniera descrisă anterior, de a rezista oricărei modificări a lungimii şi de a reveni la
lungimea iniţială, odată ce forţa aplicată îşi încetează acţiunea.
Compresia implică aplicarea deliberată a unei presiuni cu scopul de a obţine
efectul clinic dorit. De obicei este obţinut prin utilizarea unor şosete/ ciorapi elastici
sau a unor bandaje elastice corespunzătoare, fiind de obicei folosite pentru a controla
şi a reduce edemul, în tratamentul afecţiunilor venoase ale membrului inferior.
Suportul poate fi definit ca retenţia sau controlul ţesuturilor fără aplicarea
compresiei, şi de obicei, are ca scop prevenirea dezvoltării unei diformităţi sau a unei
modificări în forma masei tisulare, datorată edemului sau încovoierii. Deşi pentru
acest scop pot fi folosite bandaje nonextensibile, în general este preferat un produs cu
un grad limitat de extensibilitate şi este mai uşor de aplicat.
Conformabilitatea unui bandaj determină abilitatea acestuia de a urma conturul
membrului şi depinde de densitatea şi extensibilitatea ţesăturii. Cu cât textura este mai
deschisă şi mai extensibilă, cu atât mai conformabil este produsul. Ca regulă generală,
bandajul împletit este mai confortabil decât unul ţesut.







Scopul bandajului este de:
a fixa ferm un pansament pe rană
a susţine o articulaţie afectată
a reduce edemul
a opri sângerarea, în cazul unei răni deschise
a restricţiona mişcarea unui segment afectat
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8.1. Principii generale ale bandajelor1
1. Explică pacientului ceea ce trebuie să faci.
2. Stai în faţa pacientului, pe partea afectată, atunci când este posibil.
3. Bandajul trebuie să fie ferm, dar nu foarte strâns, pentru a nu compromite
circulaţia sângelui din aval de zona afectată.
4. Fii conştient că majoritatea bandajelor alunecă – verifică cu regularitate dacă
bandajul este confortabil. Verifică de asemenea dacă bandajul rămâne ferm,
mai ales în cazul persoanelor care trebuie să facă mişcare, deoarece mişcarea
poate determina slăbirea acestuia.
5. Fixează bandajul cu clame sau leucoplast.
6. Asigură-te că banadjul sau clamele nu presează pielea. Aplică o căptuşeală sau
bureţel între piele şi bandaj, dacă este necesar.
Verificarea circulaţiei
Bandajul poate restricţiona/ întrerupe circulaţia, mai ales dacă zona
traumatizată se edemaţiază. Verifică bandajul din zona de aval de bandaj imediat după
bandajare şi apoi la 10 minute.
1. Caută şi simte semnele şi simptomele reducerii circulaţiei. Când bandajezi, lasă
descoperită o porţiune de piele din aval de zona traumatismului, pentru a putea
verifica circulaţia sângelui.
2. Roagă pacientul să semnaleze apariţia furnicăturilor sau piederea sensibilităţii.
3. Apasă uşor pielea sau patul unghiei din zona inferioară bandajului până când
dispare culoarea pielii (pielea se albeşte). Când este eliberată presiunea,
tegumentul trebuie să se recoloreze repede (culoarea revine pe măsură ce vasele
de sânge se reumplu cu sânge). Dacă culoarea nu realare repede, circulaţia
poate fi restricţionată.







Semne şi simptome ale obstruării circulaţiei sangvine
tegumente palide, care încep să învineţească
piele rece la atingere
furnicături sau pierderea sensibilităţii în segmentul subiacent bandajului
puls slab sau lent în membrul lezat
reumplere lentă a capilarelor din aval de zona bandajată

Dacă apar semne ale restricţionării circulaţiei, se va desface uşor bandajul (ele),
sau se reface dacă este nevoie.

1

http://www.firstaid.ph/equipment-medicines-and-complementary-medicine/bandaging.html
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8.2. Aplicarea bandajului
1. Desfă parţial bandajul.
2. Aplică capătul nederulat al bandajului mai jos de zona afectată şi fă două ture
complete în jurul membrului respectiv, pentru a fixa bandajul.
3. Bandajează segmentul în sus, folosind ture în spirlă. Ţine cont de faptul că
bandajul urmează forma segmentului, iar dacă este aplicat foarte ferm, poate
impieta circulaţia sangvină.
4. Pentru a înfăşura un bandaj în jurul unui segment, ţine bandajul transversal în
mână şi rulează-l în jurul acestuia cu patrea externă a bandajului aplicată pe
interiorul segmentului. Bandajul trebuie rulat dinspre interior spre exterior.
Presiunea aplicată prin bandajare trebuie să fie uniformă.
5. Termină bandajul cu o singură tură şi fixează-l cu bandă adezivă (leucoplast)
sau clipsuri.
6. Utilizarea unei anumite tehnici de bandaj depinde de scopul bandajului.
Cele mai utilizate tehnici de bandaj sunt : bandajul în spirală, bandajul în spic
sau bandajul în spirală inversă şi bandajul în formă de « 8 » sau spicul ascendent.
Bandajul circular (fig.nr.52)

Fiecare tură de bandaj acoperă
complet tura anterioară. Tehnica este
folosoită pentru a fixa un pansament.

Bandajul în spirală (fig.nr.53)

Este cea mai simplă tehnică de
bandaj. La rularea bandajului, prin
această metodă, turele sunt executate în
spirală, adică fiecare tură acoperă 2/3
din precedenta. Cel mai adesea se
foloseşte la bandajarea unor părţi ale
corpului
lungi
şi
drepte,
cu
circumferinţe uniforme, voluminoase,
precum antebraţul, gamba.
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Fig.nr.54 Etapele bandajului în spirală

Bandajul în spic sau bandajul în spirală
inversă (fig.nr.55)

În acest tip de bandaj, deşi
turele sunt făcute în spirală, fiecare
tură a bandajului se acoperă pe sine
în sens invers. După ce bandajul e
fixat, se execută o tură în spirală în
sens ascendent, se trece pe după
segment şi apoi descendent. Bandajul
este rulat ţinând degetul mare pe
marginea de jos a bandajului. Fiecare
tură o acoperă pe precedenta. Bandajul în spic este adesea utilizat pe zone ale corpului
cu circumferinţe variabile.
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Bandajul în formă de « 8 »
sau spicul ascendant (fig.nr.56)

Spicul ascendent este considerat ca
fiind cea mai utilă tehnică de bandaj. În
această tehnică, bandajul este trecut
alternativ în sus şi în jos pe deasupra şi
dedesuptul segmentului, în forma literei
« 8 ». Această tehnică este folosită cel mai
adesea la bandajul articulaţiilor, în cazul
unor
traumatisme
precum luxaţiile
articulare.
Bandajul recurent (fig.nr.57)

