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कुल घुडँा �ितस्थापन (पवूर् र पोस्ट-अपरे�टभ हरेिवचार) 
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनयाँ ससं्करण �बल �नेछ। 
 
प�रचय 
कुल घुँडा �ितस्थापन एक स�जर्कल ���या हो जसमा कृि�म घुँडाको जोन� �ितस्थापन �न्छ। 
तपा�को पुनवार्स ���यालाई सहज बनाउनको लािग, यो पुिस्तकाले तपा�लाई अपरेसन, ि�-अपरे�टभ र पोस्ट-
अपरे�टभ हरेचाह र सम्बिन्धत जोिखमह� बुझ्न म�त गदर्छ। 
 
घुडँा जोन�का◌ ेएनाटोमी र कायर् 
घुँडाको जोन� फेमर, �टिबया र प्याटेला िमलेर बनकेो �न्छ। 
िलगामेन्ट, टेन्डन र मांसपेशी 
गितशीलताका◌े समयमा जोन�का◌े िस्थरता कायम रा� ह�ी 
संग जोन�ि◌एको �न्छ। जांघ 
मांसपेशीह�ले घुँडाको जोन�लाई बल �दन्छ। 
 

      
 
सामान्य घुँडाको जोन�मा, िडस्टल फेमर र �टिबया का�टर्लेजले ढा�कएको �न्छ। य�िप, का�टर्लेज क्षित सामान्यतया 
ओिस्टयोआथर्राइ�टस र �मेटोइड आर�ाइतीसका िबरामीह�मा �न्छ। 
 
ओिस्टयोआथर्राइ�टस भएका िबरामीह�मा स्पर गठन सामान्य �न्छ। यो सध� जोन� दखुाइ, सूजन, तापमानमा 
स्थानीय वृि�, जोन� कठोरता, िवकृित र कायर्मा कमीको साथ �स्तुत �न्छ। 

Femur  फेमर 

Patella प्याटेला 

Ligaments  िलगामेन्ट 

Tibia �टिबया 

Side view  साइड दशृ्य 

Front view  अगािडको दशृ्य 
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यसको �वस्थापनको लािग, िबरामीह�ले मौिखक एनाल्जेिसक र जीवनशैली प�रमाजर्न �यास गनर् सक्छन्। य�द यी 
गैर-अपरे�टभ उपचारह� असफल भएमा, ितनीह�ले कुल घुँडा �ितस्थापन गनर् िवचार गनर् सक्छन्। 
 
कुल घुडँा �ितस्थापनका◌ ेसकेंत 
⮚ ओिस्टयोआथर्राइ�टस 
⮚ �मेटोइड आर�ाइतीस 
⮚ घुँडाको जोन�मा बेनाइन वा घातक �ुमर 

 
अ�सेनका उ�शे्यह� 
⮚ दखुाइ कम गन� 
⮚ गितमा िस्थरता कायम रा�े 

 
कुल घुडँा �ितस्थापनल ेिबरामीह�लाई कसरी म�त गनर् सक्छ? 

Femur  फेमर 

Articular cartilage आ�टर्कुलर का�टर्लेज 

Osteoarthritic 
cartilage 

ओिस्टयोआथर्राइ�टक 
का�टर्लेज 

Tibia �टिबया 

Normal knee joint  सामान्य घुँडा जोन� 

Osteoarthritic ओिस्टयोआथर्राइ�टक 
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⮚ दखुाइ कम गरी 
⮚ घुँडाका◌े गितका◌ ेदायरा सधुार गरी 
⮚ िवकृत घुँडा जोन� ठीक गरी 
⮚ िहड्ने �कायर् र क्षमता पुनस्थार्िपत गरी 
 
कुल घुडँा �ितस्थापनका◌ ेिडजाइन 
कुल घुँडा �ितस्थापन एक शल्य��या हो जसल ेरोग�स्त वा क्षित�स्त ह�ी र का�टर्लेजलाई हटाउँछ, र त्यसपिछ 
�भािवत जोन�लाई धात ुर प्लािस्टकबाट बनेको कृि�म �ारा �ितस्थापन ग�रन्छ। सामान्यतया, कृि�म जोन�ले तीन 
भागह� समावेश छ: फेमोरल, �टिबयल र प्याटेला घटक। 

