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ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ (ਪੂਰਵ ਅਤ ੇਬਾਅਦ-ਆਪਰਿੇਟਵ ਦਖੇਭਾਲ) 

 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮਰ ਜੋੜ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜਵਸੇਵ�  ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਇਹ ਬੁੱਕਲੈ�ਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੂਰਵ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 
ਅਗੰ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ ੇਕਮਰ ਦ ੇਜੜੋ ਦਾ ਕਮੰ 
ਕਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਾਕੇਟ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹਡੱੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਗੋਲ ਿਸਰ ੇਅਤੇ ਪੈਲਿਵਸ ਦ ੇਕੱਪ-ਵਰਗੇ ਐਸੇਟਾਬੁਲਮ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਤਹ੍ ਾਹਾਂ ਨਰਮ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
Acetabulum ਅਸਟੇਾਬਲੁਮ 
Femoral Head  ਿਫਮਰੋਲ ਿਸਰ 
Femoral Neck  ਿਫਮਰੋਲ ਗਰਦਨ 
Femur  ਫਮੈਰੁ 
Hip Joint ਕਮਰ ਦਾ ਜੜੋ 
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ਜਦ� ਤੁਸ� ਗਠੀਏ ਜਾ ਂਅਵੈਸਿਕਊਲਰ ਨੈਕਰੋਿਸਸ ਜਾ ਂਕਮਰ ਉ�ਤੇ ਧੱਕੇ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਰਮ ਹਡੱੀ ਜਾ ਂਕਮਰ ਜੋੜ ਦੀ ਹਡੱੀ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਉ�ਤੇ ਦਰਦ ਜਾ ਂਅਕੜਣ ਮਿਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ 1 

 

ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ 2 

Acetabulum 
ਅਸਟੇਾਬਲੁਮ 

Femoral Head ਿਫਮਰੋਲ ਿਸਰ 

Articular 

Cartilage 

ਆਰਟੀਕੁਲਰ ਨਰਮ ਹਡੱੀ 

 

ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ 1 ਅਤੇ 2: ਸਧਾਰਨ ਕਮਰ (ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ ਿਦਰ੍ਸ਼) 

 

 

ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ 3 

 

ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ 4 
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Bone Spurs 
ਹੱਡੀ ਸਪਰ 

 

ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ 3 ਅਤੇ 4: ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ ਕਮਰ (ਪੂਰਵਕਾਲੀਨ ਿਦਰ੍ਸ਼) 
 

 

 

ਇਲਾਜ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਮੋਿਖਕ ਐਨਲਜੈਿਸਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਾਵਾ ਂਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੈਰ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਇਲਾਜ ਅਸਫਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦ ੇਸਕੰਤੇ 
 ਅਵੈਸਿਕਊਲਰ ਨੈਕਰੋਿਸਸ 
 ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਿਸਰ ਜਾ ਂਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਟ 
 ਗਠੀਆ 
 ਓਸਿਟਓਆਰਥੀਰਾਇਿਟਸ 
 ਰੈਯੂਮੈਟੋਇਡ ਗਠੀਆ 
 ਅੰਿਕਲੂਿਜ਼ੰਗ ਸਪ�ਡਾਇਲਾਇਿਟਸ 
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ਆਪਰਸ਼ੇਨ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
 ਕਮਰ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 
 ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ 

 
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਕਵ� ਮਦੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
 ਦਰਦ ਘਟਾ�ਦੀ ਹ ੈ
 ਕਮਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
 ਿਵਗੜੇ ਕਮਰ ਜੋੜ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
 ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਰ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
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ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ 
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਜਾ ਂਖਰਾਬ ਹਡੱੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹਡੱੀ ਨੰੂ ਹਟਾ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਜੋੜ ਨਵ� 
ਨਕਲੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਿਵੱਚ ਐਸੀਟੈਬੂਲਮ ਕੱਪ, ਬਾਲ ਿਸਰਾ ਅਤੇ  
ਫੈਮੋਰਲ ਸਟੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਤ, ਪੋਲੀਥਾਇਿਲਨ ਜਾ ਂਸੈਰੇਿਮਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਕੱੁਲ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੰਪਲਾਟਂ 
 