Această tehnică include o combinaţie
de ture recurente şi circulare. Bandajul se
ţine ca pentru cel recurent, apoi se foloseşte
bandajul circular pentru fixarea finală a
acestuia. Această tehnică este folosită
pentru bandajul bontului, mâinii sau
scalpului.
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8.3. Îngrijiri acordate pacienţilor cu amputaţie a mebrului/membrelor inferioare
Scopul intervenţiei kinetice în amputaţiile de MI este de a:
- educa pacientul pentru a preveni complicaţiile ce pot apărea după intervenţia
chirurgicală;
- crea un segment de membru rezidual optim pentru aplicarea unei proteze
care să asigure independenţa funcţională a pacientului;
- dezvolta şi menţine condiţia fizică a pacientului pentru a putea merge cu
proteză din nou.
Îngrijirea bontului/membrului rezidual cuprinde:
A. Măsuri igienice
- igiena corespunzătoare şi îngrijirea inciziei. Odată incizia vindecată şi suturile
îndepărtate, persoana se poate îmbăia normal zilnic. Ştergerea se face uşor
prin tamponare;
- masajul bontului edemaţiat se face cu mişcări centripete şi cuprind treptat
toată masa musculară, având ca efect reducerea reticenţei pacientului în ceea
ce priveşte atingerea bontului, reducerea edemului, ameliorarea circulaţiei şi
prevenirea aderenţelor după vindecarea inciziei. Vibraţiile sunt unele dintre
manevrele masajului care au efect de reducere a hipersensibilităţii bonului.
Masajul se aplică de două sau trei ori pe zi timp de 10 minute, urmat de
aplicarea bandajului elastic;
- inspectarea/examinarea bontului prin folosirea unei oglinzi pentru zonele mai
puţin vizibile, mai ales la cei care prezintă tulburări de sensibilitate;
- menţinerea elasticităţii şi troficităţi pielii, protejarea împotriva deshidratării se
realizează prin folosirea zilnică a unor creme hidratante;
- dezobişnuirea şi interzicerea aplicării de către pacient a unor remedii
„populare şi casnice” asupra bontului prin frecare cu suprafeţe abrazive sau
aplicare de diferite substanţe în vederea înăspririi suprafeţei acestuia pentru
protezare (cu toate că pielea bontului este nevoită să se adapteze presiunii nu
există dovezi că înăsprirea ei ar fi benefică)!!!!
- pielea poate prezenta afecţiuni dermatologice: eczeme, psoriazis, arsuri.
Tratamentul acestora cuprinde aplicarea de: radiaţii ultraviolete (!aplicate cu
precauţie în cazul tulburărilor vasculare), baia cu bule, oxigen hiperbaric şi
medicaţie.
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B. Bandajarea bontului
- există mai multe metode de bandajare a bontului: rigidă, semi-rigidă şi
elastică.
- bontul va fi tumefiat/edemaţiat după intervenţia chirurgicală.
Tumefacţia/edemul limitează amplitudinea de mişcare articulară şi poate
determina durere.
- bandajarea bontului trebuie realizată imediat post-operator. Bandajarea are
rol în reducerea edemului post-operator, kinetoterapeutul realizează şi educă
în acelaşi timp şi pacientul în vederea aplicării bandajelor.
- scopul bandajării este de a forma un bont conic printr-o presiune constantă,
fermă, uniformă de jur împrejurul acestuia, fără a strangula fluxul sanguin;
- se urmăreşte reducerea volumului şi modelarea bontului pentru a se potrivi
mai bine în proteză.
- cea mai uzitată este bandajarea prin aplicarea de faşă elastică. Sunt şi alte
modalităţi de a reduce volumul bontului, cum ar fi pansamentele gipsate şi
constrictoarelor - „şosetele” compresive, dar bandajele elastice sunt cele mai
puţin costisitoare, cele mai uşor de găsit şi cele mai uşor de utilizat. Tehnica
bandajării nu este utilă numai imediat după operaţie, ci şi în viitor, ca o
modalitate de a preveni şi reduce edemul, sau pentru a pregăti bontul pentru
o nouă proteză.
- bandajul elastic trebuie să fie neted, fără cute sau bride – acestea pot creşte
local presiunea asupra bontului, determinând o modelare inegală a bontului
sau chiar leziuni ale pielii.
- se realizează bandajul bontul „în opt”, nu circular; bandajarea circulară
dăunează fluxul sanguin.
- aplicarea unor bandaje elastice compresive este aşadar permanentă, atât ziua
cât şi noaptea, cu excepţia situaţiilor cum ar fi igiena/spălarea bonului sau
duşul pacientului, inspectarea sa sau aplicarea ex. kinetice, sau mici pauze în
care se lasă cicatricea şi pielea să se aerisească.
- dacă faşa elastică alunecă sau nu este aplicată corect de prima dată, trebuie
desfăcută şi aplicată din nou;
- niciodată nu se menţine bandajul mai mult de 12 ore fără a-l schimba.
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Există mai multe metode de bandajare a bontului. Badajul sau pansarea postoperatorie poate cuprinde:
1. Pansarea rigidă imediat după intervenţia operatorie cu următoarele
avantaje:
- limitează dezvoltarea edemului post-operator al bontului, reducând astfel
durerea post-operatorie şi favorizează vindecarea rănii;
- permite fixarea mai devreme a unei proteze definitive prin reducerea
perioadei de timp necesare micşorării bontului;
- are configuraţia pentru fiecare bont în parte;
Dezavantajele majore sunt:
- necesită aplicarea cu grijă, putând fi făcută de către persoane cu cunoştinţe
despre principiile protezării;
- necesită supraveghere atentă în timpul etapei de vindecare;
- nu permite inspectarea zilnică a inciziei şi schimbarea pansamentului.
Pansamentul rigid constă dintr-un pansament gipsat cu contact total, înfăşurat
în jurul proeminenţelor osoase. El limitează dezvoltarea edemului (permite circulaţie
bună la nivelul tegumentului în partea operaţiei), diminuează durerea şi facilitează
potenţialul de vindecare.
2.
Pansarea semi-rigidă – cuprinde utilizarea atelei cu aer care este
un recipient din plastic cu pereţi dubli între care se pompează aer până la nivelul dorit
de rigiditate; este prevăzut cu fermoar şi încadrează întreaga extremitate care este
acoperită cu un pansament post-operator corespunzător.
Avantajele acestui pansament:
- controlează edemul mai bine decât pansamentul elastic dar nu la fel de
eficient ca cel rigid;
- permite accesul la incizie pentru inspectare;
- este relativ ieftin;
- poate fi aplicat de majoritatea personalului de îngrijire fără o pregătire
specială;
Dezavantaje:
- plasticul produce căldură şi umiditate, necesitând curăţări dese;
- grosimea pereţilor umflaţi cu aer favorizează abducţia şoldului. Sistemul
pare să fie mai eficient la pacienţii cu amputaţie sub genunchi decât la cei cu
amputaţie deasupra genunchiului.
3. Pansarea elastică – este cea mai veche metodă de îngrijire.
Avantajele majore:
- este relativ necostisitoare;
- este uşor şi disponibil;
pg. 74

