
سبـك    كارهاي  دست جهت انجام  از  استفاده  -8

مانند نوشتن، كار با كامپيوتر يا جابجايي اجسام 

 .مانع استسبك بال

 
 .شودرانندگي با يك دست توصيه نمي -9

 

هر اقدام جراحي ممكن است با عـوارضـي       -10

 نـدرت   بـه   همراه باشد كه عوارض آرتروسكوپي

 شامل عفونت، خونريزي داخل مفصلي، اختـالل 

تشكيل لخته در   ( عصبي عروقي، ترومبوفلبيت 

در   مـايـع    سفتي مفصل، تـجـمـع   )  هاسياهرگ

. زخم اسـت   و تاخير در التيام  مفصل، چسبندگي

 .به پزشك خود اطالع دهيد بروز لذا در صورت

 
 در صورت تجويز دارو توسط پزشك معالـج   -11

مـقـرر     به موقع مصرف كنيد و در تـاريـخ    را  آن

 .بعدي مراجعه نمائيد جهت ويزيت

 

 

 

 

 : مراقبت هاي الزم جهت

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ

شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان : آدرس 

 بيمارستان آتيه

 آرتروسكوپي 

بيمار محترم شما تحت عمل جراحي ترميم 

قرار گرفته  تاندونهاي شانه به روش آرتروسكوپي

ايد مراقبتهاي بعد از عمل شامل رعايت نكات زير 

 .است خواهشمند است به دقت آنها را اجرا نمائيد



 

 توصيه هاي مراقبتي

 

 24(   بريس زير بغل يا گردن آويز را بطور دائم  -1

 در(   بـاشـيـد     به همين نحو بايد داشتـه )  ساعته

 اجـازه   اسـت   موارد خاص پزشك معالج ممكـن 

بازكردن بريس را براي انجام تمرينات حركتي بـه    

طول مدت استفاده از بريس يا گـردن    )  شما بدهد

 .نمود آويز را پزشك معالج براي شما تعيين خواهد

 

توانـيـد   به هنگام استحمام و دستشويي  مي  -2

بريس زير بغل يا گردن آويز را باز كنيد و بـدون  

اين كه شانه عمل شده را حركت دهيد شستشو 

را انجام دهيد توجه داشته باشيد بعد از اتـمـام   

 .كار دقيقاً به همان  شكل بريس را مجدداً ببنديد

 

 ها گذاشته زخم هايهايي كه روي محلپانسمان -3

توانيد با آنها شده ضد آب بوده و از همين امروز مي

 10تا    7( بعدي در ضمن تا مراجعه.  استحمام كنيد

 .نياز به تعويض پانسمان نداريد) روز  بعد

 

تورم منطقه   ممكن است در روزهاي بعد دچار  -4

دست و انگشتان و يا كبودي در ناحيه بازو شويد  

 .كه كامالً طبيعي بوده و جاي نگراني ندارد

 

شب ها ممكن است احساس درد در ناحـيـه     -5

آب   كـيـف،  ( عمل داشته باشيد كه كمپرس گرم 

 و در صورت نياز مصـرف ...)  جوش، پتوي برقي و 

 .مسكن تجويز شده باعث كاهش درد خواهد شد

 
خوابيدن با بريس زير بغل كمي مشكل اسـت    -6

ولي شب ها نيز بايد بريس بسته باشد گذاشتـن  

 عدد بالش زير سر باعث  دو

 .مي شود راحت تر بخوابيد

 
صـورت  طرز خوابيدن بـه     -7

طاقباز و يا روي شانه مقابل 

شـانـه     است طبعاً روي  

توانيـد  نمي  عمل شده

 .بخوابيد

 


