
 

 تعویض مفصل زانو 

  2بخش جراحی 

 1041 –واحد آموزش سالمت

( روي يك صندلي يا لبه تخت ۴

 بنشينيد. 

اجازه دهيد پااي ما اد  اده 

استراحت كند و سپس آن را تاا 

توانيد باه سا ات  كه مي جايي

 كنيد. مقب خم

ثانيه در ه ين حالت  ۵به مدت 

 ب انيد و سپس استراحت كنيد.

 

(روي يك صندلي يا لبه تخات ۵

بنشينيد. پاي م د  ده را باه 

 س ت جلو دراز كنيد .

و انگشتان پاا را باه سا ات 

خودتان بكشيد.   ا بايد درگير 

 دن مضالت ران را احساا  

 كنيد.

ثانيه در ه ين حالت  ۵به مدت 

 ب انيد و سپس استراحت كنيد.

 

ن يتوان از مفصد مصنومي انتظار ما اري ابادي دا ات. باا 

تكنولوژي فعلي، م ر و زمان كاركرد مفصد مصناوماي زاناو از 

مفصد طبيعي ك تر است. ه انند مفاصد طبيعي، اين مافاصاد 

  ود. هم بعد از مدتي دچار سائيدگي و تخريب مي

بعد از جراحي تعويض مفصد زانو بايد از انااااو ورزه هااي 

  ديد بدني اجتناب كرد. 

فعاليت هاي بدني  ديد و ام ال فشار زياد بر اين مفاصد طاول 

 م ر آنها را كاهش ميدهد.

خم كردن  ديد مفصد زانو م كن است موجب آسيب ديدن آن 

  ود. حت ا از توالت فرنگي استفاده  ود. 

تواند با واكر يا مصاي زير بغد راه  مع وال بعد از جراحي، بي ار مي

 برود.  تا چند هفته براي انااو كارهاي روزمره به ك ك نياز دارد. 

تواند موجب  كسته  دن اساتاخاوان هااي  زمين خوردن مي

اطراف مفصد مصنومي  ود. در اين وضعيت درمان  كساتاگاي 

بسيار مشكد تر و پر مارضه تر از  كستگي در فردي اسات كاه 

مفصد مصنومي ندارد. بايد در ح او و دستشويي دستگيره هايي 

روي ديوار نصب  ود تا در هنگاو تغيير وضعيت از آنها استافااده 

 كرده و از ليز خوردن جلوگيري  ود.

دو طرف پله ها بايد دستگيره دا ته با د تا بي ار در حين باال و 

 پايين رفتن از پله از آنها استفاده كند.

صندلي مناسب براي بي ار صندلي محك ي اسات كاه ماحاد 

كه  نشي ن آن زياد نرو نبا د. در موقع نشستن روي آن در حالي

گيرد نبايد زانو ها باالتر از مفصد ران  كف پاها روي زمين قرار مي

 قرار بگيرند. 

صندلي بايد دو دسته دا ته با د و پشتي آن محكم با د.بي اار 

بايد ه يشه يك بالشت ك ي سفت دا ته با د تا روي صنادلاي 

ما ين يا مبد يا صندلي بگذارد. بطوريكه زانوهاي وي پايين تار 

 از سطح مفصد لگن قرار بگيرد. 

 .بايد براي ه يشه از توالت پايه دار )فرنگي( استفاده كرد. 

 ارتفاع محد نشستن اين توالت بايد ك ي باالتر از مع ول با د.  
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م د تعويض مفصد زانو در بي اراني كه دچاار درد  ادياد و 

بي اريهاي تخريب كننده سطوح مفصلي نظير استئوآرتريت پاس 

از ضربه، روماتيسم مفصلي و نيز بي اري ه وفيلي هستند، كاربرد 

 دارد. 