 
 
कृि�म जोन�को लािग, फेमोरल इम्प्लान्ट िम� धातुबाट बनेको �न्छ, उदाहरणका लािग, का◌ेबाल्ट-�ोिमयम िम� र 
टाइटेिनयम िम� धातु। �टिबयल �त्यारोपण पोिलिथलीनबाट बनेको �न्छ, जसलाई सामान्यतया प्लािस्टक भिनन्छ, 
यसमा िम� धातुको आधार �न्छ। प्याटेला भाग सामान्यतया पोलीथीन बनेको छ। यो संयोजन संग, पिहरन दर 
अपेक्षाकृत कम छ र यसैले कृि�म जोन� अिधक �टकाउ �न्छ। यसबाहके, िसमेन्ट पिन सामान्यतया कृि�म जोन� िस्थर 
गनर् �योग ग�रन्छ। 
 
अपरेशन सामान्यतया 1 - 2 घण्टा लाग्छ, ज�टल केसह�को लािग लामो समय आवश्यक �न सक्छ। य�द �ाहक दवैु 
घुँडा रोगबाट पीिडत छ भने, डाक्टरह�ले सामान्यतया अलग-अलग अपरेशनह� गन�छन्। 
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कृि�म जोन� �फक्सशेन 
�फक्सेशन िविधह�मा िसमेन्ट �फक्सेसन, िसमेन्ट रिहत �फक्सेसन र हाइि�ड िविध समावेश छ। 
 
िसमेन्ट �फक्सेशन 
�त्यारोपण टाँ� िवशेष ह�ी िसमेन्ट �योग ग�रन्छ। यसले ह�ी र �त्यारोपणलाई एकसाथ बाँध्दनै; यसले मुख्य �पमा 
ितनीह�को टाँ� ेसुिवधाको लािग ितनीह� बीचको खाली ठाउँह� भछर्। ह�ी िसमेन्टका◌े ठोसीकरण मा� केिह 
िमनेट लाग्छ। �ारिम्भक पोस्ट-अपरे�टभ अविधमा िसमेन्ट �फक्सेसनले ि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 घुँडा �त्यारोपण र �फक्सेसनको िविधबारे सल्लाह �दनेछ। 
य�द तपाइँसँग कुनै सोधपुछ छ भने, कृपया तपाइँको डाक्टरलाई सल्लाह �दनहुोस।् 
 
 
स�जर्कल ���या 

1. घुँडाको जोन�को अगािड 15 दिेख 20 सेिन्टिमटरको ठाडो चीरा। 
2. अत्यिधक िसनोिभयम वा बोनी स्पर हटाइन्छ। 
3. फेमरको टाढाको छेउ फेमोरल इम्प्लान्टमा �फट गनर् का�टन्छ। 
4. �टिबअल इम्प्लान्ट �फट गनर् �टिबयाको �िक्समल छेउ का�टन्छ। 
5. पटेलाको पछािडको भाग कपाल का�टन्छ।  
6. �त्यारोपणका◌े िस्थित  िनि�त ग�रन्छ। पिङ्�ब�ता, िस्थरता र घुँडा जोन�का◌े गितशीलता जाँच ग�रन्छ। 
7. घाउको छेउमा �नेेज �ूब रा� स�कन्छ। 
8. अपरे�टभ साइट ब्यान्डजेले �िेसङ ग�रन्छ। 

 
अपिेक्षत नितजा 
शल्य��या पिछ, घुँडा दखुाइ धेरै कम �न्छ। िवकृित र कठोरतामा पिन सुधार आउनेछ। सामान्यतया, 90% कृि�म 
घुँडा जोनी्र्न े�ितस्थापनमा 10 वषर् भन्दा बढी �योग गनर् स�कन्छ। जवान र स��य रोगीको लािग, कृि�म जोन�मा 
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मेकािनकल क्षित र �ढलो �न सक्छ। संशोधन शल्य��या आवश्यक �न सक्छ। 
 
