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कुल िहप �ितस्थापन (पवूर् र पोस्ट-अपरे�टभ केयर) 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
प�रचय 
कुल िहप �ितस्थापन एक कृि�म िहप जोइन्ट �ितस्थापन गनर् एक स�जर्कल ���या हो। तपा�को पुनवार्स 
���यालाई सहज बनाउनको लािग, यो पुिस्तकाले तपा�लाई शल्य��या पूवर् र शल्य��यापिछको हरेचाह र 
सम्बिन्धत जोिखमह� बुझ्न म�त गनर् सक्छ। 
 
शरीर रचना र िहप जोन�का◌ ेकायर् 
िहप जोइन्ट भनेको बल र सकेट जोइन्ट हो, जुन फेमरको गोलाकार हडे र �ोिणको कप जस्तो एिसटाबुलमले बनकेो 
�न्छ। जोन� सतहह� का�टर्लजेले ढा�कएका �न्छन्। 
 

 
Acetabulum एिसटाबुलम 

Femoral Head  फेमोरल हडे 

Femoral Neck  फेमोरल नेक 

Femur  फेमर 

Hip Joint िहप जोन� 
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जब तपा� आर�ाईितस् वा एभास्कुलर न�ेोिससबाट पीिडत �न�ुन्छ तब िहप, का�टर्लेज वा िहप जोन�को ह�ीमा 
आघात �नेछ। तपा�ल ेिहप जोन�मा दखुाइ र कठोरता महसुस गनर् स�ु�न्छ। 

 
रेखािच� 1 

 
रेखािच� 2 

Acetabulum एिसटाबुलम 

Femoral Head फेमोरल हडे 

Articular 
Cartilage 

आ�टर्कुलर का�टर्लेज 

 

रेखािच� १ र २: सामान्य िहप (अगािडको दशृ्य) 

 

 

Diagram 3 

 

Diagram 4 
 

Bone Spurs  बोन स्पसर् 
 

रेखािच� ३ र ४: आर�ाईितस्को साथ िहप (अगािडको दशृ्य) 
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उपचारको लािग, िबरामीह�ले मौिखक एनाल्जेिसक र जीवन शैली प�रमाजर्न �यास गनर् सक्छन्। य�द गैर-
अपरे�टभ उपचारह� असफल भएमा, ितनीह�ल ेकुल िहप �ितस्थापनको अपरेशनलाई िवचार गनर् सक्छन्। 
 
कुल िहप �ितस्थापनका◌ ेलागी सकेंत 
● अवासकुलार न�ेोिसस 
● फेमोरल हडे वा नके भाँिचएको 
● आर�ाईितस ्
● ओिस्टयोआथर्राइ�टस 
● �मेटोइड आर�ाईितस् 
● एिन्कलोिजङ स्पिन्डलाइ�टस 

 

 
शल्य��याका उ�शे्यह� 
● िहप दखुाइ कम गन� 
● िहप जोन�का◌े िस्थरता कायम रा�े 
 
कुल िहप �ितस्थापनल ेिबरामीह�लाई कसरी म�त गछर्? 
● दखुाइ कम गरेर 
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● िहपका◌े गितका◌ ेदायरा सधुार गरेर 
● िवकृत िहप जोइन्ट ठीक गरेर 
● कायर्, मांसपेशी शि� र िहड्न ेक्षमता पुनस्थार्िपत गरेर 

 
 
कुल िहप �ितस्थापन को िडजाइन 
कुल िहप �ितस्थापन एक शल्य��या हो जसल ेरोग�स्त वा क्षित�स्त ह�ी र का�टर्लेजलाई हटाउँछ, र �भािवत 
जोडलाई नयाँ कृि�म �त्यारोपण�ारा �ितस्थापन ग�रन्छ। कुल िहप �ितस्थापनको �त्यारोपणमा एिसटाबुलम 
कप, बल हडे र फेमोरल स्टेम �न्छ। ितनीह� सामान्यतया धातु िम�, पोिलिथलीन वा िसरेिमक बनाइन्छ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुल िहप �ितस्थापनको �त्यारोपण 
 
कृि�म सयंु� �फक्सशेन 
�फक्सेसन िविधह�मा िसमेन्ट �फक्सेसन, िसमेन्ट रिहत �फक्सेसन र हाइि�ड िविध समावेश छन्। 
 