ਨਕਲੀ ਜਆੁਇਟੰ ਜੜੋਣਾ 
ਜੋੜਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਸੀਮ�ਟ ਜੋੜ, ਸੀਮ�ਟ ਰਿਹਤ ਜੋੜ ਅਤੇ ਹਾਈਿਬਰ੍ਡ ਿਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 
ਸੀਿਮੰਟ ਜੋੜ 
ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਡੀ ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਨਹ� ਜੋੜਦਾ; ਇਹ ਮੁਖੱ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਪਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਠੋਸੀਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਿਸਰਫ ਕੱੁਝ ਿਮੰਟ ਲਗੱਦੇ ਹਨ। ਸੀਿਮੰਟ ਜੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਅਦ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਪੀਰੀਅਡ ਿਵੱਚ। 
 
ਸੀਿਮੰਟ ਰਿਹਤ ਜੋੜ 
ਪੋਰਸ ਧਾਤ ਪਰ੍ੋਸਥੀਿਸਸ ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਡੱੀਆ ਂਦੇ ਿਟਸ਼ ੂਨੰੂ ਪਰ੍ੋਸਥੀਿਸਸ ਿਵੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਧੀ 
ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹਡੱੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਿਵਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
  

ਬਾਲ ਿਸਰਾ 
ਐਸੀਟੈਬੂਲਮ ਕੱਪ 

ਫੈਮੋਰਲ ਸਟੈਮ 
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ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ 
ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਿਵਧੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
 
ਸਰਜੀਕਲ  ਿਵਧੀ 
 ਇੱਕ ਚੀਰਾ (ਲਗਭਗ 10 ਇੰਚ ਜਾਂ 25ਸ�ਮੀ) ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 ਐਸੇਟੈਬੂਲਮ ਤ� ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵ� ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪ ਨੰੂ ਐਸੀਟੈਬੂਲਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਿਵੱਚ ਸਟੈਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਜੋੜਣ 

ਲਈ ਸੀਿਮੰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਜੇਕਰ ਸਕੇੰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਿਸਰ ਦੀ ਬਾਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਕਾਰ ਸਟੈਮ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੱਟ ਦੀ 
ਹੱਡੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਐਸੀਟੈਬਲੂਮ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 

 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਨਕਾਸੀ ਿਟਊਬ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰੂ ਸਟੈਪਲ ਜਾਂ ਟਾਂਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਲਗਾਓ। 
 
ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਨਤੀਜਾ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸ� ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕਾ 
ਸੁੰਨਾਪਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਵ� ਨਕਲੀ ਜੋੜ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਿਕ, 
ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 
 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 90% ਨਕਲੀ ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ 
ਲਈ, ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਿਹਰਾਵਾ ਅਤੇ ਿਢੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਸੋਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਜਖੋਮ ਅਤ ੇਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂ
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਰਜੀਕਲ  ਿਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂ
ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਹੇਠਾਂ ਕੱੁਝ ਆਮ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 
ਉਦਾ. ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ, ਨਮੂਨੀਆ, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਧੱਕਾ, ਆਿਦ। 
ਖਾਸ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂ
1. ਖੂਨ ਵਿਹਣਾ 

ਖੂਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਚੜਹ੍ ਾਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
2. ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ 

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਦਲਵ� ਸਨਸਨਾਹਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕੇ ਸੁੰਨੇਪਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਤ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਖੂਨ ਦੀਆ ਂਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਰਪੂ ਿਵੱਚ। 

3. ਗਿਹਰੀ ਨਾੜੀ ਥਰੋਮਬੋਿਸਸ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਇੰਬੋਿਲਜ਼ਮ 
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਗਿਹਰੀ ਨਾੜੀ ਥਰੋਮਬੋਿਸਸ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਇੰਬੋਿਲਜ਼ਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਰਲਭ 
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ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਪਲਮਨਰੀ ਇੰਬੋਿਲਜ਼ਮ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
4. ਕਮਰ ਜੋੜ ਲਾਗ 

ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਤ� ਪੀਿੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਲਾਗ ਦਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੱਟ 
ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ 

5. ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਅਕੜਣ 
ਕਮਰ ਿਵੱਚ ਅਕੜਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਪਰ ਦੁਰਲਭ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। 

6. ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਮੋਚ 
ਨਕਲੀ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਮੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਲਭ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। 

 
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖਤਿਰਆ ਂਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
 
 
ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਤਆਰੀ 
1. ਪੂਰਵ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਪੜਹ੍ ਾਈ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਰਸ ਪੂਰਵ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਰਦ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾਂ ਅਤੇ ਿਡਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਿਕਰਪਾ 
ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੇਸ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਹੈ। 

2. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉ�ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਧੀ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। 

3. ਬੇਹੋਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਐਨੇਸਥੀਿਟਸਟ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉ�ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ 
ਿਵਧੀ (ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਐਪੀਡੂਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ) ਅਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਸਮਝਾਏਗਾ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 

4. ਪੂਰਵ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਸਰੀਿਰਕ ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ ੈ
 ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ 
 ਇਲੈਕਟਰ੍ ੋਕਾਰਡੀਓਗਰ੍ਾਫੀ (ECG) 
 ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ 
 ਐਕਸ-ਰੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰ 
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਪੀਰੀਓਡ�ਟਾਇਿਟਸ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਿਢਲੱਾ ਦੰਦ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਸਰਜਰੀ ਤ� 

ਪਿਹਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਤਾਂ ਿਕ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
5. ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ 
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ ਉਦਾ. ਦਸਤ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਟਰ੍ ੈਕਟ ਲਾਗ ਜਾ ਂਹੇਠਲੇ ਅੰਤ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਿਕਰਪਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ 

ਲਓ। 
 ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਉ�ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਲਜੈਿਸਕ ਪੈਚ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। 
 ਿਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। 
 ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਿਜਵ� �ਟੀਕੋਐਗੂਲ�ਟਸ ਉਦਾ. ਵਾਰਫੇਿਰਨ/ ਪਲੇਿਵਕਸ, 
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ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਸੋਜਸ਼-ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ (NSAIDs)। 
 
ਦਾਿਖਲਾ ਪਰ੍ਬਧੰ 
1. ਿਨਜੀ ਚੀਜਾ ਂ

 ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਅਸਲ ਕਾਪੀ) 
 ਦਾਿਖਲਾ ਸਿਲੱਪ 
 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ (ਸਹੀ-ਲੇਬਲ ਸਮੇਤ) 
 ਿਨਜੀ ਲੋੜਾ ਂ(ਤੋਲੀਆ, ਟੂਥ ਬਰਸ਼, ਗੈਰ-ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੇ ਸਲੀਪਰ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ, ਿਢੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਿਦ)। 

2. ਦਾਿਖਲੇ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਹਟਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
 ਮੇਕ-ਅੱਪ, ਨੇਲ ਪਾਿਲਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਸਟਲ ਨੇਲ ਪਾਿਲਸ਼ਾਂ ਨਹ�। 
 ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। 
 ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਿਖਲੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਿਲਆਓ। 

3. ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਪਰ੍ਬੰਧ 
ਪਰ੍ਬੰਧ ਦਾਿਖਲਾ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆ ਂ(ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ I ਜਾਂ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ II) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਰ ਹਨ:  
 
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ I (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਦਾਿਖਲ) 
 ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਲਓ। 
 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੋ।  
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ II (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦਾਖਲਾ) 
 ਦਾਖਲੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਰਖੱੋ। 
 ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆ ਂਲਓ। 

 
ਪੂਰਵ-ਆਪਰਿੇਟਵ ਿਤਆਰੀ 
1. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 

 ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ 
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਪਖਾਨਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ  
2. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿਦਨ 