2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI

Dezavantaje majore:
- controlul relativ slab al edemului;
- necesită pricepere pentru aplicare corectă;
- necesită reaplicare frecventă;
- poate aluneca.
Un dezavantaj major al bandajului elastic este aşadar necesitatea rebandajării
frecvente. Mişcarea bontului pe aşternuturi, flexia şi extensia articulaţiei proximale şi
mişcările generale ale corpului cauzează alunecarea. Personalul de îngrijire, membrii
familiei, pacientul precum şi kinetoterapeutul trebuie să-şi asume responsabilitatea
inspectării frecvente şi rebandajării bontului.
Bontul sub genunchi poate fi bandajat corespunzător din poziţia aşezat, acest
lucru este dificil de făcut pentru membrul amputat deasupra de genunchi. Un bandaj
eficient va asigura presiune distală şi va permite mobilizarea articulaţiei proximale.
Capetele bandajului trebuie fixate cu bandă adezivă mai degrabă decât agrafe
care se pot desface şi produce leziuni.
8.4.
Bandajul
bontului
după
amputaţie sub genunchi
Două bandaje de 10 cm lăţime
sunt de obicei suficiente pentru a
bandaja bontul sub genunchi. Deşi un
bandaj elastic nu oferă la fel de multă
presiune ca şi un pansament rigid,
trebuie folosit cât mai eficient posibil
pentru a împiedica dezvoltarea
edemului, el trebuie să fie ferm ca să
comprime ţesuturile moi.
Primul bandaj porneşte de la
condilul lateral sau medial tibial, se
duce
diagonal
peste
suprafaţa
anterioară a bontului până la capătul
distal. Bandajului trebuie să acopere
linia de mijloc a inciziei în plan anteroposterior. Bandajul este continuat în
diagonală peste suprafaţa posterioară
apoi înapoi peste prima răsucire, ca o
ancoră.
Fig.nr.58 Bandajul bontului
după amputaţie sub genunchi
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Acum se poate alege: bandajul poate fi dus direct peste punctul de începere,
deasupra rotulei, sau poate fi adus în diagonală peste partea anterioare a bontului,
dedesubtul rotulei, în formă de X.

Fig. nr.59 Bandajul bontului după amputaţie sub genunchi (modalitatea I)

Fig. nr.60 Bandajul bontului după amputaţie sub genunchi (modalitatea II)

Ultima variantă este utilă mai ales în cazul bonturilor lungi. O răsucire în
ancoră peste coapsa distală se face asigurându-se că bandajul nu acoperă rotula şi nu
este strâns în jurul coapsei distale. După o singură răsucire în ancoră deasupra
genunchiului, bandajul este readus în jurul condilului medial opus şi apoi în jos către
marginea distală a bontului. Un capăt al bandajului trebuie să se suprapună peste
bandajul de pe linia mediană a inciziei cu cel puţin 1,5 cm pentru a asigura sprijinul
adecvat al marginii distale. Modelul în 8 este continuat până la terminarea bandajului.
Bontul trebuie acoperit în întregime aplicându-se o presiune fermă şi egală.
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Modelul este de obicei de la proximal la distal şi înapoi la proximal, pornind de
la condilii tibiali şi acoperind ambii condili precum şi tendonul patelar. Rotula este
lăsată de regulă liberă pentru a facilita mişcarea genunchiului, deşi în cazul bonturilor
extrem de mici este necesară acoperirea ei pentru o suspensie mai bună.
Dacă este nevoie, al doilea bandaj este realizat ca şi primul, cu excepţia
faptului că se începe de la condilul tibial opus primului bandaj.
8.5. Bandajul bontului după amputaţie deasupra genunchiului (fig. 61)
În cazul
majorităţii
membrelor
reziduale,
2
bandaje de 15
cm şi unul de
10 cm vor
acoperi
corespunzător
membrul.
Pacientul
se
află
în
poziţie
de
decubit
heterolateral,
(permiţând
accesul
terapeutului sau
membrului
familiei
la
bont).

Fig.nr.61 Bandajarea bontului după amputaţie deasupra genunchiului

Este dificilă auto-bandajarea din poziţia aşezat.
Întâi se folosesc bandajele de 15 cm, primul bandaj începe de la plica inghinală
şi este adus în diagonală peste suprafaţa anterioară până la colţul lateral distal, apoi în
jurul capătului bontului şi în diagonală până la creasta iliacă şi în jurul şoldurilor în
spic. Bandajul este început medial astfel încât să fie facilitată extensia şoldului. După
întoarcere în jurul şoldurilor, bandajul este înfăşurat în jurul părţii proximale a
bontului până sus la plica inghinală apoi din nou în jurul şoldurilor. Ducerea
bandajului în jurul părţii mediale a bontului până sus la plica inghinală asigură
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acoperirea ţesutului moale în zona adductorului şi reduce posibilitatea „rostogolirii”
adductorului, complicaţie care poate afecta purtarea confortabilă a protezei. Primul
bandaj este fixat cu bandă adezivă.
Al doilea bandaj de 15 cm se înfăşoară la fel ca şi primul doar că începe puţin
mai lateral şi are rolul de a acoperi orice zonă care nu a fost acoperită de primul
bandaj. Bandajul de 15 cm este folosit pentru a exercita cea mai mare presiune în
zonele mediale şi distale ale bontului.
Bandajele elastice sunt aplicate cu presiune/strâns încă de la început. Ele pot fi
înfăşurate direct peste un pansament post-operator astfel încât bandajarea poate începe
imediat după intervenţie. Se aplică un pansament de tifon pe incizie, apoi bandajul
compresiv. Pacientul trebuie să înveţe să-şi aplice singur bandajul, de îndată ce
îngrijirea rănii nu mai este necesară. Multe persoane vârstnice în special cele cu
amputaţii deasupra de genunchi nu au echilibrul şi coordonarea necesară bandajării
corespunzătoare a bontului.
Bandajul controlează edemul mai eficient dacă se foloseşte cât mai puţin tifon
pe bont. Câteva comprese de tifon aşezate doar pe incizie oferă protecţia necesară fără
a compromite efectul bandajului. Trebuie evitate cutele sau îndoiturile deoarece pot
cauza presiune excesivă asupra pielii, mai ales peste un pansament moale.
Constrictoarele - sunt ca nişte şosete din bumbac întărit cu fibre de cauciuc;
sunt de formă conică şi mărimi variate. Constrictoarele reprezintă o alternativă a
bandajului elastic şi se folosesc pentru a controla edemul bontului. Constrictoarele
sub genunchi se rulează pe bont sunt făcute să se auto-susţină. Persoanele cu coapse
„grele” pot avea nevoie de suspensie suplimentară cu jartiere sau centură de talie.
Deşi se aplică mai uşor decât
bandajele, există controverse în
aplicarea/purtarea constrictoarelor;
ele asigură o descreştere a
volumului
bontului,
sunt
costisitoare şi trebuie schimbate pe
măsură ce volumul bontului se
modifică.