िसमेन्ट �फक्सेशन 

Femoral Stem 

 

Ball 
d 

Acetabulum 
C  
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�त्यारोपण टाँ� िवशेष ह�ी िसमेन्ट �योग ग�रन्छ। यसले ह�ी र �त्यारोपणलाई सँगै जोड्दनै; यसले मुख्य �पमा 
ितनीह�को टाँ� ेसुिवधाको लािग ितनीह� बीचको खाली ठाउँह� भछर्। ह�ी िसमेन्ट को ठोसीकरण मा� केिह 
िमनेट लाग्छ। िसमेन्ट �फक्सेसनले �ारिम्भक पोस्ट-अपरे�टभ अविधमा िबरामीह�लाई िहड्न र गितिविधह� पुनः 
सु� गनर् अनुमित �दन्छ। 
 
िसमेन्ट रिहत �फक्सेशन 
िछ�यु� धातु �ोस्थेिससले ह�ीको तन्तुलाई केही ह�ा िभ� कृि�म अंगमा बढ्न अनुमित �दन्छ। यो िविधले 
िसमेन्टको �योग िबना ह�ी र �त्यारोपण बीचको एक�करणलाई बिलयो बनाउँछ। 
 
 
तपा�को अथ�पेिडक सजर्नले तपा�लाई उपयु� �कारको िहप इम्प्लान्ट र �फक्सेसनको िविधबारे सल्लाह �दनेछन्। 
य�द तपाइँसँग कुनै सोधपुछ छ भने, कृपया तपाइँको डाक्टरलाई सल्लाह िलनुहोस्। 
 
 
स�जर्कल ���या 
● एक चीरा (लगभग 10 इन्च वा 25 सेिन्टिमटर) संचािलत िहपको पा�र् वा पछािड पक्षमा बनाइन्छ। 
● एिसटाबुलमबाट फेमोरल टाउको िवस्थािपत ग�रन्छ। एिसटाबुलममा उपयु� आकारको कप रािखनेछ। 
● य�द संकेत ग�रएको छ भन ेफेमोरल टाउको हटाइन्छ र फेमोरल कनलमा स्टेम इम्प्लान्टको उपयु� आकार 

सिम्मिलत ग�रन्छ। 
● �फक्सेसनको लािग िसमेन्टको �योग। स्टेममा हडे बलको उपयु� आकार। र त्यसपिछ फेमोरल टाउकोलाई 

एिसटाबुलममा घटाइन्छ। 
● अन्तमा, घाउको छेउमा �नेेज �ूब रा� स�कन्छ। र मुख्य घाउ स्टेपल वा टाँकाले बन्द ग�रनेछ। 
● आवश्यक भएमा प�ी लगाइनेछ। 
 
अपिेक्षत नितजा 
शल्य��या पिछ, िहप दखुाइ र गितशीलता सुधार �ने अपेक्षा ग�रएको छ। तपा�ले घाउको व�रप�र हल्का दखुाइ 
महसुस गनर् स�ु�न्छ। र नया ँकृि�म जोन�मा िवशेष गरी अत्यिधक झुकावमा केही कठोरता �न्छ। तर, समयसँगै यी 
समस्याह� कम �दँ ैजानेछन।् 
 
सामान्यतया, 90% कृि�म िहप जोइन्ट 10 वषर् भन्दा बढी �योग �ने अपेक्षा ग�रएको छ। जवान र स��य 
िबरामीह�को लािग, कृि�म जोन�मा मेकािनकल क्षित र �ढलो �न सक्छ। संशोधन अपरेशन आवश्यक �न सक्छ। 
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जोिखम र ज�टलताह� 
कुल िहप �ितस्थापन एक सरुिक्षत र सामान्य शल्य��या ���या हो। य�िप, त्यहा ँअझै पिन अनावश्यक 
ज�टलताह� छन्। 
 
सामान्य ज�टलताह� 
अन्य स�जर्कल ���याह� जस्तै, त्यहाँ सामान्य ज�टलताह� �न सक्छन:् 
जस्तै घाउ स�ंमण, िनमोिनया, मायोका�डर्यल इन्�ाक्शन र स्�ोक, आ�द। 
िविश� ज�टलताह� 

