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ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸ ਿੰਡਰਮੋ - ਵਰਸਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸ ਿੰਡਰੋਮ 

 ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਪਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪੱਰਲਾ ਹਹੱਸਾ ਟ੍ਾੁੰਸਵਰਸ 

ਕਾਰਪਲ ਹਲਗਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢੱਹਕਆ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਦੇ ਹਵੱਚ ਨੌਂ ਫਲੈਕਸਰ ਟੈਂਡਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਨਾੜੀਆਂ ਹ ੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਸ ਹਵੱਚ ਫਲੈਕਸਰ ਹਡਿੀਟੌਰਮ 

ਸ ਪਰਹਫਸ਼ੀਅਹਲਸ, ਫਲੈਕਸਰ ਹਡਿੀਟੌਰਮ ਪ੍ੋਫਨਡਸ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਰ ਪੋਲੀਹਸਸ ਲੌਂਗਸ ਟੈਂਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹਨ। 

ਮੀਡੀਅਨ ਨਾੜੀ ਅੁੰਗੂਠੇ, ਪਹਹਲੀ ਉਗਂਲ, ਦਿੂੀ ਉਗਂਲ, ਅਤੇ ਤੀਿੀ ਉਗਂਲ ਨੂੁੰ  ਸੁੰਵੇਦੀ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੱੇ ਕਾਬੂ 

ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹੈ। 

 ਮੀਡੀਅਨ ਨਾੜੀ ਵੱਲੋਂ  ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਾਰਿ ਅਤੇ ਸੁੰਵੇਦੀ ਨਾੜੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਖਮੀ ਹੋ 

ਿਾਵੇਗੀ, ਹਿਸ ਨਾਲ ਅੁੰਗੂਠੇ, ਪਹਹਲੀ ਉਗਂਲ, ਦਿੂੀ ਉਗਂਲ, ਅਤੇ ਤੀਿੀ ਉਗਂਲ ਹਵੱਚ ਅਹਹਸਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਤੱੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਿਦੋਂ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਦੇ ਟੈਂਡਨ ਸੱੜਦੇ, ਫੈਲਦੇ, ਅਤੇ ਸ ੱਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਤੁੰਗ ਹੋ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ 

ਨਾੜੀ ਟਨਲ ਸਵਿੱਚ   ਿੰਗੜ ਿਾਵੇਗੀ, ਹਿਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। 

 

 

 

ਆਮ ਕਾਰਨ 

 ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਗਂਲਾਂ ਿਾਂ ਕਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਿਾਂ ਵਾਈਬ੍ੇਸ਼ਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਨ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ 

ਤਕ ਲਈ ਿਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਸਨੂੁੰ  ਰਗੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਨ ਸਾਇਨੋਵੀਅਮ ਹਵੱਚ ਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਰਹਹਉਮਾਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਇਹਟਸ 

 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ (ਡਾਇਹਬਟੀਜ਼) 
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 ਅੁੰਤਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹਵੱਚ ਮਹਹਲਾਵਾਂ 

 ਸੱਟ (ਹਿਵੇਂ ਕੇ ਕਲਾਈ ਦਾ ਫਰੈਕਚਰ) ਕਾਰਨ ਹ ੁੰਦੀ ਿਲਨ 

 ਮੀਡੀਅਨ ਨਾੜੀ ਹਵੱਚ ਸੋਿ 

 ਬੱਸ ਚਲਾਣਾ, ਸਵੈਟਰ ਉਣਨਾ, ਿਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਹਸੁੰਡਰੋਮ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਕਲੀਨੀਕਲ ਲਿੱਛਣ 

 ਰੇਡੀਅਲ ਪਾਸੇ (ਅੁੰਗੂਠੇ ਵੱਲੋਂ ) ਦੀਆਂ ਹਤੁੰਨ ਉਗਂਲਾਂ ਸ ੁੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਹਵੱਚ ਝ ਣਝ ਣੀ ਉਠੱ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਹਸਾਸ ਰਾਤ ਨੂੁੰ  ਵੱਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਕਲਾਈ ਦੇ ਮ ੜਨ ਿਾਂ ਬੁੰਦ ਹੋਣ 'ਤ ੇਸ ੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਹਸਾਸ ਵੱਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਥੀਨਰ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ (ਅੁੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ) ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸ ਦੀ ਹਿਆਦਾ ਗੁੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹਵੱਚ ਅੁੰਗੂਠੇ ਦੀ 

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਪਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਗਂਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸ ਨਾਲ ਅੁੰਗੂਠੇ ਦੇ 