Fig.nr.62 Constrictuare pentru membrul
rezidual după amputare
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Fig.nr.63 Bandajarea bontului după amputaţie deeasupra şi dedesuptul genunchiului
sursa Rehabilitation After Lower Limb Amputation, Monday, June 15, 2009,
http://physiophysio.blogspot.com/2009/06/rehabilitation-after-lower-limb.html.
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Toate aceste tehnici de compresie trebuiesc utilizate până când membrul
residual rămâne la o dimensiune consistentă, astfel încât o şosetă compresivă poate fi
aplicată mai uşor. Perioada de timp necesară acestei stabilizări variază, mai ales atunci
când pacientul are şi afecţiuni asociate, precum insuficienţa cardiacă congestivă1 sau
insuficienţă renală.2 Aceste afecţiuni sunt asociate cu fluctuaţii ale volumului bontului
(membrului rezidual). În general, sunt necesare între şase – opt luni pentru a se ajunge
la o formă şi dimensiune stabile.
8.6. Posturările şi menţinerea amplitudinii de mişcare articulară
- un alt obiectivul major al programului post-operator este prevenirea complicaţiilor
secundare cum ar fi contracturile şi limitările amplitudinii de mişcare articulară.
Acestea se pot dezvolta ca urmare a dezechilibrului muscular sau a tensiunii
fasciale, dintr-un reflex de retragere protectivă în flexie a şoldului şi genunchiului, ca
urmare a pierderii stimulări plantare (în extensie) sau ca rezultatul unei poziţionări
greşite. Astfel, după amputaţie, muşchii de la nivelul segmentului de membru restant
şi din vecinătatea acestuia se scurtează, plasând articulaţia într-o poziţie flectată.
- se va avea în vedere schimbarea poziţiei în pat din 2 în 2 ore pentru prevenirea
escarelor;
- în cazul menţinerii unor poziţii incorecte apar contracturi şi retracturi musculare, în
special pe musculatura flexoare a coapsei şi flexoare a genunchiului ducând la flexum
de genunchi şi şold; acestea pot face dificilă protezarea, sau pot chiar împiedică o
protezare satisfăcătoare.
- în timpul poziţiei de decubit dorsal în pat, se vor evita anumite poziţii, ca de
exemplu instalarea unei perne sub genunchi în cazul amputaţiei de gambă sau
ridicarea membrului rezidual pe o pernă în amputaţia de coapsă. Deşi este o postură
proclivă, eficientă pentru prevenirea edemului poate duce la dezvoltarea flexumului
de şold (fig. 3).

1

Insuficienţa cardiacă congestivă este complicaţia principală a bolilor cardiace. Ea este o stare patologică cauzată de
deteriorarea funcţiei de pompă a cordului (tranzitorie sau durabilă). Cordul nu este în stare să transporte sânge suficient
pentru a satisface necesităţile metabolice ale ţesuturilor.
2
Insuficienţa renală cronica (IRC) reprezintă diminuarea lentă şi progresivă a capacităţii de filtrare a rinichilor.
Insuficienta renala acuta se caracterizeaza prin faptul ca rinichii in mod brusc nu-si mai indeplinesc functia. In mod
normal rinichii filtreaza produsii de metabolism (deseurile) si mentin nivelul normal de apa, sare si minerale (electroliti)
din sange. Cand rinichii nu mai functioneaza, produsii de metabolism, lichidele si electrolitii se acumuleaza in organism,
ceea ce poate duce la o situatie ce pune viata in pericol.
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- este contraindicată menţinerea
poziţiei de decubit dorsal cu
membrul rezidual în abducţie
pentru a preveni contractura pe
abductori (fig. 3);
- în timpul şederii în scaunul
rulant, pacientul poate folosi un
dispozitiv ataşat scaunului rulant
care să menţină bontul de sub
genunchi în extensie (fig. 3);
- în cazul amputaţiilor deasupra
genunchiului se vor practica
mobilizări în toate planurile şi
axele la nivelul şoldului, mai
ales în extensie şi abducţie.
- în fiecare zi se adoptă de mai
multe ori pe zi, pentru 10-15
minute, poziţia de decubit
ventral, punându-se pe şold un
saculeţ de nisip, prevenindu-se
astfel contractura pe flexorii
şoldului şi flexumul de şod;
- în cazul amputaţiei sub
genunchi se vor practica
mişcări în toate planurile şi axele
la
nivelul
şoldului
şi
genunchiului mai ales în
extensie;
Fig.nr.64 Posturarea corectă/incorectă a bontului
- pentru prevenirea flexumului de genunchi se adoptă de mai multe ori pe zi,
menţinându-se 10-15 min., poziţia de aşezat cu membrul rezidual pe un scaun, astfel
încât acesta să fie în continuarea coapsei, aplicându-se săculeţ cu nisip pe partea
anterioară pentru a întinde musculatura posterioară.
8.7. Programul kinetic
- este individualizat şi cuprinde exerciţii de creştere a forţei şi coordonării. Gradul de
durere, pansamentul post-operator şi vindecarea inciziei vor determina momentul
când se vor putea începe exerciţiile pentru extremitatea afectată.
- pre-operator şi imediat după intervenţie, exerciţii izometrice pe cvadriceps şi
muşchii fesieri; exerciţii active şi rezistive pentru extremitatea inferioară neafectată,
pg. 81

