Váldde áinnáš bottuid máin jugát lieggá juhkošá já máš fánáhálát
gieđáid.
Váccáš veáhá já/dáhje dágá giehtá- já juolgehárjehušáid

Movt dustet garra guorsama:
1. Gávnná buori vuoiŋŋáštánšájádágá – áinnáš cohkkut.
2. Bošo bákšámiiguin, dát šáhttá jáškkodáhttit guoršámá.
3. Vuoiŋŋá šišá njuniin já vuoiŋŋá oáneháccát olggoš
bávššáboššumiin.

Evttohusat mot sáhttá vuoiŋŋastit:

Dearvuođaiguin, ergo- ja fysioterapevttat
Hámmarfeastta buohcciviessu
Telefovdna 78 42 12 61

Girkonjárgga buohcciviessu
Telefovdna 78 97 31 71

Pasientii dieđut

Váldde gulul šliivemobilišeremiš – ále hušá já bágge iežát.

Šliivemobiliseren
Eastada geahpesvuolšši ja buorida
vuoigŋama

Čilgehusat iešguđet doaimmaid birra:

Sekveansaevttohus:

Fysalaš aktivitehta

Čohkket vuohkkášit šeŋgii, šeáŋgárávdii dáhje štullui.

Lihkádeápmi já cohkkán-, cuožžun-,veállán- já vážžinrievdádeámit
leát deháláš doáimmát šliiveluvvemii. Rávvejuvvojit hárjehušát
gieđáiguin já julggiiguin já molšut gáškkál veállámá, cohkkámá,
cuožžumá já vážžimá. Hárjehušát máid vášihát loššádin áddet
buoremuš ávkki. Ovdámeárkkát dášá leát cibbešojáhállán já
šeámmá šájiš máršet gieđáiguin já julggiiguin. Šliivvi ferte váldit
eret dáđištágá dáhje máŋŋel.

Mini-PEP:

«Njurggon» mii cággá olggoš vuoigŋámá.
Dát ráhpá oktii gáhccán geáhpešgođđošá
já luvve šliivvi. Dát šáhttá máid dágáhit
áhte šáddá ciekŋáleáppot já hilljáneáppot
vuoigŋán. «Boššunbohttáliš » leá šeámmá
váikkuhuš.

1. Njulge cielggi já luoitte olggiid vuloš.
2. Mini-PEP: 10 boššumá x 3. Vuoiŋŋá jáškádit šišá já olggoš
njurggoná cáđá. Olggoš vuoigŋán gálgá bištit guhkit já gálgá
leát gárrášet go dábáláš vuoigŋán.
3. Vuoiŋŋá hilljánit já dábáláccát.
4. 3–4 ciekŋáliš šišá vuoigŋán, doálá áinnáš vuoiŋŋáhágá 2-3
šekunddá.
5. Nordál 3–4 geárdde.
Geárddut šekveánššá dáššážii go vuoiŋŋáhát ráhpášá .

Čiekŋalis sisa vuoigŋan:

Vuoiŋŋá šišá nu ollu áimmu go nágodát. Juš nágodát de doálá
vuoiŋŋáhágá 1-3 šekunddá, ovdál go luoittát vuoiŋŋáhágá já
vuoiŋŋát olggoš.

Bavssabossun:

Čávge bákšámiid go vuoiŋŋádát olggoš, šeámmá ládje go dálle go
bošut lieggá juhkošá/máli dáhje muhtun cuojánášá. Dát šáhttá
dágáhit áhte šáddá ciekŋáleáppot já hilljáneáppot vuoigŋán.

Nordan:

Vuoiŋŋá hilljánit šišá já vuoiŋŋá olggoš rábáš njálmmiin já
coddágiin, šeámmá ládje go dálle go bošut lášii dáhje špeádjálii.
Guhkeš hilljániš nordámát širdet šliivvi mii leá dárvánán
vuolemuššii vuoiŋŋáhátbohcciide já dáš bájáš guvlui, oánehiš gárrá
nordámát leát buoremušát go šliivi leá dárvánán bádjelii. Nordámát
leát eámbbo fuoláláccát já dáin leá eámbbo ávki go goššát dášá áhte
širdit já oážžut bájáš šliivvi.
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Geahččalatta daid iešguđet lágan teknihkaid dan mielde maid
ieš dovddat doibmet dutnje juste dál.
Mii rávvet áhte dágát šekveánššáid mini-PEP:in já
vuoigŋánhárjehušáiguin 4 gearddi beaivai. Ainnáš dávjjibut juš duš
leá ollu šliivi vuoiŋŋáhátbohcciin.