जोिखम र ज�टलताह� 
कुल घुँडा �ितस्थापन एक सरुिक्षत र िव��ापी शल्य��या ���या हो। य�िप, त्यहा ँअझै पिन अवांछनीय �भावह� 
र ज�टलताह� छन्। 
 
सामान्य ज�टलताह� 
अन्य स�जर्कल ���याह� जस्तै, त्यहाँ सामान्य ज�टलताह� �न सक्छ: घाउको 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 
अपरेशनको �ममा �ायुमा चोट ला� सक्छ र घाउको क्ष�े व�रप�र छाला सुि�न सक्छ। 
 

3. �ोम्बोइम्बोिलक रोग 
कुल घुँडा �ितस्थापन पिछ डीप वेन �ोम्बोिसस �न सक्छ जब�क पल्मोनरी एम्बोिलज्मको घटना दलुर्भ 
�न्छ। 
 

4. सं�मण 
रोकथामका उपायह� रा�री अपनाउँदा सं�मण दर सापेिक्षक कम �न्छ। 
 

5. कठोरता 
किहलेकाही ँशल्य��या पिछ कठोरता �न्छ जसलाई थप �िशक्षण आवश्यक �न सक्छ। 
 

6. अ�वस्था 
कृि�म घुँडा जोनी्र्िनको िवस्थापन दलुर्भ छ। 
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िबरामीले शल्य��याको जोिखम र ज�टलताह� बुझ्नुपछर्। 
थप जानकारीको लािग कृपया आफ्नो डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस्। 
 
 
शल्य��या अिघ तयारी 
1. पूवर् स�ालन िशक्षा 

िवशेष नसर्ले तपाईसँग �ी-अपरे�टभ हरेचाह, दखुाइ िनयन्�ण, पुनवार्स र िडस्चाजर् योजनाको बारेमा �ाख्या 
गन�छ। य�द तपाइँसँग कुन ैसोधपुछ छ भन ेकृपया तपाइँका ��ह� सो�सु्। 

 
2. स�ालनको लािग सहमित 

तपा�ले सहमित फारममा हस्ताक्षर गनुर् अिघ तपा�को शल्यिच�कत्सकल ेशल्य��या, ���या, उपचार र 
सम्भािवत ज�टलताह�का उ�शे्यह� �ाख्या गन�छन्। 

 
3. एनेस्थे�टक मूल्याङ्कन 

एनेस्थे�टस्टल ेएनेस्थे�टक ���या र सम्भािवत ज�टलताह� (सामान्य वा एिप�ुरल एनेस्थेिसया) बारे तपा�सँग 
छलफल गन�छन्। तपाईको स्वास्थ्य िस्थितलाई अनुकूलन गनर् थप मूल्याङ्कन र �वस्थापनको लािग तपाईलाई 
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 
⮚ छाती र घुँडाको एक्स-रे 
⮚ य�द तपाइँमा दाँतको क्षय, पी�रयडोन्टाइ�टस रोग वा ढीलो दाँत छ भन,े एनेस्थेिसया र पोस्ट-अपरे�टभ 

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

5.  शल्य��या अिघ स्वास्थ्य सुझावह� 
⮚ य�द तपा�लाई कुन ैअसुिवधा छ भने, उदाहरणका लािग फ्लू, पखाला, मू� सं�मण वा तल्लो हात छाला 

सं�मण, िच�कत्सा सल्लाह खोज्नुहोस्। 
⮚ छालाको जलनबाट बच्न आफ्नो घुँडामा कुनै पिन एनाल्जेिसक प्याच नरा�ुहोस्। 
⮚ धु�पान र म�पान त्या�हुोस्। 



 

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

 

⮚ औषिध रो�को लािग िच�कत्सा सल्लाह पालना गनुर्होस् जस्त ैएिन्टकोगुलेन्टह�। वारफे�रन/प्लािभक्स, 
िचिनयाँ औषिध वा गैर-स्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी �ग्स (NSAIDs)। 

 
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 हटाइन ेवस्तुह�  
⮚ कुनै मेकअप, नेल पािलस वा ��स्टल नेल पािलस। 
⮚ कानको �ठी, नेकलसे र �ठीह� हटाउन ुपछर्। 
⮚ भनार् �दँा धरैे पैसा र ब�मूल्य सामानह� निलनुहोस्। तपा�को सम्पि�को कुनै पिन हािन र क्षितको लािग 

