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 آپ��شن توں پہ� �ت بعد وچ د�کھ بھال)( گھڻ�ن دی مکمل تبد��
 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر
 

 تعارف
 ا� جرا� ط��قہ دار اے جس وچ گھڻ�ن دے مصنو� جوڑ نوں تبد�ل کرنا شامل اے۔ گھڻ�ن دی مکمل تبد��

، ایہہ کتابچہ آپ��شن، آپ��شن توں پہ� �ت آپ��شن دے بعد دی د�کھ بھال �ت متعلقہ  �ساں دی بحا� دے عمل نوں آسان بنا�ن لئئ
 ا اے۔دمدد کر �ساں دی سمجھ�ن وچ نوں  خطرات

 
 فعل�ت  ساختگھڻ�ن دے جوڑ دی 

 ��ت پڻھ ڻندنز ، ر�اطاتمشتمل ہوندا اے۔  �ت  گھڻ�ن دی ہڈی�ت   پند� دی ہڈی ران دی ہڈی،گھڻ�ن دا جوڑ 
۔ ران  دے متحرک ہو�ن دے دوران جوڑوں دے استحکام نوں برقرار رکھ�ن لئئ ہڈیوں توں منسل� ہوندے ننی

۔  عضالت گھڻ�ن دے جوڑ نوں طاقت دیندے ننی
 

  
۔ تاہم،   کری  گھڻ�ن دی ہڈی�ت   ران بع�دیا� عام گھڻ�ن دے جوڑ وچ،  نوں نقصان عام طور پر اوسٹیو  کریتوں ڈھ� ہوندے ننی

 م��ضوں وچ ہوندا اے۔ ر��ماڻوئڈ دے ارتھرائٹس �ت 
ن اوسٹیو ارتھرائٹس دے م��ضوں وچ  ں دے درد، سوجن، درجہ حرارت وچ مقا� اضافہ، اە ہم�شہ جوڑ ادی �شک�ل عام اے۔  مہم�ی

، خرایب �ت دام وچ ک� دے اجوڑ   ۔موجود ہوندے ننی  نالں دی سخئت

 

Femur  ران 
Patella  دی ہڈی گھڻ�ن 
Ligaments  ر�اطات 
Tibia پنڈ� دی ہڈی 
Side view  جانئب نظارە 
Front view  پ�ش نظارە 

Femur  ران 
Articular cartilage مفص� کری 
Osteoarthritic 
cartilage 

 کریاوسٹیوآرتھرڻک  

Tibia گھڻ�ن دی ہڈی 
Normal knee joint   عام گھڻ�ن دا جوڑ 
Osteoarthritic اوسٹیوآرتھرڻک 
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، م��ض   وچ تبد�� دی   د ادو�اتدر  اورل دافعانتظام لئئ

گ
۔ ا�ر ایہہ غ�ی کو �ت طرز زند� عالج نا�ام ہو   آپ��ڻو شش کر سکدے ننی

۔ �ت گھڻ�ن دی مکمل تبد��   و ا، گ�ئ �ت   غور کر سکدے ننی
 

 عالمتاںلئئ  گھڻ�ن دی مکمل تبد��

 اوسٹیو ارتھرائٹس 

 ر��ماڻائ�ڈ ارتھرائٹس  

  ا مہل� ڻیومر  معمو��ت گھڻ�ن دے جوڑ� 

 
 آپ��شن دے مقاصد

   گھڻانادرد نوں 

 ناحرکت وچ استحکام نوں برقرار رکھ 

 
 اے؟  یدی� مدد کر سککں دی  ام��ض گھڻ�ن دی مکمل تبد��

   ناکم کر درد نوں 

 ناگھڻ�ن دی حرکت دی حد نوں بہ�ت بنا 

  نابگڑ� ہو�ئ گھڻ�ن دے جوڑ نوں درست کر 

  نا�ت صالح�ت نوں بحال کر  فعلچل�ن دے 
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 دا ڈیزائن گھڻ�ن دی مکمل تبد��
جوڑ  ی اے، �ت ف�ی متاثرە جوڑ نوں مصنو�ندنوں ہڻا کریا� �جری اے جو ب�مار �ا خراب شدە ہڈی �ت   گھڻ�ن دی مکمل تبد��

: ف�مورل،  ن ح� ہوندے ننی توں تبد�ل د�ا جاندا اے، جو دھات �ت پالسڻک توں بنا ہوندا اے۔ عام طور پر، مصنو� جوڑ وچ تنی
 ڻیب�ل �ت پٹ�ال جزو۔