2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI

trunchi şi extremitatea superioară (tricepsul brahial, musculatura umerilor); tehnici
FNP în funcţie de toleranţa pacientului, atâta timp cât se evită stresul şi traumatizarea
membrului afectat;
- imediat după operaţie şi până la vindecarea inciziei sunt indicate doar exerciţii
uşoare active la nivelul articulaţiei proximale inciziei. Este contraindicată întinderea
sau tracţionarea zonei de incizie. Dacă pansamentul post-operator limitează mişcarea
articulară, se pot începe contracţiile izometrice.
- se urmăreşte mobilizarea timpurie care vizează atingerea independenţei în ceea ce
priveşte mobilitatea în pat, adoptarea poziţiei verticale cât mai precoce, transferurile;
mobilitatea în pat va urmări protejarea bontului de orice traumă; de ex. pacientul
trebuie sfătuit să nu împingă în bont când se întoarce de pe o parte pe alta sau când se
ridică în aşezat;
- realizarea unui program de exerciţii de reeducare propriu-zisă pentru muşchii ce
controlează bontul, cu rol de menţinere sau creştere a forţei musculare; extensori şi
abductorii şoldului şi extensorii şi flexorii genunchiului sunt cu deosebire importanţi
pentru mersul cu proteză.
- realizarea unui program de exerciţii pentru creşterea forţei membrului inferior
sănătos pentru mers;
- realizarea unui program de exerciţii de creştere a forţei musculaturii membrelor
superioare necesară transferurilor, deplasării cu scaunul rulant, folosirii cârjelor sau
cadrului,
- programul kinetic de exerciţii va viza şi indicaţii de practicare a acestora la
domiciliu: extensia bontului din poziţie de DD cu o pernă sub bont; abducţia şi
adducţia şoldului din DL; ex. pt. toate mişcările şi creşterea forţei musculaturii
şoldului pentru amputaţii sub genunchi;
- ridicarea din DD în aşezat, din aşezat în ortostatism pe mijloacele de asistenţă şi
transferul în scaunul rulant sunt preliminariile activităţilor de antrenare a mersului de
mai târziu. Reluarea ortostatismului între barele paralele este utilă pentru
recâştigare/antrenarea echilibrului în poziţie ortostatică.
- mulţi pacienţi cu amputaţie unilaterală prezintă dificultăţi în adaptările la
modificările centrului de greutate. Exerciţiile din poziţia aşezat vor urmări creşterea
stabilităţii prin tehnici FNP şi exerciţii de dezechilibrare.
- transferul pacientului din pat în scaunul rulant independent se realizează prin
poziţionarea scaunului rulant de partea MI sănătos, se blochează frânele, se scoate
suportul pentru braţe, o mână se aşează pe cărucior iar cealaltă pe marginea patului, se
flectează trunchiul anterior trecându-se greutatea corpului pe MI sănătos, se pivotează
şi se transferă corpul în cărucior
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8.8. Mersul/ambulaţia amputatului
Reeducarea mersului se poate începe precoce, pacientul cu amputaţie
unilaterală la extremitatea inferioară poate deveni destul de independent folosind
mersul de tip balans prin utilizarea a două cârje (mersul în 2 timpi – vezi reeducarea
mersului cu 2 cârje) sau mersul cu cadru mobil (mersul în 2 timpi - vezi reeducarea
mersului cu cadru). Deplasarea cu ajutorul cadrului mobil/fix este din punct de vedere
fiziologic şi psihologic mai benefică decât cea prin utilizarea scaunului rulant, dar
cadrul fix/mobil trebuie folosit doar dacă pacientul nu poate învăţa să se deplaseze cu
2 cârje sau în timpul perioadei de pre-protezare. De asemenea utilizarea doar a
mersului asistat de cadru fix sau mobil limitează accesibilitatea amputatului în
deplasarea pe scări. Dificultăţile reeducării mersului cu cârje sunt determinate de
vârsta înaintată, tulburările de echilibru şi coordonare, rezistenţa (fitnessul) scăzută.
Mersul cu cârje este o etapă pregătitoare mersului cu proteză însă mersul cu
cârje fără proteză necesită un consum energetic superior faţă de mersul cu proteză.
Folosirea mijlocului de asistenţă presupune un consum enegetic cu 65% mai
mare decât normal. Acest consum variază în raport cu nivelul amputaţiei: amputaţia
unilaterală la nivelul 1/3 inferioare a gambei – consum suplimentar cu 20%; amputaţia
bilaterală la nivelul 1/3 inferioare a gambelor - consum suplimentar cu 40%;
amputaţia unilaterală la nivelul 1/3 inferioare a coapsei – consum suplimentar cu 6070%; amputaţia bilaterală la nivelul 1/3 inferioare a coapselor – consum suplimentar
cu 200%.
Toate persoanele cu amputaţie la extremitatea inferioară trebuie să înveţe o
formă de ambulaţie fără proteză pe timpul nopţii sau când proteza nu este folosită din
mai multe motive.
Ridicarea din pat cu ajutorul cadrului de mers presupune aşezarea cadrului
anterior la lungimea unui pas, piciorul sănătos se aşează cu călcâiul uşor în spatele
planului genunchiului, se sprijină mâinile pe cadru şi se flectează trunchiul anterior
împingând în MS şi MI sănătos.
8.9. Mersul protezatului
Mersul amputatului cu membrul inferior protezat nu poate fi decât „anormal”,
căci proteza cea mai perfecţionată nu poate compensa decât parţial pierderea
elementelor indispensabile mersului normal. Obiectivul este să împiedicăm ca
anomalii suplimentare să amplifice performanţele unui mers deja anormal.
Numeroasele perfecţionări aduse protezelor ajung să compenseze:
- pierderea muşchilor piciorului, gleznei şi genunchiului, sistemul cu resort al
gleznei permite atingerea solului cu călcâiul, genunchiul protezei să
compenseze rolul stabilizator al cvadricepsului, iar rapelul de extensie al
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genunchiului să înlocuiască cvadricepsul în rolul său de accelerator al
oscilaţiei.
La amputaţii de gambă, cu o proteză bine adaptată, mersul pe teren plat este
practic normal. Blocul talonier şi antepiciorul elastic permit o rulare satisfăcătoare a
piciorului. Mersul se face cu o flexie mai accentuată a şoldului şi genunchiului pentru
desprinderea piciorului de pe sol. Dacă piciorul protezei nu dispune de mecanismele
indicate, se constată o oarecare rigiditate a membrului şi absenţa propulsiei după
perioada de sprijin, ceea ce antrenează o scurtare a pasului – şchiopătarea.
La amputaţii de coapsă cu aceleaşi condiţii de mers când sprijinul pe ischion
este efectiv, faza de sprijin în mers este destul de apropiată de normal. În faza de
oscilaţie, degajarea extremităţii membrului solicită o ridicare a bazinului sau o flexie
mai mare a şoldului.

pg. 84

2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI

8.10. APLICAREA BANDAJULUI COMPRESIV ÎN LUXAŢIA DE GLEZNĂ
Cât mai repede posibil după traumatism, ca de exemplu luxaţia de genunchi sau
de gleznă, se va aplica formula RRCE – Repaus, Rece, Compresie, Elevare, ceea ce
va ameliora durerea, va preveni edemul şi va facilita vindecarea şi menţinerea
flexibilităţii.

Repaus. Zona lezată trebuie protejată prin punere în repaus. Încetează,
modifică sau fă o pauză din activitatea care provoacă durere.

Rece. Gheaţa va reduce durerea şi edemul. Aplică gheaţă sau o cataplasmă rece
imediat, pentru a preveni sau minimaliza edemul. Gheaţa se menţine între 10 –
20 min. de 3 sau mai multe ori pe zi. După 48 până la 72 hours, dacă edemul a
dispărut, se poate aplica căldură locală dacă zona doare. Gheaţa sau cataplasma
rece nu se aplică direct pe piele ; mai întîi se aplică un prosop, şi abia apoi
gheaţa sau căldura, după caz.

Compresiune. Compresiunea, sau bandajarea segmentului afectat cu un bandaj
elastic, va favoriza reducerea
edemului. Nu bandaja prea
strâns, deoarece aceasta
poate provoca o accentuare a
edemului în aval de zona
afectată. Lărgeşte bandajul
dacă acesta este prea strâns.
Semne ale bandajului prea
strâns includ amorţeală,
furnicături, durere
accentuată, răcirea
tegumentului, sau edemul
zonei subiacente bandajului.

Elevare. Ridică
segmentul lezat pe perne în
timpul aplicaţiei cu gheaţă,
de câte ori pacientul este
Fig.nr.65 Repaus – Gheaţă – Compresiune - Elevare1
aşezat sau întins în pat. Încearcă să menţii segmentul elevat peste nivelul inimii,
pentru a favoriza reducerea edemului.