1. र��ाव 
रगत हािनको मा�ा प�रवतर्नशील �न्छ र रगत �ान्सफ्युजन िबरामीको अवस्थामा िनभर्र गदर्छ। 

2. �ायु चोट 
िवशेष गरी, िहप वरपरका �ायुह�मा क्षित �न सक्छ। यसले खु�ामा अस्थायी वा स्थायी प�रवतर्न 
सनसनी र कमजोरी िनम्त्याउन सक्छ। िबरामीह�ल ेघाउको व�रप�र हल्का �दखाई अनुभव �न सक्छ। 
अवस्था �मशः सुधार �दँ ैजानेछ । र�नलीमा चोटपटक ला� सक्छ तर यो दलुर्भ छ। 

3. गिहरो नस �ोम्बोिसस र पल्मोनरी एम्बोिलज्म 
कुल िहप �ितस्थापन पिछ गिहरो िशरा �ोम्बोिसस �न सक्छ र पल्मोनरी एम्बोिलज्मको घटना दलुर्भ छ। 
गम्भीर फुफ्फुसीय एम्बोिलज्मले �ास��ासको िवफलता र मृत्यु �न सक्छ। 

4. िहप संयु� सं�मण 
कुल िहप �रप्लेसमेन्ट पिछ िबरामीलाई सं�मण �न सक्छ। तर, स�ंमण दर अपेक्षाकृत कम छ। मधुमेह 
भएका िबरामीलाई सं�मणको जोिखम तुलनात्मक �पमा बढी �न्छ। 

5. संयु� कठोरता 
िहप कठोरता �न सक्छ तर दलुर्भ छ। 

6. संयु� िवस्थापन 
कृि�म िहप जोइन्टको िवस्थापन �न सक्छ तर दलुर्भ छ। 

 
 
 
 
 
 



 

 
NEPALI- TOTAL-HIP-REPLACEMENT.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

शल्य��या गनुर् अिघ, िबरामीले शल्य��याको जोिखम र ज�टलताह� बुझ्नुपछर्। थप जानकारीको लािग कृपया 
आफ्नो डाक्टरसँग छलफल गनुर्होस्। 
 
 
शल्य��या अिघ तयारी 

1. पूवर् स�ालन िशक्षा 
िवशेष नसर्ले तपाईसँग पेरी-अपरे�टभ हरेचाह, दखुाइ िनयन्�ण, पुनवार्स र िडस्चाजर् योजनाको �ाख्या 
गन�छ। य�द तपाइँसँग कुन ै�� छ भने कृपया तपाइँका ��ह� सो�ुहोस्। 

2. स�ालनको लािग सहमित 
तपा�को सजर्नल ेसहमित फारममा हस्ताक्षर गनुर् अिघ शल्य��या ���या, उपचार र सम्भािवत 
जोिखमह� �ाख्या गन�छन्। 

3. एनेस्थे�टक मूल्याङ्कन 
एनेस्थे�टस्टल ेतपा�को स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गन�छ र सहमित फारममा हस्ताक्षर गनुर् अिघ 
एनेस्थे�टक ���या (सामान्य वा एिप�ुरल एनेस्थेिसया) र सम्भािवत ज�टलताह� �ाख्या गन�छ। 
आवश्यक भएमा तपाईलाई थप �वस्थापनको लािग अन्य िवशेषताह�मा पठाउन स�कन्छ। 
 

4. ि�-अपरे�टभ बडी चेक सिहत 
● शरीरको उचाइ र तौल 
● इलेक्�ोका�डर्यो�ाफ� (ECG) 
● रगत र मू� परीक्षण जाँच गनुर्होस ्
● एक्स-रे छाती र िहप 
● य�द तपाइँसँग दाँतको क्षय, पी�रयडोन्टाइ�टस रोग वा ढीलो दाँत छ भन,े कृपया एनेस्थेिसया र 

�त्यारोपण सं�मणको जोिखम कम गनर् शल्य��या गनुर् अिघ दन्त िच�कत्सकको सल्लाह 
खोज्नुहोस्। 