 
 

، ف�مورل امپالنٹ مرکب دھات، جی� نوںبالٹ کروم�م مرکب �ت ڻائٹین�م مرکب توں بنا اے۔ ڻیب�ل امپالنٹ -مصنو� جوڑ لئئ
ن توں بنپو�  اے، اس پر ا� اال�ئ ب�س ہوندا اے۔ پیڻ�ال  ندا ا جا�پالسڻک دے نام توں جان �ت عام طور  نوں ا ہوندا اے، جس�تھ�لنی

ن توں بن  کم اے �ت اس وجہ توں مصنو� جوڑ ز�ادە �حصہ عام طور پر پو� تھ�لنی
�
ح �سبتا اج توں پہن�ن دی �ش ن ا ہوندا اے۔ اس ام�ت

 ا اے۔کیتا جاندی عام طور پر مصنو� جوڑ نوں مستحکم کر�ن لئئ استعمال  و عالوە، س�منٹ  پائ�دار ہو جاتا اے۔ اس دے
 

، پ�چ�دە معامالت وچ ز�ادە وقت درکار ہو سک  1-2�ت آپ��شن وچ عام طور   �اںدونوں گھڻن متاثرە فرد ا اے۔ ا�ر دگھن�ٹ لگدے ننی
 الگ الگ آپ��شن کر 

�
۔ ندی ب�مار�وں وچ مبتال اے تو ڈا��ٹ عموما

گ
� 

 
 

 جمانا جوڑ مصنو� 
۔ مخلوط�ت  جماؤ س�منٹ بغ�ی ، جماؤ دے ط��قوں وچ س�منٹ زدە  جماؤ   ط��قہ شامل ننی

 
 جماؤس�منٹ زدە 

 بندھدا امپالنٹ نوں چسپاں کر�ن لئئ ہڈیوں دا خصو� س�منٹ استعمال د�ا جاتا اے۔ ایہہ ہڈی �ت امپالنٹ نوں ا� ساتھ نہنی 
ں دے س�منٹ نوں اا اے۔ ہڈ�ددے چپک�ن دی سہولت لئئ ان دے درم�ان خا� جگہوں نوں بھر  ہاںاے۔ ایہہ بن�ادی طور پر ان

۔ س�منٹ زدە  م��ضوں نوں چل�ن �ت �گرم�اں  جماؤ بعد از آپ��شن ابتدایئ مدت وچمضبوط کر�ن وچ �ف چند منٹ لگدے ننی
وع کرن دی اجازت د  اے۔ یندا دو�ارە �ش
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 جماؤس�منٹ بغ�ی 
اے۔ ایہہ ط��قہ  ندا دے اندر مصنو� اعضاء وچ بڑھ�ن دی �اںں نوں کئئ ہفتاں دے بافتایت مصنو� اعضاء ہڈ�غ�ی محفوظ دھا

 ۔دا اےس�منٹ دے استعمال دے بغ�ی ہڈی �ت امپالنٹ دے درم�ان انضمام نوں مضبوط کر 
 

دے ط��قہ دار دے بار� وچ مشورە دے گا۔ ا�ر  جماؤ �ساں دا آرتھ���ڈک �جن �ساں نوں گھڻ�ن دی امپالنٹ دی مناسب قسم �ت 
 ۔و �ن ڈا��ٹ توں مشورە کر اپ،  براە کرم �ت  اے ے ذہن کویئ سوال�ساں د

 
 

 جرا� دا ط��قہ دار

ا۔ 20توں  15 �ت گھڻ�ن دے جوڑ دے ا�� ح�  .1  سینئٹ می�ٹ دا عمودی چ�ی

ورت توں ز�ادە سینوو�م �ا  .2 ن ہڈی�ن  ا جاندا اے۔تنوں ہڻا د مہم�ی

 جاندا اے۔ کڻ�ا نوں ف�مورل امپالنٹ فٹ کر�ن لئئ   �� بع�دیدے  ہڈیران  .3

 جاندا اے۔ کڻ�ا دے ق��ئب �� نوں ڻیب�ل امپالنٹ فٹ کر�ن لئئ   پنڈ� دی ہڈی .4

 اے۔ جاندا ا ہدا پچھال حصہ منڈ گھڻ�ن دی ہڈی .5

۔ گھڻ�ن دے جوڑ دی س�دھ، استحکام �ت نقل و حرکت د اپئن جگہ �ت ج� ہو�ئ امپالنٹس  .6  اے۔ کیئت جاندی ی جانچ  ننی