1

Hammer Toe In-Depth Report, http://health.nytimes.com/health/guides/disease/hammer-toe/print.html
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Un bandaj elastic compresiv este folosit pentru a preveni edemul.
Instrucţiuni
1. Rulează bandajul dacă încă nu a fost rulat. Menţine glezna la un unghi de
aproximativ 90º. Începe bandajul de la baza degetelor piciorului, cu o tură de
fixare petrecută pe sub bolta plantară, aplicând o tensiune uşoară a acestuia.
2. Se continuă cu o
tură de bandaj în
diagonală,
pornind
din
partea laterală a
piciorului, de la
baza degetelor,
peste
partea
superioară
a
piciorului, spre
gleznă şi în jurul
acesteia.
3. Trece
bandajul
din nou peste
partea superioară
a piciorului şi apoi
Fig.nr.66 Bandaj compresiv în luxaţii de gleznă 1
pe sub bolta plantară,
în acest fel urmând forma cifrei “8”.
4. Se ajunge din nou în partea externă a piciorului, după care se orientează din nou
bandajul spre gleznă şi în jurul acesteia. Se continuă astfel bandajul în jurul
gleznei, luând forma cifrei “8”.
5. Bandajul trebuie să acopere întreg piciorul (dar nu şi călcâiul) şi trebuie să se
termine la câţiva centimetri deasupra gleznei. Majoritatea bandajelor se livrează
cu clame de fixare sau sunt autoadezive. Pentru fixarea bandajului se mai poate
folosi banda adezivă (leucoplast). Bandajul trebuie să fie ferm dar să nu
obstrueze circulaţia sângelui.

1

First Aid For Musculoskeletal Injuries, http://www.gustrength.com/injury:first-aid
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8.11. BANDAJUL MEMBRULUI CU
LIMFEDEM
Sistemul limfatic = ansamblu de organe
limfatice care cuprinde ganglioni, vase şi
spaţii limfatice ca şi vasele chilifere
(dicţionar medical)1
= sistem alcătuit din
organe, ca de exemplu amigdalele palatine,
timusul sau splina, şi o reţea formată din
noduli (ganglioni) şi vase (tuburi), care se
întind în tot corpul. Vasele limfatice conţin
un lichid numit limfă, care se formează în
ţesuturile organismului.
Fig.nr. 67 Sistemul limfatic

Limfedem =
afecţiune manifestată printr-o îngroşare a unui segment al
corpului, cauzat de acumularea de lichid limfatic, poate
apare după intervenţia chirurgicală, după radioterapia
efectuată în tratamentul cancerului sau ca o afecţiune
primară. Poate afecta un membru sau o altă parte a
corpului.
= umflarea (edemul) ţesuturilor aflate sub piele şi
apare când limfa nu se mai poate drena. Limfedemul
poate afecta orice segment al corpului, inclusiv capul,
gâtul sau organelle genitale. Cel mai frecvent afectează
un membru şi uneori şi zona adiacentă a trunchiului.
Fig.nr. 68 - 69. Limfedem unilateral MI
drept
sursa (www.srccjro.org/brosuri/limfedemul.pdf)

Fig.nr.70. Limfedem unilateral MS
stâng după mastectomie

1

http://dictionar.romedic.ro/sistem-limfatic
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BANDAJUL COMPRESIV PENTRU LIMFEDEM
O parte esenţială a managementului şi tratamentului în limfedem o reprezintă
bandajul compresiv. Acesta trebuie să devină un automatism în ritualul zilnic (igiena
tegumentelor (duş) – aplicarea loţiunii emoliente de piele – bandaj compresiv a
segmentului afectat.
Când bandajul este aplicat corect, acesta va funcţiona ca un dispozitiv
compresiv de fiecare dată. Pe măsură ce segmentul îşi modifică diametrul, bandajul se
va adapta pentru noile dimensiuni. Un bandaj elastic tubular nu va avea această
adaptabilitate.
Efecte ale bandajului compresiv:
- Protejează pielea de iritaţii
- Asigură suport pielii pe măsură ce segmentul îşi reduce dimensiunile
- Creşte eficienţa mecanismului de pompă musculară
- Creşte tensiunea generală în extremitatea afectată, pe o arie mai extinsă
- Permite ca presiunea puternică din timpul travaliului muscular şi presiunea
redusă din timpul odihnei, să încurajeze drenajul limfatic, prevenind astfel
constricţia.
Materiale necesare bandajului compresiv
Bandajul compresiv pentru limfedem poate fi descris ca un bandaj
pluristratificat de compresie uşoară. Compresia este dată de grosimea bandajului, nu
de tensiunea acestuia. Bandajul ca fi constituit din 8 – 10 straturi, cele mai multe fiind
spre periferie. Straturile sunt constituite din materiale diferite, fiecare strat având
funcţia lui specifică. Astfel, se pot distinge 3 straturi de bază: de absorbţie, de
egalizare şi de compresie.
Stratul absorbant – este în
contact direct cu pielea. Funcţia sa
principală este de a absorbi transpiraţia şi
de a fi o barieră între piele şi straturile
bandajului, reducând în acest fel iritaţia
şi crescând confortul. Stratul absorbant
trebuie sa fie din bumbac şi să poată fi
F
Fig.nr. 71 Stratul absorbant (bandaj tubular)
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Spălate cu uşurinţă. Cele mai frecvent folosite materiale sunt bandajele tubulare sau
bandajele plate fără o compresie semnificativă.
Avantajul bandajului tubular este aplicarea/ scoaterea lui, dar uneori mărimea
acestuia nu se potriveşte perfect dimensiunii segmentului afectat. Avantajul
bandajului plat, într-un singur strat este acela că poate fi mai uşor potrivit la
dimensiunea segmentului, dar uneori necesită mai mult de o singură rolă pentru a
acoperi toată suprafaţa şi poate fi mai complicat de aplicat, mai ales în cazul
autobandajului. Majoritatea materialelor sunt uşor de spălat şi pot fi refolosite.
Stratul egalizator - este aşezat peste stratul
absorbant şi este fabricat din materiale care ajută la
egalizarea distribuţiei presiunii. Folosit corect, acest
strat poate să egalizeze, să accentueze sau să reducă
presiunea într-o zonă anume, în limita bandajului.
Materialul folosit poate fi burete subţire,
căptuşeală de vată, sau o combinaţie între cele două.
Buretele este mult mai durabil decât căptuşeala de vată,
dar adaugă o grosime semnificativă a bandajului.
Căptuşeala de vată poate fi folosită d 3 – 4 ori,
dar face bandajul mult mai confortabil. Soluţia ideală
este o combinaţie a celor două.
Fig.nr.72 Bandaj de burete
Inserţiile de burete pot fi folosite pentru a adăuga compresie într-o zonă
precum zonele fibroase, sau pentru a prozeja o zonă de suprapresiune, precum tibia. În
cazul rănilor la nivelul extremităţilor, se pot folosi bandaje de burete cu tăieturi
speciale care să le protejeze. Dacă nu avem la
dispoziţie bandaj de burete, căptuşeala poate fi
confecţionată din straturi multiple de vată. În
cazul căptuşelii de vată se vor folosi 2 straturi, în
vreme ce în cazul bandajului de burete, un singur
strat este suficient.
Fig.nr. 73 Căptuşeală
de vată