अस्पताल िजम्मेवार �नेछैन। 
 

 
3. औषिध र उपवास �वस्था 
�वेश का◌े�टअनुसार �वस्था �नेछ। 
(�ेणी I वा �ेणी II) िन�ानुसार: - 
 
�े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 �न ुअिघ घरमा मध्यरात पिछ उपवास। 
■ भनार् �दनमा, डाक्टरको नुस्खा अनुसार औषिध िलनहुोस।् 
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शल्य��या पवूर् तयारी 
1. अपरेशनको �दन अिघ साँझ 

➢ �ि�गत स्वच्छता 
शल्य��या गनुर्अिघ नुहाउन ुर कपाल धुनु पछर्। 
➢ शल्य��या अिघ उपवास 
शल्य��याको �ममा बान्ता �ने जोिखमलाई कम गनर् िबरामीलाई मध्यरात पिछ नखान वा िपउन सल्लाह 
�दइनेछ। 
 

2. शल्य��याको �दन 
➢ औषिध 
िबरामीको अवस्था अनुसार एनेस्थे�टस्टको आदशे अनुसार िनि�त औषिध िलइनेछ। य�द कुनै शंका छ भने 
कृपया आफ्नो डाक्टरसँग परामशर् गनुर्होस्। 
➢ अपरेशन िथयेटरमा जानुअिघ तयारी 
 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�टस्टल ेदखुाइ कम गनर् िबरामी िनयिन्�त एनाल्जेिसया (पीसीए) र ओरल एनाल्जेिसक्स ले�ेछ। दखुाइ 
सामान्यतया 2 दिेख 3 �दन िभ� कम �न्छ; �ारिम्भक �ायाम �िशक्षणको लािग PCA मेिसन हटाइनेछ। 
�फिजयोथरेािपस्टले दखुाइ कम गनर् र सजून िनयन्�ण गनर् शल्य��याको घुँडामा आइस-थेरापी लागू गन�छ। 

 
मौिखक एनाल्जेिसक्स रोगी िनयिन्�त एनाल्जिेसया (PCA) मेिसन 

 



 

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

 

 
 

   

 
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 �ूब हमेेटोमा गठन रो�को लािग शल्य��या क्षे� निजकै रा� स�कन्छ। शल्य��या पिछ १-२ 
�दनमा, डाक्टरको ि�िस्�प्शनको �पमा घाउको �नेेज �ूब हटाइनेछ। 

4. दबाव घाउका◌े रोकथाम 
�ेशर सोर ब� न�दनको लािग ओ�ानमा िनयिमत घु�े र �रपोिजसन गन�। 

5. �ायाम र एम्बुलसेन 
िनमोिनयाबाट बच्न तपा�ल ेगिहरो सास फेनर् र खोक�को �ायाम सु� गनुर्पछर्। �फिजयोथरेािपस्टले उिभएर �हडँ्न े
�ायामको �िशक्षण चाँड ैस�ु गछर् जसले गितको दायरा कायम रा� र शल्य��या गन� घुँडाको मांसपेशी बललाई 
पुनस्थार्िपत गनर् म�त गदर्छ। 

6. तल्लो अंग डीप वेन �ोम्बोिसस (DVT)का◌े रोकथाम 
डीप भेन �ोम्बोिसस (DVT) गिहरो नसमा रगत ज�े (�ोम्बस)का◌े गठन हो। DVTका◌ े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 

➢ टखन ेपम्प �ायाम �ित घण्टा 20 पटक गनुर्होस् (पूणर् झुकाव र अंकल जोन�को िवस्तार)। 
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➢ पलेटी क�े वा लामो समयसम्म ब�े नगनुर्होस्। ३० िमनटेभन्दा बढी उ�भँदा वा �हडँ्दा र�स�ारलाई 
बढावा �दन र सुि�ने कम गनर्को लािग तल्लो अंग तन्काउने अभ्यास गनुर्पछर्। 