 ی اے۔دیوب زخم دے ق��ب رک� جا سکڈر�نج ڻا�  .7

 ۔ملبوس اے نالبینڈیج دے  دی جگہ آپ��شن .8

 
 

 متوقع نتائج
 �جری دے بعد گھڻ�ن دا درد بہت کم ہو جاندا اے۔ 

  دی جوڑ مصنو� گھڻ�ن دے  90٪عام طور پر، نال خرایب �ت سخئت وی بہ�ت ہو جاندی اے۔اس دے 
 ، مصنو�ئئ نوجوان �ت فعال م��ض دے ل جا�ن دی توقع اے۔توں ز�ادە استعمال د�ی سال  10

ورت  ا اے۔ نظر ثاین �جری دیدہو سک پن �ت ڈھ�ال  تھکاوٹجوڑ وچ مکین�کل   ی اے۔دہو سک�ن
 
 

 خطرات �ت پ�چ�دگ�اں
اثرات �ت  ا�س نوں نا�سند�دە ہن ویتاہم،  ا� محفوظ �ت عال� سطح پر جرا� دا ط��قہ دار اے۔ گھڻ�ن دی مکمل تبد��

 ں دا سامنا اے. اپ�چ�دگ�
 

 عام پ�چ�دگ�اں
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:  د�اںدو�� جرا� دے ط��قہ دار دی ط�ح، عام پ�چ�دگ�اں ہوسک زخم دا انف�کشن، نمون�ا، مایوکارڈ�ل انفرکشن �ت فالج  ننی
ە۔  وغ�ی

 
 مخصوص پ�چ�دگ�اں

 ناخون بہ .1

  پر منح� اے۔م��ض دی حالت  خون دی ک� دی مقدار متغ�ی اے �ت خون دی منتق�

 اعصایب چوٹ .2

  ی اے۔داردگرد جلد دی �ب ح� ہو سکزخم دے آپ��شن دے دوران اعصاب زخ� ہو سکدے ننی �ت 

 تھرومبو ا�مبول� ب�ماری .3

�انجبکہ پلمونری  ا اے۔دہو سک تجمد  ور�دی ا دے بعد گہر  گھڻ�ن دی مکمل تبد�� ۔ انجماد �ش  دے واقعات بہت کم ہوندے ننی
 

 انف�کشن .4

 کم ہو  اپنا�اں جاون �ت احت�ا� تداب�ی اچ� ط�ح توں  دوںج
�
ح �سبتا  اے۔ ندی انف�کشن دی �ش

 

 سخئت  .5

ورت ندر سخئت ہو شاذ و نادر  �جری دے بعد   اے۔ پ�ئ سکدیی اے جس لئئ م��د ت���ت دی �ن
 

 �ک جانا .6

 نا�اب اے۔ �کمصنو� گھڻ�ن دے جوڑ دی 
 

 پ�چ�دگیوں نوں سمجھنا چا� دا اے۔م��ض نوں آپ��شن دے خطرات �ت 
 ۔و ڈا��ٹ توں رج�ع کر  اپ�ن م��د معلومات لئئ 

 
 

 �جری توں پہ� ت�اری

 آپ��ڻو شعورپری  .1

۔  �ت ، درد  قبل از آپ��شن نگہداشت نالسپ�شلئٹ نرس �ساں دے 
گ

، بحا� �ت ڈسچارج پالن دے بار� وچ وضاحت کر� � قابو پا�ن
 ۔ؤ  سواالت اڻھاہوو� �ت براە کرم اپ�ن دے ذہن وچ کویئ سوال ا�ر �ساں 

 

 آپ��شن لئئ رضامندی .2

دستخط کر�ن توں پہ� �ساں دا �جن آپ��شن، ط��قہ دار، عالج �ت ممکنہ پ�چ�دگیوں دے مقاصد دی  �ت رضامندی دے فارم 
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 وضاحت کر� گا۔
 