5. शल्य��या अिघ स्वास्थ्य सझुावह� 
● य�द तपा�लाई कुन ैअसुिवधा छ भन,े उदाहरणका लािग फ्लू, झाडापखाला, िपसाब नलीको 

सं�मण वा तल्लो हातको छालाको सं�मण, कृपया िच�कत्सकको सल्लाह िलनुहोस्। 
● छालाको जलनबाट बच्न आफ्नो िहपमा कुनै पिन एनाल्जेिसक प्याच नरा�ुहोस्। 
● धु�पान र म�पान त्या�हुोस्। 
● औषिध रो�को लािग िच�कत्सा सल्लाह पालना गनुर्होस् जस्त ैएिन्टकोगुलेन्टह�, 

वारफे�रन/प्लािभक्स, िचिनयाँ औषिध वा गैर-स्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी �ग्स (NSAIDs)। 
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भनार् �वस्था 
1. �ि�गत सामान 

● िबरामीको पिहचान कागजात (मूल �ितिलिप) 
● भनार् पच� 
● तपा�को हालको औषिध (रा�ो लेबल ग�रएको) 
● �ि�गत आवश्यकताह� (तौिलया, दाँत माझ्ने, िचप्लो न�न ेचप्पल, ट्वाइलेट पेपर, लूज �ाउजर, आ�द) 

2. भनार् �न ुअिघ वस्तुह� हटाउने 
● मेकअप, नेल पािलस वा ��स्टल नेल पॉिलश हटाउने। 
● कानको गहना, नेकलसे र �ठीह� हटाउन ुपछर्। 
● भनार् गदार् ठूलो रकम र ब�मूल्य वस्तु छोड्नुहोला । 

3. औषिध र उपवास �वस्था 
�वस्थाका िन�ानसुार �वेश को�टह� (�ेणी I वा �ेणी II)  छन्: 
�ेणी I (अपरेसन अिघ एक �दन भनार्) 

 आफ्नो �ेकफास्ट र िनधार्�रत औषिधह� सामान्य �पमा िलनुहोस्। 
 मध्यरात पिछ उपवास सु� गनुर्होस्। 

�ेणी II (अपरेशनको �दनमा भनार्) 
 भनार् �नु अिघ घरमा मध्यरात पिछ उपवास। 
 भनार् �दनमा, डाक्टरको नुस्खा अनुसार औषिध िलनहुोस।् 

पूवर् शल्य��या तयारी 
1. अपरेशनको �दन अिघको साँझ 

 �ि�गत स्वच्छता 
शल्य��या गनुर्अिघ नुहाउन ुर कपाल धुनु पछर्। 

 शल्य��या अिघ उपवास 
िबरामीलाई मध्यरात पिछ नखान वा िपउन सल्लाह �दइनेछ। 

 बोल तयारी 
2. अपरेशनको �दन 

 औषिध 
िबरामीको अवस्था अनुसार, एनेस्थे�टस्टले आदशे �दए बमोिजम केही औषिध पानीको चुस्क�सँग 
खाइनेछ। य�द कुन ैशंका छ भन ेकृपया आफ्नो डाक्टरसगँ परामशर् गनुर्होस्। 

 अपरेशन िथयेटरमा जानुअिघ तयारी 
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 भोइिडङ 
 अपरेशन क्याप, गाउन र मोजाह� लगाउनुहोस ्
 दाँत, कन्�ाक्ट लेन्स, सामान र धातुका वस्तहु� हटाउनहुोस्। 
 सुिनि�त गनुर्होस ्�क अपरे�टभ साइट पिहचानको लािग िचन्ह लगाइएको छ 

 सम्पि� 
 पैसा, सामान, घडी र मोबाइल फोन जस्ता सबै सम्पि� आफन्तले रा�ु पछर् वा िबरामीको 

लकरमा बन्द गनुर्पछर्। 
 
शल्य��या पिछ हरेचाह 
1. िपडाबाट राहत 

एनेस्थे�टस्टले दखुाइ कम गनर् िबरामी िनयिन्�त एनाल्जेिसया (पीसीए) र ओरल एनाल्जेिसक्स ले�ेछ। दखुाइ 
िबस्तारै 2 दिेख 3 �दन िभ� कम �न्छ, �ारिम्भक �ायाम �िशक्षण को लागी PCA मेिसन हटाइनेछ। 