➢ इ�तम शरीरको तौल कायम रा�ुहोस,् पयार्� पानी िपउनहुोस् र धु�पान त्या�हुोस्। 
➢ िबरामीको खु�ा सुि�ने र गितशीलता अनुसार, डीप भेन �ोम्बोिससबाट बच्न क�रब एक दिेख तीन 

मिहनासम्म एन्टी एम्बोिलज्म मोजा लगाउनु पछर्। 
➢ एन्टी-इम्बोिलज्म मोजाह�को हरेचाह: फोहोर मोजाह� साबुनले धुन स�कन्छ। ब्लीच र लुगा धुन े�ायरको 

�योग नगनुर्होस् जसल ेमोजाको पिहरनको आयु छोटो बनाउन सक्छ। 
 
िन� अवस्थाह�मा, िबरामीले िच�कत्सक�य सल्लाह खोज्नुपछर्: 

● खु�ाको मम्सपेसी सुि�न,े तातोपन  दखुाई  
● ज्वरो र सास फेनर् गा�ो 

 
7. पोषण 
घाउ िनको पानर्को लािग, सन्तुिलत आहार र िभटािमनह� िसफा�रस ग�रन्छ। 

 
8. उन्मूलन 
सामान्य एनेस्थेिसया र स्पाइनल एनेस्थेिसया पिछ िपसाब र किब्जयतमा क�ठनाई सामान्य छ। िबरामीको अवस्था 
अनुसार, मू�थैली खाली गनर्का लािग या त क्याथेटराइजसेन वा अन्त�रम क्याथेटराइजेसन ग�रन्छ। 
किब्जयतको अवस्थामा, िबरामीले उिचत उपचारको लािग स्वास्थ्य सेवा पेशेवरह�लाई �रपोटर् गनुर्पछर्। 

 
9. टाँका / स्टेपल हटाउन े
�दन 10 दिेख 14 मा टाँका वा स्टेपल हटाइनेछ। 
 
10. िडस्चाजर् 
लगातार एड्स िलएर �हडँ्दा िबरामी घर जान स�ेछ। 
 
 

िडस्चाजर् सल्लाह 
 
1. मांसपेशी बल र घुँडा जोन�ह�को िस्थरता कायम रा� �ायाम जारी रा�ुहोस ्
2. घाउ सफा र सुख्खा रा�ुहोस।् टाँका वा स्टेपलह� हटाएपिछ नुहाउनसु  
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3. औषिध िलनुहोस् र सल्लाह अनुसार फलोअप गनुर्होस्। 
4. सामान्य गितिविधह�मा नफक�सम्म िहड्न ेसहायताह�को �योग जारी रा�ुहोस्। 
5. �ारिम्भक चरणमा घुँडा टे�े, घुँडामा दबाब राखी ब�े र अत्यिधक घुँडा घुमाउने काम नगनुर्होस्। 
6. ३० िमनेटभन्दा बढी नब�ुस्। र�स�ार �व�र्न गनर् उठेर �हडँ्नुपछर्। 
7. सुि�ने र गिहरो िशरा �ोम्बोिससबाट बच्न लामो दरूीको या�ामा �त्येक 30 िमनेटमा तल्लो अंगह�को �ायाम 

गनुर्होस्। 
8. लामो दरूी �हडँ्ने बेला बीचमा पयार्� आराम सुिनि�त गनुर्होस्। िहड्ने समय िमलाउनुहोस् र तल्लो खु�ा 

सुि�एको खण्डमा तल्लो हात मािथ उठाउनहुोस्। 
9. आइस थेरापी र गितशीलता �ायाम लागू गनर् �फिजयोथरेािपस्टको सल्लाह पालन गनुर्होस्। 
10. दौडने र हाम फाल्ने नगनुर्होस् �कनभने कडा �ायामले कृि�म जोन�लाई हािन पुर्याउन सक्छ। 
11. दन्तिच�कत्सक वा डाक्टरलाई एिन्टबायो�टकको आवश्यकताको लािग कुनै पिन ���या र शल्य��यामा जोन� 

�ितस्थापन अपरेशनको इितहास सूिचत गनुर्होस्। 
12. िन� अवस्थाह�को लािग िच�कत्सा सल्लाह खोज्नुहोस्: 