 �ب ہو�ش دی �شخ�ص .3

ن  �ا) دے بار� وچ بات کر�  و ا�ب ہو�ش دے ط��قہ دار �ت ممکنہ پ�چ�دگ نالسٹ �ساں دے اینستھ�ی ن ل �ا ایپ�ڈورل اینستھ�ی ں (ج�ن
ا دا جا سک�گا۔ �ساں دی صحت دی حالت نوں بہ�ت بنا�ن لئئ م��د �شخ�ص �ت انتظام لئئ �ساں نوں د�گر خصوص�ات لئئ بھ�ج

 اے۔
 

 �شمول قبل از آپ��شن جسماین جائزە .4

 جسماین اونچایئ �ت جسماین وزن 

 ) و دارڈیوگرا�ن  )ای � �ب ال�ک�ٹ

 خون �ت پ�شاب دے ڻ�سٹ 

 ک���ں دا ا�اسی�ن �ت گھڻن 

  تو براە کرم �جری توں پہ� دنداں دے ، �ڈونڻائٹس دی ب�ماری �ا ڈھی� دانت ننی ا�ر �ساں نوں دنداں دی ب�ماری، پ�ی

�ا �ت پوسٹ  ن  جا س�۔ کیتا امپالنٹ انف�کشن دے خطرات نوں کم   آپ��ڻو ڈا��ٹ توں مشورە لنی تا�ہ اینستھ�ی

 

 تجاو�ز �اںجری توں پہ� صحت د�  .5

  دی جلد دا انف�کشن، �ت براە کرم طئب  ہاتھ پاؤںا�ر �ساں نوں کویئ تکل�ف اے، مثً� فلو، اسہال، پ�شاب دا انف�کشن �ا

۔  مشورە لنی

  ۔ؤ پیچ نہ لگا دافع درد کویئ   �ت جلد دی جلن توں بچ�ن لئئ اپ�ن گھڻ�ن 

  اب نو�ش ترک کر  ۔و تمبا�و نو�ش �ت �ش

  ا�ڈ�ل ن م�ڈ�سن �ا غ�ی سڻ�ی ادو�ات سوزش وا�  دافعادو�ات جی� کہ اینئٹ نوںگولینٹ مثً� وارف��ن/پالو�کس، چائن�ی

)NSAIDs(۔ و عمل کر  �ت روکن لئئ طئب مشور�  نوں 

 
 

 داخلہ دا انتظام

 ذایت سامان .1

   کایپ م��ض دی شناخئت دستاو�ز (اصل( 
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  داخلہ پر�پ 

 و�)توں لیبل لگ�ا ہو  �ساں دی موجودە ادو�ات (اچ� ط�ح 

 ��ز، ڈھ ور�ات (تولیہ، دنداں دا برش، غ�ی پھسل�ن وا� چپل، ڻوائلٹ پی�پ ە) ذایت �ن  پتلون وغ�ی

 

 داخ� توں پہ� ہڻایئ گئئ اش�اء .2

 ۔ہوو� کویئ م�ک �ساں، ن�ل پالش �ا کرسڻل ن�ل پالش نہ 

  ت�اں جاون، ہار �ت انگوڻھ�اں اتار دبال�اںکن دی 

  ۔ ہسپتال �ساں دی امال� دے ک�  ہمراە بڑی رقم �ت ق�مئت اش�اء  و��داخ� دے دا  کھو�ن ی نقصان �ت  و نہ الئنی

 ا۔و� گذمہ دار نہنی ہو 

 

 دوا �ت روز� دا انتظام .3

۔  انتظامات داخلہ دے زمر� دے مطابق ننی
 -) حسب ذ�ل: II�ا زمرە  I(زمرە 
 (آپ��شن توں ا� دن پہ� داخل ک��ں) Iزمرە 

 ۔ �ساںنا ناشتہ  �ت تج��ز کردە ادو�ات معمول دے مطابق لنی

 وع ک��ں۔  آد� رات دے بعد روزە �ش

 زمرە دوم (آپ��شن وا� دن داخلہ)

 ۔  داخ� توں پہ� گھر وچ آد� رات دے بعد روزە رکھنی

 ۔  داخ� دے دن، ڈا��ٹ دے �س�ن دے مطابق ادو�ات لنی
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 آپ��شن توں پہ� دی ت�اری

 شامآپ��شن دے دن توں پہ�  .1

 ذایت حفظان صحت 

وری اے۔  آپ��شن توں پہ� نہانا �ت بال دھونا �ن

 جری توں پہ� روزە رکھنا� 

 آپ��شن دے دوران الئٹ دے خطر� نوں کم کر�ن لئئ م��ض نوں آد� رات دے بعد کھا�ن �ا پی�ن توں منع د�ا جا�ئ گا۔
 