 ਦਵਾਈ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨੇਸਥੀਿਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ 
ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਤਆਰੀ 
 ਵੋਇਿਡੰਗ 
 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪ, ਗਾਊਨ ਅਤੇ ਸਟੋਿਕੰਗਜ਼ ਪਾਓ 
 ਨਕਲੀ ਦੰਦ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਲ�ਸ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਂਉਤਾਰ।ੋ 
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 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਆਪਰੇਿਟਵ ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਲਈ ਿਚੰਿਨਹ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ
 ਪਰ੍ੋਪਰਟੀ 

 ਸਾਰੀ ਪਰ੍ੋਪਰਟੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪੈਸੇ, ਉਪਕਰਨ, ਘੜੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਕਰ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 
ਬਾਅਦ-ਆਪਰਿੇਟਵ ਕਅੇਰ 
1. ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ 

ਅਨਸਥੀਿਟਸਟ ਦਰਦ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਐਨਲਜੀਸੀਆ (PCA) ਅਤੇ ਮੋਿਖਕ ਐਨਲਜੈਿਸਕ ਿਲਖੇਗਾ। 
ਦਰਦ 2 ਤ� 3 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਕਸਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ PCA ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੋਿਖਕ ਐਨਲਜੈਿਸਕ 

 

ਮਰੀਜ਼ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਐਨਲਜੀਸੀਆ (PCA) ਮਸ਼ੀਨ 

   

 

2. ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਵਰਨਾ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
3. ਿਨਕਾਸੀ ਿਟਊਬ 
ਹੈਮੇਟੋਮਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਸਰਜੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿੱਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ-ਆਪਰੇਿਟਵ 
1-2 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
4. ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ �ਬੂਲੇਸ਼ਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਮੂਨੀਆ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੰਘਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
5. ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥਰ੍ੋਮੋਬੋਿਸਸ (DVT) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥਰ੍ੋਮੋਬੋਿਸਸ (DVT) ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ (ਥਰ੍ੋਮਬਸ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ। DVT ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅੰਗ 
ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਤਲਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤੱਕ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪਲਮਨਰੀ �ਬੋਿਲਜ਼ਮ (PE) ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ 
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 ਿਗੱਟਾ ਪੰਪ ਕਸਰਤ ਪਰ੍ਤੀ ਘੰਟੇ 20 ਵਾਰ ਕਰੋ (ਿਗੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਲਚਕ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ)। 
 ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਕਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠੋ। 30 ਿਮੰਟਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਖੜਹ੍ ੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਰ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਵਹਾਓ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਠੇਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਦੀਆ ਂ
ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਲੋੜ�ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ। 
 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥਰ੍ੋਮੋਬੋਿਸਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤ� ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ �ਟੀ-�ਬੋਿਲਜ਼ਮ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। 
 �ਟੀ-�ਬੋਿਲਜ਼ਮ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: 

ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਲਾਂਡਰੀ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
 
 
 
ਹਠੇਾ ਂਹਾਲਾਤਾ ਂਅਧੀਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰਮਡੈੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ 
 ਿਪੰਨੀ ਿਵੱਚ ਸੋਜ, ਗਰਮ ਜਾਂ ਮਲੁਾਇਮ ਹੋਣਾ 
 ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹਣੋ ਵਲੇੇ ਕਮਰ ਦੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ
 ਕਮਰ ਦੀ ਮੋਚ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਸਹਾਰੇਯੋਗ ਿਸਰਹਾਣੇ ਨੰੂ ਲੱਤਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਹੋਣ 

ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਸਹਾਰੇਯੋਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। 
 ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੇਟਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਿਸਹਰਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਜਦ� ਗੈਰ-

ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੇਟੋ। 
 ਅਰਧ-ਲੇਟਵ� ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਤੇ 45 ਿਡਗਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਬੈ�ਡ ਨੰੂ ਟੇਢਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈ�ਡ ਦੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਨਹ� ਤਾਂ ਿਕ ਕਮਰ ਜੋੜ ਨੰੂ ਵੱਧ ਲਚਕ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ। 
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ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਸਰਹਾਣੇ 

 
1. ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ
 ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਸਰਹਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿੱਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਕਮਰ ਦੀ ਮੋਚ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ। 
 ਖਾਸ ਬੈ�ਡ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਤਾ ਂਿਕ ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਚਕ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ। 
 ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰਾਿਪਸਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 