Stratul compresiv – oferă compresia efectivă a
extremităţii. Este format din mai multe straturi de bandaj
din material elastic. Bandajul elastic oferă compresie în
proporţie de 20%.
Fig.nr. 74 Bandaj elastic
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Banda adezivă - pentru a securiza bandajul şi a-l
ţine în poziţie, este recomandată utilizarea benzii adezive
de hârtie în locul clipsurilor din pachetul bandajului.
Aceste clipsuri au gheare ascuţite la capete, care pot
cauza răni mici care vor înrăutăţi situaţia. În mod normal,
se va folosi un rînd de bandaj adeziv de hârtie (leucoplast)
pentru a termina fiecare strat şi 4 – 5 benzi de leucoplast de
hârtie pentru terminarea bandajului. Dacă pacientul nu are
bandă adezivă de hârtie, poate fi folosit şi bandaj adeziv
clasic.
Fig.nr.75. Banda adezivă de hârtie

Tehnica de aplicare1
Întrucât compresia exercitată de bandajul compresiv este dată de rezistenţa la
pompa muscular, este esenţial ca acesta să nu fie aplicat prea strâns. Bandajul final
trebuie să aibă o consistenţă undeva între o atelă şi un bandaj obişnuit. Acest lucru
poate fi verificat cu uşurinţă prin palparea/ lovirea uşoară a bandajului. El trebuie să
aibă o consistenţă fermă. Astfel, compresia exercitată de bandaj trebuie să fie între 30
– 40 mmHg. Este important ca înainte de a începe bandajul compresiv al membrului
cu limfedem, să fie pregătite toate materialele necesare.
Bandajul gambei
Bandajul gambei este indicat la pacienţii care au nevoie de tratament pentru
limfedem, dar care suferă în special de insuficienţă venoasă. Este uşor de aplicat,
necesită un număr limitat de bandaje, şi poate fi uşor învăţat de către un aparţinător
sau îngrijitor. Va oferi o mobilitate excelentă a pacientului, devreme ce nu impietează
articulaţia genunchiului. Este necesară monitorizarea pacientului pentru prevenirea
edemului care poate apare deasupra marginii proximale a bandajului. Vor fi necesare
4 – 5 role de bandaj compresiv pentru a efectua bandajul propriu-zis al gambei.
Toate tehnicile de bandaj descrise presupun că nu există răni la nivelul
extremităţilor. Este necesar să se verifice ca circulaţia sângelui să fie corespunzătoare
de-a lungul întregii arii de aplicare a bandajului. Dacă degetele devin cianotice sau
reci, se va reface bandajul.