 آپ��شن دا دن .2

 ادو�ات 

ن  ۔ ا�ر کویئ شک ہو تو اپ�ن  سٹ دے حکمم��ض دی حالت دے مطابق، اینستھ�ی
گ

دے مطابق کچھ ادو�ات � جائنی �
 ڈا��ٹ توں رج�ع ک��ں۔

 آپ��شن تھی�ٹ جا�ن توں پہ� ت�اری 

 خا� کرنا 

 ۔و ں پہناآپ��شن د�پ، گاؤن �ت جراب 

 ۔و ڈینچر، دانٹ�کٹ لینس، لوازمات �ت دھایت اش�اء نوں ہڻا دی 

 گ�ا اے۔  کیتا ن زد  شناخت لئئ �شا دی جگہ نوں کہ آپ��شن  ؤ �قیئن بنا 

 مل�یئت اش�اء 

رکھنا چا� دا اے �ا م��ض دے ال�ر  کولں دے  ا، جی� پی�، لوازمات، گھڑی �ت م��ائل فون رشتہ دار مل�یئت اش�اء تمام 
 وچ بند ہونا چا� دا اے۔

 
 

 آپ��شن دے بعد دی د�کھ بھال

 درد توں نجات .1

ن  ولڈ اینستھ�ی �ا (سٹ درد نوں دور کر�ن لئئ پ�شنٹ کن�ٹ ن  3توں  2تج��ز کر� گا۔ درد عام طور پر  دافع درد ) �ت اورل PCAاینالج�ی
ن نوں ابتدایئ ورزش دی ت���ت لئئ ہڻا د�ا جا�ئ گا۔ ف��وتھر�سا�سٹ درد نوں دور کر�ن �ت  PCAدن دے اندر کم ہو جاندا اے۔  مشنی
ول کر�ن لئئ   دا اطالق کر� گا۔ تھرایپ آ�س  �ت  گھڻ�ن   آپ��ڻو سوجن نوں کن�ٹ

�ا ( دافع درداورل  ن ولڈ اینالج�ی ن PCAپ�شنٹ کن�ٹ  ) مشنی
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 زخم دی د�کھ بھال .2

 �ا زخم دی ڈر�سنگ نوں تبد�ل کر د�ا جا�ئ گا ا�ر 
گ

۔ بصورت د�گر، زخم دے گا   زخم دا معائنہ د�ا جا�ئ  �جن دے ذر��بہ�ن ل�
 رکھنا چا� دا اے۔انف�کشن نوں روک�ن لئئ �ج�کل زخم دی ڈر�سنگ نوں برقرار �ت خشک 

 نکا� دی ڻیوب .3

 1-2ا اے۔ آپ��شن دے بعد دہ�ماتوما دی �شک�ل نوں روک�ن لئئ زخم دی نکا� دی ڻیوب نوں �ج�کل ای��ا دے ق��ب رکھا جا سک
 ا جا�ئ گا۔تں وچ، ڈا��ٹ دے �س�ن دے مطابق زخم دی نکا� دی ڻیوب نوں ہڻا دادن

 دباؤ دے زخم دی روک تھام .4

 توں مڑنا �ت دو�ارە جگہ دینا۔دباؤ دے زخم 
گ

 دی �شک�ل نوں روک�ن لئئ �س�ت وچ باقاعد�

 ں �ت ا�مبول�شنورزشا .5

وع کرین چا� دا اے۔ ف��وتھر�سا�سٹ کھڑ� ہو�ن �ت  نمون�ا توں بچ�ن لئئ �ساں نوں گہر� سا�س لی�ن �ت کھا�� دی ورزش �ش
وع کر  ں دی طاقت نوں �اںیڻو گھڻ�ن دے پڻھآپ��ا اے جو حرکت دی حد نوں برقرار رکھ�ن �ت دچل�ن دی ورزش دی ت���ت جلد �ش

 اے۔ دیبحال کر�ن وچ مدد کر 

 ) دی روک تھامDVT( گہرا ور�دی تجمد   نچ� اعضاء دا  .6

دی عالمات وچ درد، سوجن، �ا متاثرە  DVT) گہری رگ وچ خون دے جم�ن (تھرومبس) دی �شک�ل اے۔ DVT( گہرا ور�دی تجمد 
سفر کرتا اے ج� پلمونری تک رگوں دے ذر�� دل �ت پھیپھڑوں ا ہوا خون الگ ہو کر اعضاء دی گر� شامل ہو سکئت اے۔ جم

