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कापर्ल टनेल िसन्�ोम 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
प�रचय  
कापर्ल टनेल भनेको भोलर साियदको मुिन �ने खाली ठाउँ हो। यहा ँ  मांसपेिशह�, तेन्दन र मध्य तंि�का अविस्थत 
�न्छ। केिह प�रिस्थितह�मा, जस्त ैनाडीको बारम्बार �योग, नाडीमा आघात, �मेटोइड ग�ठया, थाइरोइड रोग, 
मधुमेह, रजोिनवृि�, गभार्वस्था आ�द अवस्थाह�मा मध्य तंि�का सकुंिचत �न े भएकाले, कापर्ल टनेल �स�ंोम 
िनम्त्याउछ जसले दिैनक ��याकलापमा असर पन� ग�र हात िनदाउन,े झाम्झामाउन ेर द�ेु �न्छ। 
 

 

 

Carpal Tunnel कापर्ल टनेल  

Carpals कापर्ल  

Median Nerve  मध्य तंि�का 

 
उपचार मोडले 
● उपयु� आराम र गितिविध प�रमाजर्न 
● मौिखक औषिध, जस्तै सूजन  िवरोधी औषिध, दउेरेितक्स, आ�द 
● �फिजयोथरेापी, जस्तै अल्�ासाउन्ड उपचार, �ावसाियक थेरेपी, जस्त ैह�ड इिस्प्लत  
● कापर्ल टनेलको दबाबबाट छुटकारा पाउन र मध्य तंि�काको दबाबबाट  छुटकारा पाउन ग�रन ेशल्य��या।   
गनर् । यो ओपन सजर्री वा एन्डोस्कोिपक सजर्रीको माध्यम बाट गनर् स�कन्छ। शल्य��या सामान्यतया स्थानीय 
एनेस्थेिसया अन्तगर्त ग�रन्छ। य�द िबरामीको अवस्था िस्थर छ भन े, उसलाई  एकै �दनमा िडस्चाजर् गनर् स�कन्छ। 
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हरेचाह र सल्लाह 
● सूजन र एदमेा िनयन्�ण गनर् नाडीलाइ आराम अवस्थामा  रा�े र दखेुको नाडीलाइ फ़्फ़्लेिक्षङ्ग �न न�दने। 
● �लाह� र अन्य जो�नर्ह�लाई स��य गनार्ल� इदमेा घटाउन र प्कायर् बढाउन म�त गछर्। 
● य�द नाडीमा घाउ छ भने, यसलाई सफा र सुक्खा रा�ुहोस्। घाउ निभजाउनुस। य�द टाँका छन् भन ेहटाउन 
आवश्यक �न्छ र  सामान्यतया अपरेशन गरेको 14 �दन पिछ हटाइन्छ। स्वास्थ्य िक्लिनकमा िनद�शन अनुसार टाँका 
हताउनुपछर्। 
● य�द नाडीको घाउमा  दखुाइ छ भने तो�कए अनुसार दखुाइ कम गन� औषिध िलनुहोस्। 
● य�द तपाइँले शल्य��या गनुर्भएको छ  र घाउमा गम्भीर र��ाव वा प्युलुन्ट िडस्चाजर् छ, वा लगातार 
रातोपन , सूजन वा घाउमा दखुाइ छ भने तु�न्त िच�कत्सा सल्लाह िलनुहोस्। 

 

फलो अप  
अनुसूिचत ग�रए अनुसार फलो अपमा  उपिस्थत �न सम्झनुहोस्। चाँड ैस्वस्थ �नहुोस! 

 

सजर्रीका ज�टलताह� 
दलुर्भ अवस्थामा  घाउ सं�मण, तंि�का क्षित आ�द �न सक्छ। 
�रकभरी पिछ पिन, कापर्ल टनेल िसन्�ोम अझै दोहो�रन सक्छ। िबरामीको िस्थित अनुसार, उपचार र पुनवार्स तरीका 
फरक �न सक्छ। य�द आवश्यक छ भने कृपया पेशेवर सल्लाह िलनहुोस। 
 
 
यस जानकारी आथ�पेिडक्स र �मौतोलोगी िवभाग, ��न मेरी अस्पताल�ारा �दान गरीएको हो 
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