
بیمار تا چند هفته بعد از عمل از داروهاا  ریایا       

کند تا احتمال لخته شادن     کننده خون استفاده می

به بیمار تاویایاه    .  ها  ساق را کم کند خون در رگ

و زانو ها را    مچ پا شود در منزل به یورت متداوم می

خم و راست کند تا به گردش خون در اندام تحتانای  

 . کمک کرده و مانع لخته شدن خون شود

 

س از چند هفته از جراحی و کار گذار  پروتز بیماار  

تحت نظر پزشک متخصص ارتوپد و فایازتاوتارا      

ها  تقوتتی عضالت لگن و کمر و ران را انجام  نرمش

 . دهد تا بتواند بهتر راه برود می

 

بیمار باتد نکاتی را رعاتت کند تا پروتز کار گذاشتاه  

در .  شده در مفصل ران و  دچار دررفتگای نواود    

هنگام نوستن یندلی بیمار باتد نویمان باایتای      

داشته باشد تا لگن بیمار در حین نوستن بایتار از    

 .سطح زانو ها  و  یرار بگیرد

فرد  که پروتز لگن دارد باتد تحت نظار پازشاک      

ارتوپد باشد و حدایل سالی تک بار به پزشک جارا   

 .خود برا  معاتنه دوره ا   مراجعه کند

 دانوگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

 ودرمانی اتران 

مرایبت ها  یزم پس از کار گذار  

 پروتز مفصل ران

 واحد آموزش سالمت

 شهرتار(ع)بیمارستان امام سجاد

پروتز مفصل ران در افراد  که دچار شکستگی در 

ناحیه استخوان ران می شوند و از طرت  جاراحای   

توسط پزشک متاخاصاص ارتاوپاد  درماان                        

اما پس از پااتاان     .  می شوندکار گذاشته می شود 

عمل جراحی و کار گذار  پروتز باتد از آن مرایبت 

کرده و ایدامات اتمنی را تا به دست آوردن سالمتی 

 .کامل رعاتت کنند

بعد از جراحی کارگذار  پروتز مفصل ران بایاماار    

چند روز در بیمارستان مانده و سپاس مارخاص      

 .شود می

تواند روز بعد از جراحی با اجازه پزشک با  بیمار می 

راه رفتن ابتدا با کمک واکار و      .  هر دو پا راه برود

کند به تدرتج  عصا  زتر بغل است و بیمار سعی می

و در عرض چند هفته آنها را کنار گذاشته و مستقل 

 . راه برود

 

شود که هر دو پاا      معمویً به بیمار اجازه داده می

در بعضای  .  خود را بر رو  زمین گذاشته و راه برود

شود تا چند هفته در حین  موایع به بیمار توییه می

 . راه رفتن پا  عمل شده را کمتر به زمین فوار دهد

شود و    پانسمان بیمار در منزل باتد حتما عوض می

هفته پس از انجام جراحی    بخیه ها بعد از دو تا سه

 .شوند خارج می
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