ن پ�چ�دگیوں دا باعث بن سکتا اے �ت ایہہ جان لیوا ب� ہو سکتا PEا�مبولزم ( ) کہا جاندا اے۔ ایہہ سا�س دی نا�ا� ج�� سنگنی
 اے۔

 
 

 احت�ا� اقدامات

 ں دے جوڑ دا مکمل موڑ �ت توسیع)۔�ابار �ن گھنڻہ ک��ں (ڻخن 20ے پمپ دی ورزش ں د�اڻخن 

 خون دی گردش نوں �ت منٹ توں ز�ادە کھڑ� ہو�ن �ا چل�ن  30۔ اینج نہ بیڻھو �ا ز�ادە دیر تک  و نہ کر  کراسں نوں  نگاڻ ،

 ۔دی اے چا�فروغ دی�ن �ت سوجن نوں کم کر�ن لئئ نچ� اعضاء نوں کھینچ�ن دی مشقنی کرین 
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 ۔و �ت سگ��ٹ نو�ش ترک کر  پیو ، مناسب پاین و ز�ادە توں ز�ادە جسماین وزن برقرار رکھ 

 ن ماە  � ور�دی تجمد نوںگہرنوں   م��ض دی ڻنگاں دی سوجن �ت نقل و حرکت دے مطابق، اس  ا� توں تنی
�
روکن لئئ تق��با

 ۔�اں ننی ا چا� د�تک اینئٹ ا�مبولزم جرابنی پہنن

 ا اے۔ بلیچ �ت النڈری ڈرائر دے استعمال دں نوں صابن توں دھ��ا جا سکاں دی د�کھ بھال: گندی جراباباینئٹ ا�مبولزم جرا

ن ک��ں جو جراب  نوں  اتوں پ���ی
گ

ن دی زند�  ا اے۔گھڻا سکداں پہنن

 
ائط دے تحت، م��ض نوں طئب مشورە لینا چا�  :  دا اےمندرجہ ذ�ل �ش

 �مالئمت  �ت دی سوجن، گر� پنڈ 

  بخار �ت سا�س دی 
گ

 تن�

 

 غذائ�ت .7

ن ن لئئ زخم دی شفا �ایب نوں فروغ دی  ۔ی اےکیئت جاندی سفارش   د، ا� متوازن غذا �ت وڻام�ن

 خاتمہ .8

�ا دے بعد پ�شاب وچ دشواری �ت قبض عام اے۔ م��ض دی حالت دے مطابق، پ�شاب دے  ن �ا �ت اسپائنل اینستھ�ی ن ل اینستھ�ی ج�ن
۔مثا�ن نوں خا� کر�ن لئئ �ا تو 

گ
ائ��شن دی جا�ئ � ائ��شن �ا وق�ن وق�ن توں دیتھی�ٹ  دیتھی�ٹ

 قبض دی صورت وچ، م��ض نوں صحت دی د�کھ بھال کر�ن وا� پ�شہ ور افراد نوں مناسب عالج لئئ ر�ورٹ کرنا چا� دا اے۔

 ڻان� / سٹیپلز نوں ہڻانا .9

۔ ون جا�ت ہڻا د ز دن تک ڻان� �ا سٹیپل 14توں  10
گ

� 

 ڈسچارج .10

 �سلسل توں چل لیندا ہوو�۔ نالدے  سپورٹا اے ا�ر دا سکم��ض گھر ج
 

 ا�ڈوا�سڈسچارج 

 وں دے استحکام نوں برقرار رکھ�ن لئئ ورزش جاری رکھاں دے جوڑ �اں دی طاقت �ت گھڻن�اپڻھ .1

 ۔و ۔ ڻان� �ا سٹیپلز نوں ہڻا�ن دے بعد شاور دی اجازت دیو زخم نوں صاف �ت خشک رکھ .2

 ۔اپ کرواؤ  �ت مشورە دے مطابق فالو  و دوا لی .3

 ۔و آ�ن تک وا�نگ ا�ڈز دا استعمال جاری رکھوا�س معمول دی �گرمیوں وچ  .4

ورت توں ز�ادە مروڑ�ن توں گ��ز کر  .5 ، بیڻھ�ن �ت گھڻ�ن نوں �ن  ۔و ابتدایئ مرح� وچ گھڻ�ن ڻ�ک�ن
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 نوں فروغ دی�ن لئئ کھڑ� ہو کر چلنا چا� دا اے۔ ردش۔ گو منٹ توں ز�ادە بیڻھ�ن توں گ��ز کر  30 .6

