
  

  

 

 . انجام آزمایشات خون و ادرار طبق دستور پزشک  •

  یت قلبی و عروقی ع ررسی وض انجام نوار قلب و ب  •

   توسط پزشک متخصص قلب و عروق. 

انجام رادیوگرافی زانو جهت تعیین وسعت آسیب و   •

 تغییر شکل زانو. 

ان طبق دستور پزشک  استخوا اسکن  ی   MRIانجام   •

 و بر اساس نیاز. و بررسی بافت نرم اطراف زان 

و تورم در  ساسیت پوستی  ح هر نوع عفونت،   •

 های پا، باید اطالع داده شود. قسمت 

کلیه دارو هایی را که مصرف می کنید به پزشک   •

 اطالع دهید. 

درمان هرگونه انجام معاینه دندان پزشکی و   •

 مشکالت دندان 

، مثانه و دیگر درمان هرگونه عفونت های ادراری  •

 قسمت های بدن. 

گشت حرکت و عملکرد مفصل بستگی به قدرت  باز  •

عضالنی بیمار دارد و بازگشت کامل آن چندان قابل 

انتظار نیست. از آنجاییکه متاسفانه اکثر بیماران 

قبل از عمل به علت درد و رنج طوالنی مدت،  

اطراف عضالت    تحرک و فعالیت کافی ندارند، 

 ات و تمرین   د. ن عیف می شو درگیرشان ض   مفاصل 

  دورزش های مناسب و کافی قبل از جراحی می توان 

 باعث تقویت قدرت عضالنی شود. 

 

 تعویض مفاصل زانو 

 تعویض مفصل زانو در موارد زیر مفید است:

بدن را مفصل می نامند که  اتصال دو یا چند استخوان  

یا کم    خود به بی حرکت بر اساس ساختمان کاری  

 حرکت تقسیم بندی می شوند. 

رین عالئمی است که درد و محدودیت حرکتی شایع ت 

بیمار را رنج می دهد. اگر تجویز دارو، کاهش سطح  

فعالیت های فیزیکی با استفاده از تکیه گاه در هنگام  

ی بیمار موثر واقع شود  راه رفتن نتواند در درمان موقت 

 ی صل زانو آخرین راهکار عویض مف عمل جراحی زانو و ت 

 است می تواند بیمار را از رنج و ناراحتی نجات دهد. 
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پس از تعویض مفصل زانو به چه نکاتی 
 د توجه کرد؟بای

ساعت ممکن است درد    24پس از عمل جراحی تا  •

اهش احساس  زیادی داشته باشید، دارو هایی برای ک

 ود. درد به شما داده می ش 

بعد از جراحی نفس های عمیق بکشید و سرفه کنید   •

 ی به شما اضافه نشود. تا مشکالت دیگر

برای جلوگیری از لخته شدن خون در پا ها و کاهش   •

ده  ای رقیق کننهالتهاب از جوراب واریس و یا دارو 

 خون طبق دستور پزشک استفاده کنید. 

  ، روز بعد از عمل قادر خواهید بود در تخت بنشینید  •

ی شود در سمتی که جراحی انجام شده  توصیه م

همچنین به طور مرتب   (، راست چپ، باال، پایین)

عضالت ران و ساق پا را منقبض و سپس آزاد کنید.  

ن کار موجب افزایش گردش خون به پا و افزایش ای

قدرت عضالت پا شده و در افزایش طول عمر پروتز  

 به کار رفته در زانو موثر خواهد بود. 

درد شدید زانو که موجب محدودیت فعالیت  •

 می شود. 

وجب محدودیت فعالیت تورم مزمن زانو که م •

 می شود. 

تغییر شکل زانو به صورت چرخش به داخل   •

 یا خارج زانو. 

سفتی زانو و ناتوانی برای خم و صاف کردن  •

 زانو. 

 ماتی که قبل از جراحی باید انجام گیرد: اقدا



  
 

ی عمل شده  هفته طول می کشد تا زانو   3حداقل   •

 . درجه خم شود   90

بوست  با استفاده از رژیم غذایی سرشار از الیاف از ی  •

پیشگیری کنید. همچنین از رژیم غذایی با پروتئین 

 ه کنید. کافی استفاد 

محل برش جراحی را خشک و تمیز نگه دارید و از   •

ه تعویض پانسمان و زخم مراقبت کنید در مورد نحو 

 دفعات آن طبق نظر پزشک عمل کنید. 

به شما خواهد گفت تا چه حدی مجاز پزشک معالج   •

 هستید وزن خود را روی پای عمل شده بیندازید. 

از توالت فرنگی نوع بلند آن استفاده کنید که جایی  •

د که با فشار رار گرفتن دست ها داشته باشبرای ق 

 دادن دست ها بلند شوید. 

 بخیه ها کشیده می شود.   روز بعد از عمل   10-14 •

ممکن است پس از ترخیص انجام فیزیوتراپی طبق  •

 نظر پزشک معالج ادامه یابد. 

ک عمل کنید و از  طبق توصیه پزشجهات راه رفتن   •

 عصا یا واکر استفاده نمایید. 

در منزل جهت استحمام می توانید یک مشمع ضد   •

در حمام روی صندلی  آب روی زخم بکشید و  

 بنشینید. 

از کفش های بدون بند استفاده کنید تا مجبور به   •

 شوید. خم شدن ن 

 

 افزایش درد و تورم در ساق پا  •

 ه سینه  ایجاد ناگهانی تنگی نفس و درد قفس •

 تب و لرز  •

 قرمزی، سفتی و تورم در محل جراحی زانو  •

 ل جراحی زانو ترشح از مح •

 ت حو حتی در زمان استراافزایش درد زانو با فعالیت  •

در صورت بروز عالئم زیر به پزشک 
 مراجعه کنید: 

 سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران منبع: 

 

 

4 5 

 تلفن:

  66832495   

66832766 

 نبش رودکی   -خیابان آذربایجان   -تهران    
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www.eghbal-hospital.com 

 تلفن: 

66832495 

66832766 

: آدرس   

نبش رودکی  -خیابان آذربایجان -تهران  

6 5 


