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  زانوتعويض مفصل 
 

ب وقتي غضروف مفصلي زانو به هرر للتري رير ر   
ر حركت مفصل دردناك شده و مفصل دچرا  ميشود

خشرر ي و مورردود ت حركترري ميشررود در ا رر    
حركرا    وضعيت ميتوان با رعو ض سطح مفصلي ،

 بي  برد . مفصل را بهتر كرده و درد را از

 مراقبت هاي قبل از عمل 

 انجام آزما شا  خون طبق دستور پزشك  -

 انجام نوار قلب و بررسي وضعيت قلبي  -

د ررو ارا رري طبرر  طبررق دسررتور انجررام را -
 پزشك 

خررارك كررردن وسررا ل  لررزن و دنرردان     -
 مصنولي  

 ناشتا بودن قبل از لمل   -

داروهان  ،مش ال  قلبي و ر ون اطالع  -
ابتال به بيمارن خاص  ، استعمال دخانيا  مصر ي ،

سابقه در  ا ت خون و سا ر  حساسيت به دارو ، ،
 پزشك و پرستار به موارد 

ا ي كه رون انعقاد خون آسپير   و دارو ه -
قطع با نظر پزشك معاطج روز قبل  14-10موثرند از 

 . شوندشده 

 
 

 مراقبت هاي بعد از عمل 
معموو يك وو كووووك بكدباك عوو كااك موو ك ووودكككك-

كفيز  ورا يكشربعكميش  ك.

همونكط دك هك يمودك دكوختكخ ا ي هك وكخو كبكك-

داستك ر نكمچكپو،كجر ونكخ نكداك دكپويك م ك

كش هك هب  ك بخش .

 ادبكهويكآنتيك ي ويو ،كمكو وكبككككاستفو هكاا-

 ادبهويكدقيقك نن هكيكخ نك ووك سوت دكجورا كككك

كشربعكبكا امهكپي اكمي نن ك.

خودجك ر نكبك رگشوتك وهكوخوتك ووك مو كككككك-

ك  گرانك

ك دجهكك90پيشرفتك دكخ ك ر نكاان كووكح ب كك-

ن  تكك3نگهك اشتوكاان ك هكط دكمكتقي كدبايكك-

كثونيهكك10تك ودكبكهرك ودك هكم ك10بك دكهركن  تك

كبا رك وك صوك وداهكدفتوكدبيكسطحكهم ادك-

كانجووودك ا نكبداهكهووويكو شوويهكشوو هكااك-

 س يكپزش ك وكفيز  وراپك هكونهو ي



 

 

 
 
 
 
 

 پس از ترخیص 
مورل رراحرري  رميرز و خشرك نبره داشرت      -

 اطزامي است .  
از خيس كردن مورل رراحري ررا وقتري كره      -

 بييه ها كشيده نشده ردا خوددارن كنيد .
قرمزن و ررشح دا مري   اار در مول رراحي ،-

 احساس كرد د حتما به پزشك  مرارعه كنيد . 
  را   سرا  پرا   در  صور  داشت  درد شد د در-

قفسه ن سينه و  ا رنبي نفس  ورا به پزشرك  
 الع دهيد .  اط
 رژ م معمول خود را ادامه دهيد -

ل داروهرران رقيررق كننررده خررون  امپررو  ااررر–
از خروردن غرهاها ي    ،كلبزان (مصرف مي نيرد 

 .كه از نظر و تامي  كا غني هستند پرهيز كنيد 
  پياز –ربر –مثل كلم 

 .از مصرف اط ل و قهوه خوددارن كنيد -

 را   سرا  پرا   در  صور  داشت  درد شد د در-
فسه ن سينه و  ا رنبي نفس  ورا به پزشرك  ق

 اطالع دهيد .  
راننداي به للت  شار رو ن زانرون لمرل   از  -

 هقته پرهيز كنيد .  8را  6شده به مد  
هفتره بعرد از لمرل برا     6را  4 عاطيت رنسي  -

 انجام اردد.احتياط 

 
 

ررا   3رورم زانو بدون ررشح و قرمزن ارم بودن -
ماه بعد از لمل طبيعي است بران كاهش رورم  6

كمي باالرر از سطح قلرب نبره دار رد .     را زانو پا
 ررك  دقيقره در طررول  20رررا  15كيسره آ   رر   

 سالت به كاهش رورم كمك مي ند .

شنا  و دوچرخه سوارن در سطح  –پياده رون -
 با نظر پزشك مناسب ميباشد . هموار 

هفته بعد از لمل بسته به نوع شغل و بر  8را 6 -
ميتوان بره سرر كرار     ،اساس رجو ز پزشك رراح

 براشت .

 : نكات زير را در منزل رعايت كنید

مانع با مبلمان را طورن بچينيد كه بتوانيد بدون -

 واكر  ا لصا راه برو د .

مم   است قاطيچه و سيم هان كف ارا  را كه -

اير كرده و بيا ترد را رمرع   موقع راه ر ت  به ان 

 كنيد .  

از صندطي و رواطت  رنبي دسته دار بلند استفاده -

 كنيد .  

از وسررا ل دسررته بلنررد مثررل پاشررنه كررش  ررا  -

دستبيره استفاده كنيد را مجبور نباشيد خم شو د 

 .و به زانو  شار اور د

 

اهيچه هران  ورزش ها ي كه كمك مي ند را م
 رلون ران رقو ت اردد :

چسربيده   به پشت دراز ب شيد ،پاها كشيده ،-1
به هم و صاف باشند  ك باطش كوچك را ز رر  

قرار ايررد  مچ پا قرار دهيد را پاشنه كمي باالرر 
ماهيچه هان باالن ران را سفت كنيرد طرورن   

ثانيره نبره    5كه پشت زانو بره زمري  بچسربد    
 10ثانيه استراحت كنيرد ا ر  كرار را     5دار د و 

 بار بران هر پا روزن چند بار انجام دهيد . 

 ك پتو  ا باطش ز ر زانو ببهار د طورن كره  -2
درره خرم شرود باسرفت كرردن      40را  30زانو 

ماهيچه ن ران سعي كنيد پاشنه پا را بلند كنيد 
ثانيه براال نبره دار رد و     5و مستقيم نبه دار د 

بعد به ارامي پاشرنه پرا را پرا ي  بياور رد ا ر       
بار بران هر پرا روزن چنرد    20را  10حركت را 

 جام دهيد .بار ان

 