منٹ وچ اعضاء دے نچ� ح� دی  30روک�ن لئئ لمئب دوری دے سفر دے دوران ہر  � ور�دی تجمد نوںسوجن �ت گہر .7

 ۔و ں کر اورزش

 و ں بلند کر �ت نچ� اعضاء نو  و ۔ چل�ن دے وقت نوں ا�ڈجسٹ کر ؤ چل�ن دے درم�ان مناسب آرام نوں �قیئن بنا �ت  ط��ل فاص� .8

 ۔جا�ئ  ا�ر نچ� اعضاء وچ سوجن پ�دا ہو 

 ۔و عمل کر �ت سٹ دے مشور� ا�ف��و تھر  لئئ  �ت متحرک ورزش نوں ال�و کر�ن ایپ آ�س تھر  .9

 ی اے۔دنکہ سخت ورزش مصنو� جوڑ نوں نقصان پہنچا سکو کیو دوڑ�ن �ت چھالنگ لگا�ن توں گ��ز کر  .10

کہ متبادل آپ��شن دی دنداں دے ڈا��ٹ �ا ڈا��ٹ نوں اینئٹ بائیوڻکس د .11 ورت لئئ ک� ب� ط��قہ دار �ت �جری لئئ مش�ت ی �ن

 ۔و تار�ــــخ توں آ�اە کر 

ائط لئئ طئب مشورە طلب کر  .12  : و درج ذ�ل �ش

  ،�رساؤ�ت زخم دا  مالئمتزخم دے انف�کشن دی عالمات: بخار، زخم دے درد وچ اضافہ، ال 

 ۔ں اں دے جوڑ �انچ� اعضاء وچ درد دا اچانک آغاز، گھڻن  دی خرایب

 گرنا �ا گھڻ�ن دی چوٹ 

 �نر�ں دی سوجن �ت �ا�ت ڻخن پنڈ 

ئ  و�ہو  بہا�ر کویئ ش .13  ۔رو صحت دی د�کھ بھال کر�ن وا� پ�شہ ور افراد توں مشورە ک یت

 
 ں وچ میڻل ڈیٹ�ک�ٹ �اہوائئ اڈ

 تو کسڻم اف�ان نوں اپ�ن  و�ی اے۔ ا�ر االرم چالو ہو ند�ٹس دی حساس�ت مختلف ہو آپ�  میڻل ڈیٹ�ک�ٹ  �اں �ت مختلف ہوایئ اڈ
 ۔و تبد�� دے بار� وچ مطلع کر جوڑ دی 

 
 نت�جہ

ح بہت  �ت عمل کردا اے تو گھڻ�ن دی مکملی�ئ پروف�شنل دی ہدا�اکم��ض ہ�لتھ   دوںج  دی �ش
گ

 تھوڑی ہوندیتبد�� دی پ�چ�د�
 دی �گرم�

گ
ی دی توقع  نال درد توں پا� ر��ن دے  وچں ااے۔ آخر دار، روزمرە دی زند�  وچ بہ�ت

گ
 کیئت جاندیم��ض دے مع�ار زند�

 ، گھڻ�ن دی تبد�� دی �جری دا امکان حوصلہ افزا اے۔نال اے۔ ڻ�کنالو�ب دی تر�ت دے
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 جوڑاں دی تبد�� وا� م��ضاں لئئ 
ن لئئ تجاو�ز  پروفل�کڻک اینئٹ بائیوڻک ر�ج�م�ن

 
 

�م�ا توں وا�ستہ واقعات/ط��قہ کار لئئ  جوڑاں دی تبد�� وا� م��ضاں وچ پروف�ل�کڻک اینئٹ بائیوڻکس دے استعمال  متوقع ب�کڻ�ی
ن دے ننی   دا مشورە دتا جاندا اے۔ مندرجہ ذ�ل ش�ڈولز ام��کن ا��ڈ� آف ارتھ���ڈک �ج�ن

 
 اینڻ�مائکرو��ل ط��قہ کار

 ا�جنٹ
 دورانیہ اوقات خورا�اں

 س�فال�کسن، دنداں دا
 س�فراڈین،

 اموکس�سلن

گھنڻہ   1ط��قہ کار � گرام پو  2
 پہ�

 

