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TOOL BOX TALK 
Your Back - IQ Test 

Quay lại của bạn - Kiểm tra IQ 
Mỗi ngày trong một số hình thức hoặc thời trang bạn nâng ở đây tại HMI và ở nhà. Trở lại của bạn là chuyển động 
tất cả các ngày, mỗi ngày, ngay cả khi bạn ngủ. Nó uốn cong khi bạn ngồi, xoắn khi bạn bật, Thang máy khi bạn 
đứng và hỗ trợ bạn khi bạn đi bộ.  

Nâng an toàn là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo vệ lưng của bạn trong suốt cuộc 
đời của bạn. Trở lại thương tích là một đau đớn, đôi khi suy nhược, vấn đề trong nhiều ngành công nghiệp. Chìa 
khóa để chăm sóc trở lại nằm với công nhân cá nhân. Tất cả mọi người nên là một chăm sóc trở lại "chuyên gia" 
và có thể trả lời các câu hỏi sau đây: bằng cách học một vài kỹ thuật phòng chống chấn thương sau, bạn có thể làm 
cho ngày làm việc của bạn an toàn hơn. 

Hỏi: quy tắc nâng quan trọng nhất cần nhớ là gì? (Chờ một số câu trả lời) 

A: giữ tải gần! Có rất nhiều quy tắc nâng khác, như "uốn cong đầu gối và nâng của bạn với chân của bạn," nhưng 
bạn không thể làm điều này trong mọi tình huống. Nghiên cứu cũng đã Hsa cho thấy rằng cơ chân trở nên mệt mỏi 
khi Thang máy thường xuyên được yêu cầu, vì vậy các kỹ thuật khác phải được sử dụng cũng. 

Hỏi: nếu bạn không giữ một tải gần với cơ thể của bạn, bao nhiêu nặng hơn là "kinh nghiệm" trọng lượng hơn 
so với trọng lượng thực tế? (Chờ một số câu trả lời) 

A: mười lần như nặng! Trở lại hoạt động như một đòn bẩy đơn giản, với các Fulcrum ở phía sau thấp hơn. Trở lại 
cơ bắp phục vụ như cánh tay quyền lực; tải được nâng lên là cánh tay trọng lượng, và một tỷ lệ đòn bẩy 10-1 tồn 
tại ở phía sau thấp hơn. Các xa hơn bạn giữ tải, các "nặng" nó là. 

Hỏi: tại sao không bao giờ twist với một tải? (Chờ một số câu trả lời) 

A: thắt lưng (lưng dưới) đốt sống, đĩa và khớp là dưới áp lực thẳng đứng nhất khi nâng tải. Twisting với một tải 
tạo ra một "cắt" hiệu lực trên các mô. Càng "mileage" bạn có trên lưng của bạn, càng ít khoan dung nó sẽ được 
dưới áp lực này. 

Q: cơ bắp nào là quan trọng nhất để giữ cột sống trong đường cong hình chữ S mạnh của nó? (Chờ một số câu 
trả lời) 

A: cơ bụng, mà làm việc trong hợp tác với cơ bắp trở lại để hỗ trợ cột sống của bạn. Vấn đề là, phổi bụng có xu 
hướng suy yếu theo thời gian. Nó giúp thắt chặt chúng trong khi nâng nặng, nhưng quan trọng hơn, giữ chúng 
trong hình dạng tốt. 

Hỏi: làm thế nào để giữ linh hoạt giúp ngăn ngừa trở lại và các chủng cơ bắp? (Chờ một số câu trả lời) 

A: cơ bắp có xu hướng rút ngắn khi không được sử dụng để đầy đủ năng lực của họ. Cơ bắp linh hoạt ít có khả 
năng được căng thẳng và bị thương hơn "chặt chẽ" cơ bắp, khi điện đột ngột hoặc nặng là cần thiết. Pre-làm việc 
kéo dài Cna rất thành công trong việc ngăn ngừa trở lại và các chủng cơ bắp thông qua nhiều ngành công nghiệp. 
Hãy tip từ vận động viên chuyên nghiệp-họ ấm lên trước khi một trò chơi! Ngay cả năm phút giúp! 

 

Nâng là một Breeze, khi bạn Bend ở đầu gối 
 

 