 
 
मौिखक एनाल्जेिसक्स 

 

रोगी िनयिन्�त एनाल्जिेसया (PCA) मेिसन

   
 
2. घाउको हरेचाह 
य�द  घाउ सजर्नले जाँच गरेमा घाउको �िेसङ बदिलनेछ। अन्यथा, घाउको सं�मण रो�को लािग स�जर्कल घाउ 
�िेसङलाई अक्षुण्ण र सुख्खा रा�ुपछर्। 
3. िनकासी �ूब 
घाउको �नेेज �ूबलाई हमेेटोमा गठन रो�को लािग स�जर्कल क्षे� निजक रा� स�कन्छ। शल्य��या पिछ १-२ 
�दनमा, डाक्टरको ि�िस्�प्शनको �पमा घाउको �नेेज �ूब हटाइनेछ। 
 
4. �ायाम र एम्बुलेसन 
िनमोिनयाबाट बच्न तपा�ल ेगिहरो सास फेनर् र खोक�को �ायाम सु� गनुर्पछर्। 
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5. तल्लो अंग डीप वेन �ोम्बोिसस (DVT) को रोकथाम 
डीप भेन �ोम्बोिसस (DVT) गिहरो नसमा रगत ज�े (�ोम्बस) को गठन हो। DVT को लक्षणह�मा दखुाइ, सूजन, 
वा �भािवत अंगको न्यानोपन समावेश �न सक्छ। क्लट अलग �न्छ र नसाह� �दँ ै�दय र फोक्सोमा जान्छ, 
पल्मोनरी एम्बोिलज्म (पीई) भिनन्छ। यसले �ास��ासको िवफलता जस्ता गम्भीर ज�टलताह� िनम्त्याउन सक्छ 
र घातक �न सक्छ। 
 

● रोकथाम उपाय 
 टखने पम्प �ायाम �ित घण्टा 20 पटक �दशर्न गनुर्होस् (फुल फ्लेक्सन र टखन े

जोडको िवस्तार)। 
 पलेटी क� ेवा लामो समयसम्म ब�े नगनुर्होस्। ३० िमनटेभन्दा बढी उ�भँदा वा 

�हडँ्दा, र�स�ारलाई बढावा �दन र सुि�ने कम गनर् तल्लो अंग तन्काउने अभ्यास 
गनुर्पछर्। 

 इ�तम शरीरको तौल कायम रा�ुहोस्, पयार्� पानी िपउनहुोस् र धु�पान त्या�हुोस्। 
 िबरामीको खु�ा सुि�ने र गितशीलता अनुसार, यसले गिहरो िशरा �ोम्बोिसस रो�को 

लािग एक दिेख तीन मिहनासम्म एिन्ट-इम्बोिलज्म मोजा लगाउनु पछर्। 
 एन्टी एम्बोिलज्म मोजाको हरेचाह: 
 फोहोर भएको मोजा साबुनले सफा गनर् स�कन्छ। 
 लुगा धुने �ायरको �योग नगनुर्होस् जसले मोजाको पिहरनको आयु छोटो बनाउन 

सक्छ। 
 
 
िन� अवस्थाह�मा, िबरामील ेिच�कत्सक�य सल्लाह खोज्नपुछर्: 
● माम्पपेसी सुि�ने, तातोपन र दखुाइ 
● ज्वरो र सास फेनर् गा�ो 

 
अस्पताल भनार् �दँा िहप सावधानीह� 
● िहप िवस्थापन रो�को लािग, एक अब्दक्सन त�कया खु�ाको बीचमा रािखएको �न ुपछर् र पलेटी कस्दा 

अब्दक्सन िस्थितमा िहप जोइन्ट रा�नु पछर्। 
● तपा�को संचािलत साइडमा िब�ाउनबाट बच्नुहोस्। तपा�ले आफ्नो खु�ाको 
बीचमा त�कया रा�ु पछर् जब तपा� आफ्नो गैर-स�ािलत साइडमा सु�ु �न्छ। 
● अधर्-�रक्लाइन िस्थितमा आराम गनर् अनुमित �दनुहोस ्र ओ�ानलाई 45 िड�ी 
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भन्दा बढी न�दनुहोस्। ओ�ानको छेउलाई िनतम्बको जोन�मा झुकाउनबाट जोगाउन न�दनुहोस्। 
 