➢ घाउको सङ्�मणका लक्षणह�: ज्वरो आउने, घाउ द�ेु, रातो �ने,का◌ेमलता र घाउको िनकास 
➢ अकस्मात् तल्लो खु�ाको दखुाइ, घुँडाको जोन� िवकृित 
➢ लड्न ुवा घुँडाको चोट 
➢ खु�ाको मांसपेसी सुि�ने र द�ेु 

13. य�द कुनै शंका छ भने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरह�सँग परामशर् गनुर्होस्। 
 

 
एयरपोटर्ह�मा मटेल िडटेक्टर 
मेटल िडटेक्टर उपकरणको संवेदनशीलता िविभ� एयरपोटर्ह�मा िभ� �न्छ। य�द अलामर् स��य छ भन ेआफ्नो जोन� 
�ितस्थापन बारे भन्सार अिधकारीह�लाई सूिचत गनुर्होस्। 
 
िनष्कषर् 
कुल घुँडा �ि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 िवकाससँगै, घुँडा �ितस्थापन शल्य��याको सम्भावना उत्साहजनक छ। 
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जोन� �ितस्थापनका रोगीह�का◌ ेलागी 
 �ो�फलिैक्टक एिन्टबायो�टक रेिजमने्सका सझुावह� 

 
 
�त्यािशत ब्याक्टेरेिमयासँग सम्बिन्धत घटनाह� वा ���याह�को लािग जोन� �ितस्थापन भएका िबरामीह�मा 
�ो�फलेिक्टक एिन्टबायो�टकको �योग सल्लाह �दइन्छ। अमे�रकन एकेडमेी अफ ओथ�पेिडक सजर्नबाट िन� िसफा�रस 
ग�रएको छ। 
 

���या एिन्टमाइ�ोिबयल 
एजने्ट 

खरुाक समय अविध 

दन्त Cephalexin, 
Cephradine, 
Amoxicillin 

2 gm po ���या अिघ 1 घण्टा ���याको 24 घण्टा 
िभ� बन्द। 
अिधकांश बािहरी रोगी/ 
कायार्लयमा आधा�रत 
���याह�को लािग 
एकल पूवर्-���या खुराक 
पयार्� �न्छ। 
 

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

2 दिेख 24 घण्टामा ब� 
थोपाह� वा 
100 िमली�ाम 
subconjunct-ivally 

डोिजङ रेिजमेनको 
लािग ने� रोग िवशेषज्ञ 
वा फामार्िसस्टसँग 
परामशर् गनुर्होस् 

अथ�पिेडक Cefazolin, 
Cefuroxime or 
Vancomycin 

1-2 g iv 
1.5 g iv 

���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्
 

 

  1 g iv   
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भास्कुलर Cefazolin, वा 
Vancomycin 

1-2 g iv 
1 g iv 

���याको 60 िमनेट 
अिघ खुराक सु� 
गनुर्होस ्

 

 
 

���या  एिन्टमाइ�ोिबयल 
एजने्ट 

खरुाक  समय  अविध  

ग्यास्�ोइंटेस्टाइनल ���याको 24 घण्टा 
िभ� बन्द। 
अिधकांश बािहरी 
रोगी/ कायार्लयमा 
आधा�रत 
���याह�को लािग 
एकल पूवर्-���या 
खुराक पयार्� �न्छ। 

इसोफेिजयल, 
Gastroduodenal
, 

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

िप� नली Cefazolin 1-2 g iv  

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

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

टाउको र  घाटंी  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 ्
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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 �ा� 

AAOS: आ��प्लास्टी, 2009, संशोिधत 2010 पिछ एिन्टबायो�टक्समा सूचना कथन। 
 

यो जानकारी सामान्य शैिक्षक उ�शे्य र सन्दभर्को लािग मा� हो। 
य�द तपाइँसँग कुन ै��ह� छन् भन,े कृपया िच�कत्सा पेशेवरह�सँग परामशर् गनुर्होस।् 

 
िवशेष सल्लाहकार समूह (अथ�पेिडक्स र �माटोलोजी) 

�थम �कािशत 2016 