ਵਰਤ� ਿਸਖਾਏਗਾ।  
 ਉ�ਚ-ਨੀਵ� ਕੁਰਸੀ ਉ�ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਨੰੂ 90 ਿਡਗਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਮੁੜਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ। 

 
ਉ�ਚ-ਨੀਵ� ਕੁਰਸੀ 

2. ਕਮਰ ਦੀ ਮੋਚ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ: ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
 ਚ�ਕੜੀ ਨਾ ਮਾਰ ੋ
 ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਾਸ ਨਾ ਕਰ ੋ
 ਆਪਣੀ ਕਮਰ> 90 ਿਡਗਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਮੋੜੋ  
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ਨਾ ਕਰ ੋ

 

 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਾ ਝੁਕਾਓ 

 
ਆਪਰੇਟ ਹੋਈ ਕਮਰ ਨੰੂ  
> 90 ਿਡਗਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਝੁਕਾਓ 

 

ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਾਸ ਨਾ ਕਰ ੋ

 

 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਾ ਮੁੜੋ ਜਦ� ਖੜੇ ਹੋਵੋ 

ਉਪਰ 

 

  
ਕਮਰ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਿਦਓ ਜਦ� ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋਵੋ 

ਬੈ�ਡ ਉ�ਤੇ। 
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ਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ ……. ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 ਜਦ� ਲੇਟ ੇਹਵੋ ੋ
ਲੱਤਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਮੋਟਾ ਿਸਰਹਾਣਾ ਰੱਖੋ। 

 
 ਜਦ� ਲੇਟ ਜਾ ਂਉ�ਠ ਰਹ ੇਹਵੋ ੋ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਬੈ�ਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲਜਾਓ 
ਅਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

 
 ਕੁਰਸੀ ਉ�ਤ ੇਬਠੈਿਦਆ ਂਅਤ ੇਉਠਿਦਆ ਂ

ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਲੱਤ ਨੰੂ 90 ਿਡਗਰੀ ਤ� ਵੱਧ 
ਮੋੜਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸ� ਖੜਹ੍  ੇਹੋਣ ਲਈ 
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਪ�ਟ ਪਾਉਣੀ ਅਤ ੇਉਤਾਰਨੀ 
ਪ�ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਸਰੀ ਜਾਂ ਬ�ੈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ 
ਲੱਤ ਉ�ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪ�ਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੀਚਰ ਵਰਤੋ, ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਗੈਰ-
ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਲੱਤ ਉ�ਤੇ ਪਾਓ। ਪ�ਟ ਉ�ਪਰ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਖੜਹ੍ ੇ ਹੋ ਜਾਓ। 
ਪ�ਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਕੁਸਰੀ ਜਾ ਂਬ�ੈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਠੋੈ। ਪ�ਟ ਨੰੂ ਕਮਰ ਤ� 
ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਪ�ਟ ਪਿਹਲਾਂ ਗੈਰ-ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ 
ਲੱਤ ਤ� ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ ਲੱਤ ਤ� ਪ�ਟ ਉਤਾਰ ਲਈ 
ਰੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

 

 
ਜਰੁਾਬਾ ਂਪਾਉਣੀਆ ਂਅਤ ੇਉਤਾਰਨੀਆ ਂ
ਜੁਰਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਜੁਰਾਬ ਪਾਓ। ਜੁਰਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁੱਟੋ 
ਫਰਸ਼ ਉ�ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਓ 
ਜੁਰਾਬ ਦੇ। ਉ�ਪਰ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਛੱਡੋ। 
ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਜੱੁਤੀ ਦ ੇਿਸਰੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਾ ਂ
ਰੀਚਰ ਦੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ। 

 

 

3. ਪੋਸ਼ਣ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
 
4. ਹਟਾਉਣਾ 
ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ੁਕਲ ਆਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਕੋਵ� ਕੈਥੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਕਬਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
 