 
अब्दक्सन त�कया 

 
1. गितिविधह� 
● �ारिम्भक िहप िवस्थापन रो�को लािग अपहरण त�कया दवैु खु�ाको बीचमा रािखएको छ। 
● िहप जोइन्टको अत्यिधक झुकाव रो�को लािग िविश� बेड प्यान �योग गनुर्होस्। 
● �फिजयोथरेािपस्टले तपा�लाई आफ्नो िहप बिलयो बनाउनको लािग गितशीलता अभ्यास र उपयु� िहड्ने 

सहायताको �योग िसकाउनछे। 
● आफ्नो िहपलाई 90 िड�ी भन्दा बढी फ्लेक्स गनर् रो� उ�-िन� कुस�मा ब�ुहोस्। 

 

 
High-Low Chair 

2. िहप िवस्थापन रो�को लािग: कुल िहप �ितस्थापन सावधानीह� पालना गनुर्पछर् 
● खु�ाल ेटेकेर नब�ुस। 
● आफ्नो खु�ा पार नगनुर्होस ्
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● आफ्नो िहप> 90 िड�ी फ्लेक्स नगनुर्होस ्
 

 
 
नगन�  
 

 
शरीरलाई अगाडी झुकाउनु �दँनै 

 
स�ालन ग�रएको लाई अत्यिधक फ्लेक्स नगनुर्होस ्
िहप > 90 िड�ी 

 
आफ्नो खु�ा पार नगनुर्होस ्
 

 
उ�भँदा आन्त�रक घुमाउरो नगनुर्होस ्
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ओ�ानमा आराम गदार् िहप एडक्शन नगन�। 

 

 
 
गनुर् पन�  
 
● ओ�ानमा �दँा 

आफ्नो खु�ाको बीचमा बाक्लो त�कया 
रा�ुहोस्। 

 
● ओ�ानबाट िभ� वा बािहर जादँा  

आफ्नो शरीरलाई बेडसाइडमा 
लैजानुहोस् र अब्दक्सनमा स�ालन 
ग�रएको खु�ालाई कायम रा�ुहोस्। 

 
● कुस�बाट उठ्न ेवा तल जान े

अपरेसन ग�रएको िहपलाई 90 िड�ी 
भन्दा बढी फ्लेक्स नगनुर्होस,् तपा� 
खडा �न कुस� आमर् रेस्ट �योग गनर् 
स�ु�न्छ। 
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प्यान्ट लगाउन ेर हटाउन े
प्यान्ट लगाउनको लािग, कुस� वा ओ�ानमा ब�ुहोस्। पिहले 
स�ालन ग�रएको खु�ामा प्यान्ट लगाउनको लािग �रचर �योग 
गनुर्होस्, गैर-स�ािलत पक्षलाई प�ाउनुहोस्। प्यान्ट ता�ुहोस् 
र खडा �नहुोस्। 
प्यान्ट हटाउनको लािग, कुस� वा बेडसाइडमा ब�ुहोस्। 
प्यान्टलाई िहप र त्यसपिछ घुँडासम्म तल रा�ुहोस्। पिहल ेगैर-
स�ािलत साइडबाट प्यान्ट हटाउनुहोस ्र �रचर �योग गनुर्होस् 
संचािलत साइटको प्यान्ट हटाउनुहोस्। 
 
 

 

मोजा लगाउन ेर हटाउन े
मोजा सहायतामा मोजा रा�ुहोस्। मोजा सहायता छोड्नुहोस ्
भुइँमा जानुहोस ्र आफ्नो खु�ा मोजामा सानुर्होस्। मािथ 
ता�ुहोस् र प�ा छोड्नुहोस्। 
मोजाह� हटाउनको लािग, जु�ाको हनर् वा �रचर �योग 
गनुर्होस्। 
 