ਕਾਰਿ ਉਤੱੇ ਕਾਬੂ ਘੱਟ ਹੋ ਿਾਵੇਗਾ। 

ਥੀਨਰ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ (ਅੁੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ) ਦਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਚੱਪਟਾ ਹੋਣਾ। 

ਰੇਡੀਅਲ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਤੁੰਨ ਉਗਂਲਾਂ ਸ ੁੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਹਵੱਚ ਝ ਣਝ ਣੀ ਉਠੱ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਲਾਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਿ 

 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਦ ੇਕਲੀਨੀਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੁੰ  

ਨੌਨਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਟਂੀ-ਇੁੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਡਰੱਗ (NSAIDs) ਅਤੇ ਪੇਨ-ਹਕੱਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂੁੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। 

 ਮੂੁੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੁੰਿੇਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ 

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਹਸੁੰਡਰੋਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਧਆਨ ਦੇਵ:ੋ ਸਟੀਰੌਇਡ ਇੁੰਿੇਕਸ਼ਨ ਹਸਰਫ ਹਕਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਸਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ 

ਹਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਹਪਸਟ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਹਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲੱਛਣ ਲਈ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਹਹਦਾਇਤ 

ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂ ੇਹਨ। 

 ਡੈਟਮੂੈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨਲਿੈਹਸਕ ਇਲਾਿ ਹਿਵੇਂ ਕੇ ਅਲਟਰਾ-ਸਾਊਡਂ, ਠੁੰ ਡਾ ਸੇਕ, ਵੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ, ਪਲਸ ਮੈਗਨੈਹਟਕ 

ਥੈਰੇਪੀ 

 ਐਹਕਊਪੁੰਚਰ 

 ਵਰਹਿਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਹਿਸ ਹਵੱਚ ਸਟ੍ੈਹਚੁੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਹਿਸ਼ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੈ 

 ਹੱਥ ਦ ੇਕਾਰਿ ਅਤੇ ਲਚਕ ਲਈ ਵਰਹਿਸ਼ 

 ਕੁੰਮ ਅਤੇ ਰੋਿਾਨਾ ਦੀ ਮ ੱਦਰਾ ਦਾ ਸ ਧਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਹਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ 
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 ਘਰ ਲਈ ਵਰਹਿਸ਼ 

 

ਘਰ ਲਈ ਵਰਸਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 

 ਮਾਹਲਸ਼ 

 
ਕਾਰਪਲ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਰ ਕਾਰਪੀ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਹਿੇ-ਸਹਹਿੇ ਮਾਹਲਸ਼ ਕਰੋ (ਹਰ ਵਾਰੀ 3-5 ਹਮੁੰਟ ਦੇ 

ਲਈ, ਹਰ ਹਦਨ 3 ਵਾਰੀ) 

 

 ਸਟ੍ੈਹਚੁੰਗ 

 
ਕਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਹਢੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਹਫਰ ਕਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਹਪੱਛੇ ਨੂੁੰ  ਹਖੱਚੋ (ਹਰ ਵਾਰੀ 15-20 ਸੈਹਕੁੰਡ ਦ ੇਲਈ, 5-8 ਵਾਰੀ ਦ ਹਰਾਓ, 

ਹਦਨ ਹਵੱਚ 3 ਵਾਰੀ) 

 

 ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਹਿਸ਼ 

 

ਕਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਰਹਿਸ਼ 
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ਹੱਥ ਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਵਰਹਿਸ਼ 

 

ਸਿਿੰਦਗੀ ਲਈ   ਝਾਅ 

ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਹਸੁੰਡਰੋਮ ਹਿਆਦਾਤਰ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੱੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਦੇਖਭਾਲ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਹਵੱਚ, ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਹਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ ਹਰਾਈਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਸਰਆਵਾ ਂਨ ਿੰ  ਘਟਾਓ 

 ਕਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹਵੱਚ ਰੱਖ ੋ

 ਅੁੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪਹਹਲੀ ਉਗਂਲ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਹੇਜ਼ ਕਰ ੋਤਾਂ ਕੇ ਕਲਾਈ ਉਤੱੇ ਹਿਆਦਾ ਿੋਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਬਿਲੀ ਨਾਲ 

ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡਹਰੱਲ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਵਾਈਬ੍ੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

 ਕਲਾਈ ਨੂੁੰ  ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੁੰਗਾ ਪ੍ਬੁੰਧਨ 

 ਅਕ ਰ  ਟ੍ੈਿੱਚ ਕਰ ੋ

 

 

 

ਿ ੇਇਸ ਬ ੱਕਲੈਟ ਹਵੱਚ ਮ ਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਤ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 

ਹਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਹਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
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