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 راهنمای خرید آنالین زانوبند طبی

 این امکان را به شما میدهد که از زانوی خود محافظت کنید طبی زانوبند. 

 همچنین در زمان زانو درد موجب کاهش درد و گرم نگه داشتن موضع می شود. 

  زانوبند را می بایست با تشخیص پزشک استفاده کرده و به کار گرفتن خودسرانه آن

ممکن است نه تنها فایده ای برای شما نداشته باشد، بلکه موجب آسیب بیشتر شده و 

 .عضالت زانو را تضعیف نماید

  انواع مختلفی از زانوبندها وجود دارند که بنا بر نیاز خود می توانید از هر کدام از

 .آنها استفاد کنید

  زانوبندهای طبی این قابلیت را دارند تا به وسیله مفصل هایی که درون آن ها تعبیه

 .شده است زانو را در حالت خاصی نگه دارند

 در زمان خرید زانوبند می بایست موارد کلیدی ویژه ای را بررسی نمایید. 

 ر بگیریدهمانطور که گفته شد ابتدا تشخیص پزشک معالج خود را در نظ. 

  پس از آن به نوع زانوبندی که خریداری می کنید دقت نمایید. انواع مختلفی از

 .زانوبندها تولید و به بازار عرضه می شوند

  ابتدا مشکل زانوان خود را مشخص نموده و پس از آن به دنبال زانوبندی متناسب با

 .همان باشید

 نام ببرد از انواع زانوبندهای طبی می توان مدل های زیر را. 

 انواع زانوبند طبی

 .موارد زیر اشاره نمود  از مدل های مختلف این تجهیزات پزشکی می توان به

 زانوبند کارکردی 
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برای زانوهای که در گذشته آسیب دیده اند و اکنون نیز نیاز به مراقبت دارند، محافظت می 

 .نماید

 زانوبند توانبخشی 

معموال برای دوره نقاهت پس از ضربه یا جراحی استفاده می شود و با توجه به میله های 

 .به کار رفته در آن باعث ثابت نگه داشتن زانو می شود

 زانوبند بارانداز 

 .برای کم نمودن دردهای ناشی از تورم زانو و کاستن آن می باشد

 زانوبند پیشگیری 

 .برای جلوگیری از صدمه و آسیب زانو استفاده می شود

 زانوبند استوانه ای 

 .به آنها آستین زانو نیز گفته می شود و زانو را ثابت نگه می دارند

 زانوبند طبی فنردار 

 رزشیزانوبند طبی و 

 زانوبند طبی کوهنوردی 

 نکات مهم هنگام خرید زانوبند طبی

باید به نکات خاصی توجه نمایید. در بخش قبلی به این مورد اشاره  طبی زانوبند در خرید

 .را می بایست با نظر و تشخیص پزشک تهیه نمایید طبی زانوبند کردیم که

نیز مدنظر قرار دهید که برخی از  پس از آن در هنگام انتخاب آن باید فاکتورهای دیگری را

 :آنها در ادامه آورد شده است

 برند تولید کننده زانوبند را بررسی کنید 

از برندهایی که امروزه بخش عظیمی از بازار را به خود اختصاص  سمن پاک طبی زانوبند

 .داده است
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 .البته برندهای دیگری نیز وجود دارند که در زمان خرید باید به کیفیت آنها دقت نمایید

می توانید برای دریافت راهنمایی بیشتر نظر سایر کاربران در خصوص دیگر برندها را 

 .نیز مطالعه نمایید

 .این کار می تواند کمک شایانی به شما نماید

 داری کنیدزانو بند را با توجه به عملکرد آن خری 

همانگونه که میدانید برای هر نوع از آسیب زانو، زانوبندی مخصوص طراحی و تولید شده 

 .است

برای دریافت نتیجه ای بهتر و جلوگیری از افزایش آسیب توصیه می شود حتما از زانوبندی 

 که مناسب آسیب دیدگی شما می باشد،

ونه ای باشد که روند بهبود شما را می بایست به گ طبی زانوبند استفاده نمایید. عملکرد