5. ਟਾਂਕੇ ਜਾਂ ਸਟੈਪਲ ਖੋਲਣੇ 
ਿਦਨ 10 ਤ� 14 ਤੱਕ ਟਾਂਕੇ ਜਾਂ ਸਟੈਪਲ ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
 
6. ਿਡਸਚਾਰਜ 
ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਿਡਸਚਾਰਜ ਸਲਾਹ 
1. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜਾਰੀ ਰਖੱ।ੋ 
2. ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ। 
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3. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਚ�ਕੜੀ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਰ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਰੋੜਨ ਤ� ਬਚੋ। 
4. ਸੋਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥਰ੍ੋਮੋਬਿੋਸਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 30 ਿਮੰਟਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ 

ਕਰੋ। 
5. ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ 

ਉ�ਚਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਨੰੂ 90 ਿਡਗਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਮੋੜਣ ਤ� ਬਚੋ। 
6. ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤ� ਬਚੋ ਿਕ�ਿਕ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
7. �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ  ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਬਦਲਣ 

ਦੇ ਆਪਰ੍ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੂਚਤ ਕਰੋ। 
8. ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: 

 ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਿਚੰਨਹ੍: ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਲਾਲੀ, ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਵਿਹਣਾ 
 ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੀ ਿਵਗਾੜ 
 ਿਡੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੀ ਸੱਟ 
 ਿਪੰਨੀ ਅਤੇ ਿਗੱਟੇ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ 

9. ਆਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
10. ਦਵਾਈ ਲਓ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਕਰ।ੋ 
11. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
 
ਹਵਾਈ ਅੱਿਡਆ ਂਿਵੱਚ ਮੈਟਲ ਿਡਟੈਕਟਰ 
ਮੈਟਲ ਿਡਟੈਕਟਰ ਯੰਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। 
 
ਿਸੱਟਾ 
ਪੂਰਨ ਕਮਰ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹ।ੈ 
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ਪਰ੍ੋਫਾਈਲੈਕਿਟਕ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਰਜੈੀਮ�ਸ ਲਈ ਸਝੁਾਅ 
ਜੜੋ ਿਰਪਲੇਸਮ�ਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ 

 
ਸੰਭਾਿਵਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ/ ਿਵਧੀਵਾਂ ਲਈ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੋਫਾਈਲੈਕਿਟਕ 
�ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਆਰਥੋਪੈਿਡਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ 
ਅਕੈਡਮੀ ਤ� ਲਈਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। 
 

ਿਵਧੀ �ਟੀਮਾਈ�ਬੋੀਅਲ 
ਏਜਟੰ 

ਖਰੁਾਕਾ ਂ ਸਮਾ ਂ ਿਮਆਦ 

ਦਦੰ ਸਬੰਧੰੀ ਸੈਫਾਲੈਕਿਸਨ, 
ਸੇਫਰਾਡਾਈਨ, 
ਅਮੋਕਸੀਿਸਿਲਨ, 

2 gm po  ਿਵਧੀ ਤ� 1 ਘੰਟਾ 
ਪਿਹਲਾ ਂ

ਿਵਧੀ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਰੋਿਕਆ। 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ 
ਮਰੀਜ਼/ਦਫਤਰ-ਅਧਾਿਰਤ 
ਿਵਧੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪੂਰਵ-ਿਵਧੀ ਖੁਰਾਕ 
ਕਾਫੀ ਹੈ। 

ਓਫਥਲੈਿਮਕ ਜ�ਟਾਮੀਿਸਨ, 
ਟੋਬਰਾਮਾਇਿਸਨ, 
ਿਸਪਰੋਫਲੋਕਸੈਿਸਨ, 
ਗਟੀਫਲੋਕਸੈਿਸਨ, 
ਲੇਵੋਫਲੋਕਸੈਿਸਨ, 
ਮੋਕਸੀਫਲੋਕਸੈਿਸਨ, 
ਓਫਲੋਕਸੈਿਸਨ, ਜਾ ਂ
ਮੇਓਮਾਇਿਸਨ- 
ਗਰ੍ਾਮੀਸੀਿਡਨ- 
ਪੋਲੀਮਾਇਕਿਸਨ ਬੀ 
ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ 