در جراحي تعويض مفصد زانوي كامد، استخوان و غضروف آسيب 

ديده خارج  ده و توسط پروتزهاي فلزي كه سطح استخوان هاي 

مفصد را مي پو انند، جايگزين مي  وند . اين جراحي ياكاي از 

 با د.  آميز مي هاي جراحي با نتياه موفقيت ترين م د  ايع

هافاتاه طاول  ۲۱مع والً دوره نقاهت پس از جراحي در حدود 

كشد. البته بسته به  يوه زندگي، امكان دارد دوره نقاهت بيان  مي

 ماه نيز طول بكشد. ۲۱تا  ۶

در چند هفته اول پس از جراحي، بي ار بدون استافااده از ابازار 

با د.  ه انانايان  ك ك مانند مصا يا واكر قادر به راه رفتن ن ي

هاي ساده مانند نشستن، راه رفتن ياا بااال  بي ار در انااو فعاليت

با د. در اين مارحالاه  رفتن از راه پله و رانندگي دچار مشكد مي

  ود.  زانو دردناک و سفت مي

باخاشاي ماخاصاو   جهت بهبود م لكرد مفصد، از برنامه توان

استفاده خواهد  د. ه ننين براي كنترل درد پز ك داروي ضد 

 كند .  درد تاويز مي

 مراقبتهای قبل از عمل جراحی : 

آزمايشات پز كي و بررسي الزو از نظر وجود كانونهاي مافاوناي 

انااو مي  ود زيرا وجود مفونت در بدن بامث مفونت مافاصالاي 

 ود. در صورتي كه طي يكسال گذ ته در محد م د مفونات  مي

 دا ته ايد به پز ك خود اطالع دهيد. 

ه راه دا تن جوراب واريس و پو يدن آن در حين م د به پااي 

 سالم الزو است. 

 مراقبتهای پس از عمل جراحی : 

بالفاصله بعد از به هوه آمدن يا از بين رفتن بي حساي پااهاا، 

 انقباض مضالت ران و ساق پا را  روع كنيد. 

سامت بعد از م د از آتد مخصو  جراحي زاناو، جاهات  ۴4تا 

 صاف نگهدا تن پا استفاده مي  ود . 

 زير مچ پاي م د  ده يك بالش قرار مي گيرد. 

 ود.  راه رفتن از دور روز بعد از جراحي با ك ك پرستار  روع مي

 بي ار با مصا يا واكر راه مي رود.  

 از توالت فرنگي استفاده ن اييد . 

 پو يدن جوراب واريس به پاي سالم ضروري است. 

براي پيشگيري از لخته  دن خون تا دو هفته بعد از جراحي نياز 

 به داروي ضد انعقاد است.  

درمان با انتي بيوتيك خوراكي و مسكن در مانازل الزو اسات. 

تعويض پانس ان ناحيه م د يك روز در ميان در مانازل اداماه 

 دا ته با د. 

بهتر است از مواد غذايي حاوي آهن زياد و ميوه ها كه ويتامايان  

سي دارند، استفاده كنيد. آب زياد بنو يد. مراقب با يد اضاافاه 

وزن ندا ته با يد.  مواد لبني مانند  ير و پنير و مااسات كام 

 چربي كه حاوي كلسيم هستند استفاده كنيد. 

 روز بعد از جراحي با نظر پز ك  روع مي  ود ۶استح او 

در صورت وجود تر ح بد بو روي پانس ان، افزايش درد، تاورو ، 

 قرمزي و تب به پز ك مراجعه كنيد. 

جهت ادامه درمان دوهفته بعد از ترخيص به پز اك ماراجاعاه 

 كنيد. 

 فيزيوتراپي زانو سه روز بعد از جراحي  روع مي  ود.  

 ورزشهای بعد از عمل 

( روي تخت دراز بكشيد و هر دو پا را دراز كنيد. مضالت جلوي ۲

 ران را منقبض كنيد و پشت زانو را به تخت بنسبانيد.

 ثانيه مكث كنيد و سپس مضالت را رهاسازيد. ۵

 

 

 

 

( روي تااخاات دراز ۱

بكشيد و ياك حاولاه 

تا ده يا يك بالشات را 

زير زانوي پااي ما اد 

  ده قرار دهيد.

حال انگشتان پا را باه 

س ات خاودتاان بااال 

بكشيد و پايتان را صاف 

 كنيد.

پا نه پا از روي تاخات 

 ود و   ا بايد  بلند مي

 درگيري مضالت ران را احسا  كنيد.

( روي تخت دراز بكشيد و زانوي م د  ده را به س ت خودتان 3

ثانيه در ه ايان  ۵كنيد. پس از خم كردن زانو تا حد م كن،  خم

 حالت ب انيد و سپس استراحت كنيد.
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