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 ادامه دهیدتا حرکات مفصل و قدرت عضالت حفظ شود .

 :  غذایی و تغذیه  رژیم

از رژيم غذايی با فیبر زياد و مايعات استفاده نمايید که            

باعث تحريک سیستم گوارشی شده و از ايجاد يبوست و        

 کند. نفخ جلوگیري کرده و به بهبود اشتها کمک می

از رژيم غذايی پرپروتئین، پرکالري و سرشار از ويتامین          

هاي   استفاده کنید. مصرف سبزيجات و مرکبات و آبمیوه       

تواند به بهبود سريعتر زخم       ، می   تازه حاوي ويتامین)ث(  

 کمک کند.

 : مراقبت

 هاي منزل حتما نرده داشته باشد . پله *

در حمام يک نرده به عنوان تکیه گاه وجود داشتتته               * 

 باشد .

از توالت فرنگی بلند استفاده کنید که جايی براي قرار            * 

هتا     گرفتن دست ها داشته باشد که با فشار دادن دست         

 بلند شويد .

 يک صندلی بلند در حمام قرار دهید  *

قالی هاي نرم که ممکن است سبب لیز خوردن شويتد        * 

 را جابجا کنید .

 محل زندگی شما بهتر است که پله نداشته باشد. *

از صندلی بلند راحت يا صندلی کوتاه کته روي آن               * 

محکم است و در کنار صندلی نیز محلتی بتراي قترار              

 گرفتن دست ها وجود دارد استفاده کنید .
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  3102–منابع : پرستاری داخلی جراحی برونر 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

 افزايش درد و تورم در ساق پاها  

 تنگب نفس و درد قفسه سینه 

 تب و لرز 

 قرمزي، سفتی، تورم و ترشح از محل جراحی زانو 

 افزايش درد زانو با فعالیت و حتی در زمان استراحت  

http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=231.htm#start
http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=231.htm#start


 

اگر زانوي فردي به هر دلیلی از جمله ابتال به آرتروز ، ورم             

مفاصل يا هر نوع آسیب فیزيکی ديگر به شدت صتدمته            

هاي روزمره ي ساده      ديده باشد، فرد توانايی انجام فعالیت     

مانند راه رفتن يا باال رفتن از پله را نخواهد داشت و ايتن              

در حالی است که اين افراد حتی در وضعیت نشسته يتا             

خوابیده نیز درد شديدي را در ناحیته زانتو احستا               

کنند. اگر تجويز دارو ،کاهش سطح فعالیت فیزيکی يا            می

استفاده از تکیه گاه در هنگام راه رفتن نتواند در درمتان            

موقتی بیمار موثر باشد، عمل تعويض کامل کشکک زانتو          

تواند بیمار را از رنت  و             آخرين راهکاري است که می    

  ناراحتی نجات دهد .

 دالیل انجام  :

شود  از عللی که منجر به تعويض مفصل زانو در فرد می

 توان به موارد زير اشاره نمود: می

 شود . درد شديد زانو که موجب محدوديت فعالیت می *

 شود . تورم مزمن زانوکه موجب محدوديت فعالیت می* 

 تغییر شکل زانو به صورت چرخش به داخل يا خارج *

 سفتی زانو و ناتوانی براي خم و صاف کردن زانو *

 عوارض احتمالی :

به دنبال تعويض مفصل زانو عوارض زير در فرد بروز              

 نمايد: می

 عفونت   *

 هاي خون )بخصوص در عروق اندام تحتانی ( لخته* 

 شل شدگی پروتز داخل استخوان  *

 اقدامات قبل از جراحی :

 انجام آزمايشات خون و ادرار طبق دستور پزشک  *

 انجام نوار قلب و بررسی وضعیت قلبی عروقی   *

انجام راديو گرافی زانو جهت تعیین وسعت آسیب و              *

 تغییر شکل زانو 

انجام )ام .آر.آي ( يا اسکن استخوان  طبق دستور                *

 پزشک و بررسی بافت نرم اطراف زانو بر اسا  نیاز  

هاي   هر نوع عفونت، حساسیت پوستی و تورم در قسمت          *

 پا بايد اطالع داده شود .

کنید به پزشک اطالع      کلیه داروهايی را که مصرف می        *

 دهید .

انجام معاينه دندانپزشکی و درمان هر گونه مشکالت            *

 دندان .

درمان هر گونه عفونت هاي ادراري ، مثانه و ديگر                 *

 قسمت هاي بدن .

 روش انجام : 

کشد و جراح      ساعت طول می     2زمان جراحی حدود     

دارد و سپس سطح       ي آسیب ديده زانو را بر می          ناحیه

دهد. در آرتروز زانو، انتهاي         مفصلی جديد را قرار می      

ها با سطوح فلزي و         آسیب ديده غضروف و استخوان      

پالستیکی که براي برگرداندن حرکت و عملکرد زانو شکل         

 شود. مواد استفاده شده در تعويض   گرفته اند تعويض می

مفصل طوري طراحی شده اند تا مفصل را قادر سازند که            

 مشابه يک مفصل طبیعی حرکت کند .

 اقدامات پس از جراحی :

براي جلوگیري از لخته شدن خون در پاها و کاهش               *

التهاب پا از جوراب واريس و داروهاي رقیق کننده خون            

 طبق دستور پزشک استفاده کنید.

ها طبق دستور پزشک و       با مصرف صحیح آنتی بیوتیک    *  

بررسی محل جراحی از نظر تورم ،سفتی ،ترشح و اطالع            

سريع اين موارد به پزشک، از عفونت بعد از عمل                 

 شود . جلوگیري می

سال اول بعد از جراحی  قبل از هر پروسیجر             2در طی     *

جراحی يا دندانپزشکی ، آنتی بیوتیک طبق تجويز پزشک         

  .استفاده کنید

در زمان تعیین شده جهت ويزيت،حتما به پزشک جهت          *

 .بررسی زانوي تعويض شده مراجعه کنید 

 فعالیت : 

به دنبال تعويض مفصل زانو فعالیت خود را به صورت زير            

 تنظیم نمائید:  

هاي خود را بعد از مشورت با پزشک و طبق             کلیه فعالیت 

 هاي پزشک و فیزيوتراپیست انجام دهید . توصیه

مواظب باشید زمین نخوريد، هر افتادن موجب آسیب به           

 شود . زانوي تعويض شده می

 بايد همیشه سعی کنید تمرينات سبک بدنی را تا آخر عمر  


