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ਥਬੰ ਟਨੋੈਸਨੋੈਵਾਇਿਟਸ - ਕਸਰਤ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

 

ਥੰਬ ਟਨੋੈਸਨੋੈਵਾਇਿਟਸ 

 ਇੰਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਕੰਡ ੇਅਤੇ ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਟੰਡੇਮ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮੂਵਮ�ਟ ਅਗਵਾਕਾਰ ਪੋਿਲਕਸ ਲ�ਗਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟ�ਸਰ ਪੋਿਲਕਸ ਬਰਿੇਵਸ ਦ ੇ ਟ�ਡਨ ਨੰੂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨਾ 

ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਟ�ਡਨ ਿਮਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ�ਡਨ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਡਸਟਲ 

ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਸਟਾਈਲੋਇਡ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ' ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ। 

 ਸੱਟ ਜਾ ਂ ਗੱੁਟ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� ਸਦਕਾ ਅੰਗੂਠੇ ਿਵੱਚ ਇਫੰਲੇਮਸ਼ੇਨ, ਸਜੋਨ ਜਾ ਂ ਦੋ ਸਮਹੂਾ ਂ ਦੇ ਟਡੰਮੇ ਿਵਚੱ ਸਜੋਨ ਆ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਅੰਗਠੇੂ ਦ ੇਟ�ਡਮ ਤ ੇਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਬਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਮ 
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ਆਮ ਕਾਰਨ 

ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ: 

 ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਪ�ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਦਬਾਅ 

 ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੱੁਟ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ 

 ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਿਜ਼ਦੰਗੀ ਿਵਚ ਗੁਟੱ ਅਤੇ ਅਗੰੂਠੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� 
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ਕਲੀਿਨਕਲ ਲਛੱਣ 

 ਗੱੁਟ ਦੇ ਰੇਡੀਏਲ ਪਾਸੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ; ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਪਾਇਰੇਕਿਸਆ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਦ ਿਨਚਲੀ ਬਾਹਂ (ਫੋਰਆਰਮ) ਤਕ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇ 

 ਮੀਚਣ, ਮਰੜੋ ਜਾਂ ਅਗੰਠੇੂ ਖਲੋਹ੍ਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਦਰਦ 

 ਗੁੱਟ ਜਾ ਂਅਗੰਠੂਾ ਜ਼ਰੋ ਪਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ 

 ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਵੇਲੇ ਟੰਡਨ ਭਾਗ ਿਵੱਚ "ਕਿਲੱਕ" ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ 

ਇਲਾਜ 

ਡਰਗੱ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 

 ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾ ਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਓਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਨ-ਸਟੀਰੌਇਡ �ਟੀ-

ਇਨਫਲੇਮੈਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (ਐਨਐਸਏਆਈਡੀਜ਼) ਅਤੇ ਦਰਦ-ਿਨਵਾਰਕ ਨੁਸਖ਼ੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਲੱਛਣਾ ਂ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਵਾਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਟੀਕਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਟੈਨੋਸੈਨੋਵਾਈਿਟਸ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾ ਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਨੋਟ: ਸਟੀਰੌਇਡ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈੇਪੀ 

ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ 

ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 
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 ਡੇਤੁਮੈਸ�ਸ ਅਤੇ ਅਨਾਲਗੇਸੀਕ ਇਲਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ ਅਲਟਰਾ ਸਾਉੰਡ, ਕੋਲਡ ਕੰਪਰੈ�ਸ, ਵੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ, 

ਪਲਸ ਮੈਗਨੈਿਟਕ ਥੈਰੇਪੀ 

 ਇਕੂਪੰਕਚਰ 

 ਿਖੱਚ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕਸਰਤ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ 

 ਹੱਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਿਸਖਲਾਈ 

 ਕੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਘਰਲੂੇ ਕਸਰਤ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ 

ਅਕਯਟੂ ਸਟਜੇ ਇਲਾਜ 

 ਥੰਬ ਟੈਨੋਸੈਨੋਵਾਇਿਟਸ ਦੀ ਤੀਬਰ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਤੱਖੀ ਦਰਦ, ਪਾਈਰੇਕਿਸਆ ਅਤੇ ਸੋਜ ਗੱੁਟ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ 

ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣਾ ਂ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥੱਾ ਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਖਤੇਰ ਨੰੂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਸਬ ਅਕਯੂਟ ਸਟਜੇ ਇਲਾਜ 

 

 ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਖਚੱਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 

ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦਦੰੇ ਹਨ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਲਚਲ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। 
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ਥੰਬ ਟੰਡੇਮ ਲਈ ਸਟਰ੍ ੈਿਚੰਗ ਕਸਰਤ  

ਐਕਿਟਵ ਥੰਬ ਕਸਰਤ 

 

ਦੀਰਘ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਪਕੜ ਦੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 

 

 ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਟੰਡੇਮ ਭਾਗ ਲਈ ਰਬੜ ਬ�ਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
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 ਗੁੱਟ ਦੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਡਬੰਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋ

ਨੋਟ: ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾ�ਦੇ ਸਮ� ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ੋ

 
 

ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਝੁਾਓ 

ਥੰਬ ਟੈਨੋਸੈਨੋਵਾਇਿਟਸ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਖਚਾਅ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਟ�ਡਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, 

ਲੱਛਣਾਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

 ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਮੋੜਨਾ 

 ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਿਲਖਣਾ 

 ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕ�ਚੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 

 ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਵੇਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪਰਲੀਕਯੁ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ 

 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੱੁਟ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 

 ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਅਰਾਮ ਿਦਓ 

 ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ 
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ਜੇ ਇਸ ਬੱੁਕਲੈਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਓਥਰੈੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 

ਕਰੋ। 
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