  24ط��قہ کار دے
 گھن�ٹ � اندر

منقطع کر دی جاندی 
 اے۔

 
 ز�ادە تر 

وین م��ض/   ب�ی
ی بن�اد دے  دف�ت

 ط��قہ کار لئئ 
 قبل از ط��قہ کار

 واحد خورا� کا�ن اے

 جینڻام�سن چشم دا
 ڻ��راما�سن،

وفلوکس�سن،  سی�پ
 گیٹ�فلوکس�سن،
 لیووفلوکس�سن،

 موکس�فلوکس�سن،
 آفلوکس�سن، �ا

 -میوما�سن
 -گرام�س�ڈین

 پول�م�کسن یب 
 س�فازولن

 کئئ قطر�
 توں  2بن�ادی طور �ت 

 گھن�ٹ تک �ا  24
گرام آنکھ م�   100

 دے سف�د پرد� دے ت�

 
 ماہر امراض چشم
 �ا فارماسسٹ توں

خورا� دے طرز عمل 
 لئئ مشورە کرو

 

 س�فازولن، ارتھ���ڈک
 س�فوروکزائم �ا

 و�نکوما�سن

1-2 g iv 
1.5 g iv 
1 g iv 

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو  �ش
 

 س�فازولن، �ا و�سکولر
 و�نکوما�سن

1-2 g iv 
1 g iv 

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش
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 اینئٹ مائکرو��ل ط��قہ کار

 ا�جنٹ
 دورانیہ اوقات خورا�اں

و اننٹسڻائنل   24ط��قہ کار دے  گ�س�ٹ
 گھن�ٹ � اندر

منقطع کر دت جاندی 
 اے

 
 ز�ادە تر 

وین م��ض/   ب�ی
ی بن�اد �  دف�ت
 ط��قہ کار لئئ 

 قبل از ط��قہ کار
 واحد خورا� کا�ن اے

 غذایئ نا�،
معدە �ت بارە انگشئت 

 آنت

iv س�فازولن گرام   1۔2  60ط��قہ کار توں   
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش
 

iv س�فازولن صفراوی نا� گرام   1۔2   
 نیوما�سن + کولور�کڻل

 ار�تھروما�سن
 بن�اد (اورل) �ا
و ن�ڈازول  می�ٹ

 (اورل)

گرام پو   1 ط��قہ کار دے وقت  
 �ت منح� اے،

GI ا�/  طب�ب �ت
فارماسسٹ توں 

 مشورە کرو
 کلنڈاما�سن + � �ت گردن

 جینڻاما�سن �ا
 س�فازولن

م� گرام  600۔ 900
iv 

م� گرام/کلوگرام  1.5
iv 
 ivگرام   2-1

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش

 
گ

 زچ�
 �ت امراض �سواں

، ن  س�فوکسینٹ
 س�فازولن،
 امپ�س�لن/ 

 سلب�کڻم

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

 60ط��قہ کار توں  
 منٹ پہ� خورا�

وع کرو   �ش

وفلوکس�سن تناس� بو�  م� گرام پو �ا 500 س�پ
 ivم� گرام  400

 1ط��قہ کار  توں 
 گھنڻہ پہ�۔  

 ط��قہ کار توں
وع   60  منٹ پہ� �ش

 کرو
 

 

ن (  : جوڑاں دی1033)۔ معلومایت ب�ان 2010ام��کن ا��ڈ� آف ارتھ���ڈک �ج�ن
�م�ا لئئ اینئٹ بائیوڻک پروف�ل�کسس۔  تبد�� وا� م��ضاں وچ ب�کڻ�ی

، http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdf AAOSباز�افت از  ، 2009: بعد از ارتھرو�السئٹ
 توں بعد اینئٹ بائیوڻکس �ت معلومایت ب�ان 2010نظرثاین 

 
 

 ایہہ معلومات �ف عام تعل�� مقصد �ت حوالہ لئئ ننی 
، براە کرم طئب ماہ��ن نال مشو   رە کرو�ب �ساں دے ذہن وچ کویئ سوال ہوو� �ت
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(  سپ�شلئٹ ا�ڈوائزری گروپ (ارتھ���ڈکس اینڈ  ڻراماڻولو�ب

 وچ شائع ہ��ا 1016 وار پہ� 
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