1

http://www.webconceptz.com/lymphedema_bandaging.htm
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Pasul 1 – se acoperă gamba cu şosetă/ bandaj tubular sau plat. Dacă se
foloseşte bandajul plat, se vor aplica aproximativ 2 straturi, pentru a acoperi întreaga
gambă. Se vor suprapune câteva ture peste degete şi genunchi.
Pasul 2 – gamba se acoperă cu cel puţin 2 straturi de căptuşeală de vată/ bandaj
de burete, aplicat în spirală la nivelul piciorului, în forma literei 8 la nivelul gleznei şi
din nou în spirală le nivelul gambei, până sub rotulă.
Pasul 3 – Se ancorează cel mai subţire dintre bandaje (cel de 6 cm lăţime) la
nivelul labei piciorului, deasupra degetelor. Apoi se duce prin spatele călcâiului. Se
mai execută o tură peste laba piciorului şi apoi se trece din nou pe după călcâi. Se
repetă de 3 ori. După cele 3 ture se continuă bandajarea, urcând de la călcâi spre
gambă, cu bandajul în formă de spic (denumit şi “tehnica osului de peşte”). Nu se va
acoperi partea anterioară a gleznei, deoarece straturile de material vor limita
mobilitatea gleznei, putând constitui şi o cauză de iritare a tegumentului. La nivelul
gambei, fiecare tură de bandaj va acoperi 2/3 din tura anterioară, ceea ce înseamnă că
doar 1/3 din bandaj se va vedea de dedesupt.
Pasul 3 – acest pas se foloseşte la pacienţii cu edem sever şi cu implicarea
semnificativă a piciorului. La pacienţii cu edem de natură venoasă, acest pas poate fi
omis. Acest pas va îngroşa semnificativ bandajul de la nivelul piciorului, ceea ce va
duce la dificultăţi în încălţarea pantofilor. Purtarea unor pantofi închişi obişnuiţi va
acţiona ca un factor compresiv.
Pasul 4 – pentru acest pas se vor folosi bandaje de 8 cm lăţime. Se va ancora
bandajul la nivelul labei piciorului, la fel ca la pasul 3 şi se înfăşoară în jurul gleznei,
în spirală. Se vor folosi doar două straturi peste partea anterioară a gleznei. Se
continuă cu bandajul gambei în spic, acoperind 2/3 din tura anterioară.
Pasul 5 – se începe chiar deasupra gleznei cu un bandaj de 10 cm lăţime,
folosind bandajul în spic şi acoperind 2/3 din tura anterioară.
Pasul 6 - Se va palpa bandajul pentru a-i verifica fermitatea. Locul unde
bandajul este mai moale la atingere va constitui locul de pornire pentru următoarea
rolă de bandaj. Se va folosi în continuare o nouă rolă de bandaj de 10 cm lăţime,
folosind bandajul în spic şi acoperind 2/3 din tura anterioară. Acest bandaj se va
termina imediat sub rotulă. Dacă acest lucru nu este posibil, se va adăuga o nouă rolă
de bandaj pentru a completa bandajul compresiv. Se va fixa bandajul cu 4 – 5 ture de
bandă adezivă.
Pentru a finaliza bandajul, materialul absorbant poate fi îndoit sau lipit cu
bandă adezivă de bandaj, sau îndoit sub ultimul strat de material compresiv.
Dacă extremitatea este groasă sau lungă, se vor folosi bandaje mai late. Pentru
extremităţi foarte groase se vor folosi role de bandaj elastic cu lăţime dublă. Acestea
sunt disponibile la lăţimi de 10 – 12 cm.
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La pacienţii care prezintă afectarea severă a degetelor, este necesară bandajarea
individuală a acestora. Se vor folosi una sau mai multe role de bandaj elastic cu lăţime
mică. Dacă nu dispuneţi de acest tip de bandaj, se va tăia în 4 un bandaj cu lăţime mai
mare, fiecare bandă obţinută înfăşurându-se în jurul degetelor. Avantajul folosirii
bandajelor subţiri ca lăţime este acela că se evită acumularea de material între degete,
lucru care ar putea duce la iritaţii în zonele respective.
Bandajul întregului membru inferior
Bandajul întregului membru inferior descris diferă de cel obişnuit deoarece este
constituit din două părţi. Bandajul gambei este cel descries mai sus. Justificarea
acestei abordări este următoarea:
- coapsa este semnificativ mai moale decât gamba
- reducerea edemului va determina relaxarea mai mare a bandajului la nivelul
coapsei, decât la nivelul gambei
- bandajul se va desface mai întâi la nivelul coapsei
- de cele mai multe ori bandajul gambei va rămâne intact mult timp după ce
cel de la nivelul coapsei se va fi desfăcut
- un bandaj compact, într-o singură bucată, presupune desfacerea întregului
bandaj pentru a putea corecta bandajul lărgit doar la nivelul coapsei
- un bandaj dintr-o bucată va reduce semnificativ mobilitatea genunchiului
- bandajul din două părţi va facilita activitatea pacientului, ceea ce va ajuta la
desfăşurarea optimă a circulaţiei
Pasul 7 – se aplică bandajul absorbant pe coapsă, acoperind parţial bandajul
gambei.
Pasul 8 – se aplică materialul egalizator, acoperind parţial bandajul gambei;
dacă este necesar se vor aplica tampoane de burete adiţionale la nivelul spaţiului
popliteu.
Pasul 9 – se aplică bandajul compresiv la nivelul coapsei, începând imediat
deasupra rotulei, folosind bandajul în spic. În funcţie de grosimea coapsei, se vor
folosi bandaje de 10 – 12 cm lăţime. Dacă coapsa este foarte groasă se va folosi un
bandaj cu lăţime dublă. Pentru a putea modela partea inferioară a coapsei, se va face o
mică cută la sfârşitul fiecărei ture. Bandajul nu trebuie să fie foarte strâns.
Pasul 10 – Acest pas va conecta bandajul gambei de cel al coapsei. Mai întâi,
se va ancora bandajul de 10 cm lăţime distal de rotulă. Se continuă bandajul în spirală,
mai larg, peste genunchi, fiecare tură acoperind ¾ din tura precedentă. Ajuns deasupra
genunchiului, se va continua bandajul coapsei în spic, aplicând o tensiune normală.
Bandajul în spirală mai largă de la nivelul genunchiului va permite menţinerea
mobilităţii genunchiului.
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Pasul 11 – acest strat al bandajului de aplică identic cu cel de la pasul 9. Se
începe din nou deasupra rotulei şi se foloseşte bandajul în spic.
Pasul 12 – se continuă cu bandajul coapsei, începând un nou strat acolo unde
bandajul se simte mai moale. Bandajul se finalizează prin fixare cu bandă adezivă.
Paşii descrişi anterior se referă la un membru inferior cu proporţii normale.
Acolo unde este nevoie, bandajul se va modifica astfel încât să se potrivească
formelor neregulate, folosind inserţii de burete sau căptuşeli, dar având în minte
aceleaşi principii.
Bandajul membrului superior
Bandajul compresiv al membrului superior este similar cu cel al membrului
inferior, făcând excepţie tehnica de bandaj al mâinii. La acest bandaj este foarte
important să se aplice o compresie suficientă a feţei dorsale a mâinii, menţinând în
acelaşi timp dexteritatea acesteia, astfel încât mâna să nu devină nefolositoare.
Pasul 1 – se ancorează banda elastică în jurul palmei. Apoi se aplică fâşii
subţiri de bandaj în jurul fiecărui deget, în spirală, fiecare tură acoperind 2/3 din
precedenta. Se începe de la nivelul unghiei şi se continuă spre palmă. Când toate
degetele sunt acoperite, se vor acoperi toate zonele descoperite, cu fâşii adiţionale de
bandaj. Se va avea grijă ca bandajul să nu fie prea strâns.
Pasul 2 – se aplică bandajul tubular pe antebraţ, începând de la nivelul palmei,
până la axilă. Se va face o mică tăietură pentru police.
Pasul 3 - se aplică bandajul din burete în spirală, fiecare tură acoperind-o pe
precedenta cu 50%. Poate fi adăugat material adiţional pentru a proteja zona interioară
a cotului.
Pasul 4 – se începe cu un bandaj compresiv de 6 cm în jurul mâinii şi
articulaţiei pumnului, lăsând policele şi degetele deschise. Se aplică 3 straturi de
material. Se continuă spre antebraţ cu bandaj în spic.
Pasul 5 – se aplică un bandaj de 8 cm începând de la articulaţia pumnului spre
antebraţ, folosind tehnica bandajului în spic.
Pasul 6 – se aplică bandaje adiţionale dacă este nevoie până sub cot.
Pasul 7 – bandajul de 10 cm lăţime se ancorează sub cot. Apoi cotul se
bandajează în spirală largă, fiecare tură acoperind ¾ din precedenta. Odată trecut de
cot, bandajul se continuă spre braţ cu tehnica în spic.
Pasul 8 – se adaugă bandaj adiţional pentru braţ, până la axilă, până ce acesta
devine ferm.
Autobandajarea
Dacă este capabil, pacientul va fi învăţat să-şi execute singur propriul bandaj,
sau aparţinătorii vor fi învăţaţi să execute bandjul compresiv.
pg. 93

2011

UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI

Pielea este curăţată,
uscată şi dată cu cremă.
Bandajul tubular este
aplicat pe membrul
superior deasupra
pumnului.

Urmează bandajul de 4 şi 6
cm.
Bandajul elastic este ancorat pe pumn şi
se bandajează fiecare deget cu trei ture
fiecare. Palma este deschisă.

Bandajul se finalizează
cu o fâşie de 6 cm.
Bandajul de 4 cm se ancorează în jurul
articulaţiei
pumnului.
Policele
se
bandajează de 3 ori, o dată degetele din
mijloc, iar degetul mic de 3 ori.

Bandajul mâinii
finalizat. Palma
este liberă.
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Se trage bandajul tubular peste mâna
bandajată. Se aplică apoi buretele pe faţa
dorsală a palmei şi se lipeşte cu bandă
adezivă peste palmă.
Se aplică bandajul de
burete de la
încheietura pumnului
până la axilă, fiecare
tură acoperind 50%
din precedenta. Nu se
aplică nicio tensiune.

Bandajul tubular se îndoaie
peste bandajul de burete.
Degetele sunt libere.
Bandajul tubular
este îndoit peste
marginea
superioară a
buretelui.
Se aplică apoi 3 bandaje elastice de 6,
8 şi 10 cm lăţime. Arată ca bandajele
clasice dar nu sunt. Nu se folosesc
bandaje clasice pe un membru cu
limfedem.
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Bandajul de 6 cm este ancorat la nivelul
articulaţiei pumnului, apoi înveleşte
mâna. Se face un pliu la trecerea pe
lângă degetul mare.

Foarte important! Degetele se ţin
răsfirate în timpul aplicării bandajului
de 6 cm, astfel încât degetele să se poată
mişca libere.
Bandajul de 10 cm este
aplicat în acelaşi mod ca
şi cel de 8 cm, de la pumn
la axilă dar în direcţie
opusă. Este important ca
pumnul să fie strâns la
bandajul de 8 şi 10 cm.

Se aplică apoi bandajul
de 8 cm, fiecare tură
acoperind 50% din tura
precedentă. Se aplică
tensiune pe ambele feţe
ale braţului.

Bandaj
finalizat!

Fig.nr. 76 Etapele bandajului compresiv al membrului superior cu limfedem
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