 .تسریع کرده و از افزایش درد پیشگیری نماید

 به جنس زانوبند دقت کنید 

 .امروزه شرکت های زیادی به تولید تجهیزات پزشکی و زانوبندهای طبی روی آورده اند

 .در زمان خرید جنس محصول را به خوبی بررسی کنید

ه های تولید خود از الیافی با کیفیت پایین استفاده برخی از افراد سودجو برای کاهش هزین

می کنند که ممکن است برای مصرف کننده حساسیت در پی داشته باشد یا در مدت زمان 

 .کوتاهی پس از استفاده پاره شود

 کشسانی بودن زانوبند را بررسی نمایید 

سانی بودن آن را اگر زانو بند را برای استفاده در حین ورزش تهیه می کنید بهتر است کش

 .به خوبی بررسی کنید
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برخی از مدل های زانو بند برای زمان ورزش مناسب نبوده و دایره حرکتی شما را محدود 

 .می کنند

 خرید زانوبند طبی

 بهتر است مدلی را انتخاب کنید که قابلیت تنظیم کش و  طبی زانوبند در هنگام خرید

 .بند را داشته باشد

  این ویژگی به شما امکان می دهد تا زانوبند را به میزان دلخواه شل یا سفت کرده و

 .آن را در محل مورد نظر خود ثابت نگه دارید

 انتخاب  اکثر زانوبندهای طبی این قابلیت را دارند. وزن زانوبند را نیز در هنگام

 .بررسی نمایید

  بهتر است زانوبندهای طبی به گونه ای ساخته شوند که دارای وزن زیادی نبوده و

 .در پا احساس سنگینی ایجاد نکنند

 زانوبندهای با وزن زیاد می توانند دست و پا گیر و اذیت کننده باشند. 

 رار دهیدبرخی دیگر از ویژگی های خاص زانوبند را نیز در زمان خرید مد نظر ق. 

  به عنوان مثال وجود بسته های گرمایی در زانوبند یا ایجاد لرزش برای کاهش درد

 .از خصوصیاتی است که بعضی از برند های تولید کننده ارائه می دهند

 قیمت زانوبند طبی

  قیمت زانوبندهای طبی به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان

 .وبند، جنس آن و غیره اشاره نمودبه برند، مدل زان

  برخی از مدل های ضدحساسیت زانوبند می تواند قیمت باالتری نسبت به مدل های

 .معمولی آن داشته باشند

  اگر برای آسیب های سطحی و صرفا نگهداری زانو قصد تهیه زانوبند را دارید می

 .تفاده کنیدتوانید از مدل کشی آن که قیمتی مقرون به صرفه تر نیز دارد اس
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 روش نگهداری از زانوبند طبی

 می بایست به برخی نکات توجه نمایید که در ادامه  طبی زانوبند در نگهداری از

 :تعدادی از این موارد آورده شده است

 پس از هربار استفاده از زانوبند آن را باز کرده و در هوای آزاد قرار دهید. 

 ز بیماری های قارچی نشوددر صورت تعریق آن را بشویید تا باعث برو. 

  توجه نمایید هرگز برای خشک نمودن زانوبند آن را روی بخاری یا شوفاژ قرار

 .ندهید

 گرمای زیاد ممکن است باعث شل شدن کش های موجود در زانوبند شود. 

 جمع بندی خرید اینترنتی زانوبند طبی

 حتما نظر یک پزشک را بپرسید و از استفاده  طبی زانوبند برای استفاده از

 .خودسرانه آن خودداری نمایید

  برای هر آسیب دیدگی زانو بندی خاص طراحی شده است. بنابراین در برخی موارد

به کارگیری از یک زانوبند ممکن است نه تنها باعث بهبود نشود بلکه موجب تشدید 

 .درد نیز گردد

 در زمان انتخاب زانوبند مناسب به نکاتی که در این مقاله اشاره شد، توجه نمایید. 

 