 
3. पोषण 
घाउ िनको पानर्को लािग, सन्तुिलत आहार र िभटािमनह� िसफा�रस ग�रन्छ। 
 
4. उन्मूलन 
सामान्य एनेस्थेिसया र स्पाइनल एनेस्थेिसया पिछ िपसाब र किब्जयतमा क�ठनाई सामान्य छ। िबरामीको अवस्था 
अनुसार, मू�ाशय खाली गनर्का लािग या त क्याथेटराइजसेन वा अन्त�रम क्याथेटराइजेशन ग�रन्छ। 
किब्जयतको अवस्थामा, िबरामीले उिचत उपचारको लािग स्वास्थ्य सेवा पेशेवरह�लाई �रपोटर् गनुर्पछर्। 
 
5. टाँका वा स्टेपल हटाउन े
�दन 10 दिेख 14 मा टाँका वा स्टेपल हटाइनेछ। 
 
6. िडस्चाजर् 
िबरामी  लगातार एड्स िलएर �हडँ्न स�े भएमा  घर जान सक्छ। 
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िडस्चाजर् सल्लाह 
1. मांसपेशी बल र िहप संयु� को िस्थरता कायम रा� �ायाम जारी रा�ुहोस्। 
2. घाउ सफा र सुख्खा रा�ुहोस।् 
3. �ारिम्भक चरणमा िनतम्बको अत्यािधक घुमाउने र स्�ाट गनर्बाट जोिगनुहोस्। 
4. सुि�ने र गिहरो िशरा �ोम्बोिससबाट बच्न लामो दरूीको या�ामा �त्येक 30 िमनेटमा तल्लो हातको �ायाम 

गनुर्होस्। 
5. लामो दरूी िहड्ने बीचमा पयार्� आराम सुिनि�त गनुर्होस।् िहड्ने समय िमलाउनहुोस ्र तल्लो खु�ा सिु�एको 

खण्डमा तल्लो हात मािथ उठाउनुहोस्। िहपलाई ९० िड�ी भन्दा बढी फ्लेक्स नगनुर्होस्। 
6. दौडने र हाम फाल्ने नगनुर्होस् �कनभने कडा �ायामले कृि�म जोन�लाई हािन पुर्याउन सक्छ। 
7. एिन्टबायो�टकको आवश्यकताको लािग कुन ैपिन ���या र शल्य��या गनुर् अिघ संयु� �ितस्थापन अपरेशनको 

बारेमा दन्त िच�कत्सक वा डाक्टरलाई सूिचत गनुर्होस्। 
8. िन� अवस्थाह�को लािग िच�कत्सा सल्लाह खोज्नुहोस्: 

● घाउको सङ्�मणका लक्षणह�: ज्वरो आउने, घाउ द�ेु, रातो �ने, कोमलता र घाउको िनकास 
● अकस्मात् तल्लो खु�ा द�ेु, िहप जोन� िवकृित 
● लड्न ेवा िहप चोट 
● मम्सपेशी र खु�ा सुि�ने र दखुाई  

9. सामान्य गितिविधह�मा नफक�सम्म िहड्न ेसहायताह�को �योग जारी रा�ुहोस्। 
10. औषिध िलनुहोस् र सल्लाह अनुसार फलोअप गनुर्होस्। 
11. य�द कुन ैशंका छ भने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरह�सँग परामशर् गनुर्होस्। 
 
एयरपोटर्ह�मा मेटल िडटेक्टर 
मेटल िडटेक्टर उपकरणको संवेदनशीलता िविभ� एयरपोटर्ह�मा िभ� �न्छ। य�द अलामर् स��य छ भन ेआफ्नो 
संयु� �ितस्थापन बारे भन्सार अिधकारीह�लाई सिूचत गनुर्होस्। 
 
िनष्कषर् 
कुल िहप �ितस्थापनको ज�टलता दर धेरै कम �न्छ जब रोगीले स्वास्थ्य सेवा पेशेवरको िनद�शनह� पालना गदर्छ। 
अन्ततः, दिैनक जीवनका गितिविधह�मा पीडामु� भएर िबरामीको जीवनको गुणस्तर सुधार �ने अपेक्षा ग�रन्छ। 
�िविधको िवकासको साथ, िहप �ितस्थापन शल्य��याको सम्भावना उत्साहजनक छ। 
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जोइन्ट �रप्लसेमने्ट भएका िबरामीह�को लािग 
 �ो�फलिेक्टक एिन्टबायो�टक रेिजमने्सका लािग सझुावह� 

 
�त्यािशत ब्याक्टेरेिमयासँग सम्बिन्धत घटनाह�/���याह�को लािग जोन� �ितस्थापन भएका िबरामीह�मा 
�ो�फलेिक्टक एिन्टबायो�टकको �योग सल्लाह �दइन्छ। िन� तािलकाह� अमे�रकन एकेडमेी अफ ओथ�पेिडक 
सजर्नह�का �न्। 
 

���या  एिन्टमाइ�ोिबयल 
एजने्ट 

खरुाक  समय  अविध  

दन्त  Cephalexin, 
Cephradine, 
Amoxicillin 

2 gm po 1 hour prior to 
procedure 

���याको 24 घण्टा 
िभ� बन्द। 
अिधकांश बािहरी 
िबरामी/कायार्लय-
आधा�रत 
���याह�को लािग 
एकल पूवर्-���या 
खुराक पयार्� छ। 
 

न�ेरोग Gentamicin, 
Tobramycin, 
Ciprofloxacin, 
Gatifloxacin, 
Levofloxacin, 
Moxifloxacin, 
Ofloxacin, or 
Meomycin- 
Gramicidin- 
Polymyxin B 
Cefazolin 

2 दिेख 24 घण्टामा 
वा 100 िमली�ाम 
उपसंयोजक �पमा 
धेरै �पह� 

डोिजङ रेिजमेनको 
लािग ने� रोग 
िवशेषज्ञ वा 
फामार्िसस्टसँग 
परामशर् गनुर्होस् 

अथ�पिेडक Cefazolin, 
Cefuroxime or 
Vancomycin 

1-2 g iv 
1.5 g iv 
1 g iv 

���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्

भास्कुलर Cefazolin, or 
Vancomycin 

1-2 g iv 
1 g iv 

���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्
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���या  एिन्टमाइ�ोिबयल 
एजने्ट 

खरुाक  समय  अविध  

ग्यास्�ोइंटेस्टाइनल ���याको 24 घण्टा 
िभ� बन्द। 
अिधकांश बािहरी 
िबरामी/कायार्लय-
आधा�रत 
���याह�को लािग 
एकल पूवर्-���या 
खुराक पयार्� छ। 
 

Esophageal, 
Gastroduodenal 

Cefazolin 1-2 g iv ���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्

Biliary tract Cefazolin 1-2 g iv  

Colorectal Neomycin + 
Erythromycin 
base (oral) or 
Metronidazole 
(oral) 

1 g po ���याको समयमा 
िनभर्र गद�, GI 
िच�कत्सक र/वा 
फामार्िसस्टसँग 
परामशर् गनुर्होस् 

टाउको र घाटँी Clindamycin + 
Gentamicin or 
Cefazolin 

600-900 mg iv 
1.5 mg/kg iv 
1-2 g iv 

���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्

�सिूत र �ी रोग 
िवशषेज्ञ 

Cefoxitin, 
Cefazolin, 
Ampicillin/ 
Sulbactam 

1-2 g iv 
1-2 g iv 
3 g iv 
3 g iv 

���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्

जिेनटो�रनरी Ciprofloxacin 500 mg po or 
400 mg iv 

���या अिघ 1 
घण्टा। 
���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्

 

अथ�पेिडक सजर्नह�को अमे�रकन एकेडमेी (2010)। सूचना कथन 1033: एिन्टबायो�टक 
जोइन्ट �रप्लेसमेन्ट भएका िबरामीह�मा ब्याक्टेरेिमयाको लािग �ो�फलैिक्सस। 

http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdf बाट पुनः�ा� AAOS: जानकारी 
आ��प्लास्टी पिछ एिन्टबायो�टक्स मा कथन, 2009, संशोिधत 2010 
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जानकारी सामान्य शिैक्षक उ�ेश्य र सन्दभर्को लािग मा� हो। 
य�द तपाइँसगँ कुन ै��ह� छन ्भन,े कृपया िच�कत्सा पशेेवरह�सगँ परामशर् गनुर्होस।् 

 
िवशषे सल्लाहकार समहू (अथ�पिेडक्स र �माटोलोजी) 

पिहलो �कािशत 2016 
 

  