2 ਤ� 24 ਘੰਿਟਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਂ 100 
ਿਮਲੀਗਰ੍ਾਮ ਢੁਕਵ� 
ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਈ ਬੂੰਦਾਂ 

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 
ਨੇਤਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜਾਂ 
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਕਰ ੋ

ਓਰਥੋਪਿੈਡਕ ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ, 
ਸੇਫੂਰੋਕਸਾਇਮ ਜਾ ਂ
ਵ�ਕੋਮਾਇਿਸਨ 

1-2 g iv 
1.5 g iv 
1 g iv 

 ਿਵਧੀ ਤ� 60 ਿਮੰਟ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ

ਨਾੜੀ ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ, ਜਾ ਂ
ਵ�ਕੋਮਾਇਿਸਨ 

1-2 g iv 
1 g iv 

 ਿਵਧੀ ਤ� 60 ਿਮੰਟ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ

 
  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

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

 

 
ਿਵਧੀ �ਟੀਮਾਈ�ਬੋੀਅਲ 

ਏਜਟੰ 
ਖਰੁਾਕਾ ਂ ਸਮਾ ਂ ਿਮਆਦ 

ਗਸੈਟਰ੍ ੋਇਟੰਸੇਟਾਈਨਲ  ਿਵਧੀ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ 
ਿਵੱਚ ਰੋਿਕਆ। 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੀ 
ਮਰੀਜ਼/ਦਫਤਰ-ਅਧਾਿਰਤ 
ਿਵਧੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪੂਰਵ-ਿਵਧੀ ਖੁਰਾਕ 
ਕਾਫੀ ਹੈ।  

ਇਸੋਫੈਿਜਅਲ, 

ਗੈਸਟਰ੍ ੋਡੂਓਡੀਨਲ 

ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ 1-2 g iv  ਿਵਧੀ ਤ� 60 ਿਮੰਟ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ 

ਬੀਲੇਅਰੀ ਟਰ੍ ੈਕਟ ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ 1-2 g iv  
ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਿਨਓਮਾਈਿਸਨ + 

ਇਰੀਥਰੋਮਾਈਿਸਨ 
ਅਧਾਰ (ਮੌਿਖਕ) ਜਾ ਂ
ਮੈਟਰ੍ ੋਨੀਡਾਜ਼ੋਲ 
ਮੋਿਖਕ 

1 ਓਜ਼  ਿਵਧੀ ਦੇ ਸਮ� 'ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
GI ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂ
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ 
ਸਲਾਹ ਕਰ ੋ

ਿਸਰ ਅਤ ੇਗਰਦਨ 
 

ਕਿਲੰਡਾਮਾਈਿਸਨ + 
ਜ�ਟਾਮਾਇਿਸਨ ਜਾ ਂ
ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ 

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

 ਿਵਧੀ ਤ� 60 ਿਮੰਟ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ 

ਓਵਸਟੀਿਟਰ੍ਕ ਅਤ ੇ
ਗਾਇਨੇਕਲੋੋਜੀਕਲ 

ਸੇਫੌਕਸੀਿਟਨ, 
ਸੇਫਾਜ਼ੋਿਲਨ, 
�ਿਪਿਸਿਲਨ/ 
�ਿਪਿਸਿਲਨ 

1-2 g iv 
1-2 g iv 
3 ਓਜ਼ 
3 ਓਜ਼ 

 ਿਵਧੀ ਤ� 60 ਿਮੰਟ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ 

ਜਨੈੀਟੂਰੀਨੇਰੀ ਿਸਪਰ੍ੋਫਲੋਕਸਸੀਨ 500 mg po or 
400 mg iv 

 ਿਵਧੀ ਤ� 1 ਘੰਟਾ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ  
 ਿਵਧੀ ਤ� 60 ਿਮੰਟ 
ਪਿਹਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰੋ  

 

ਓਰਥੋਪੈਿਟਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕੈਡਮੀ (2010). ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਆਨ 1033: �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ 
ਜੋੜ ਿਰਪਲਸਮ�ਟਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਬੈਕਟੇਰੇਮੀਆ ਲਈ ਪਰ੍ੋਫਾਇਲੈਕਿਸਸ। 
ਇੱਥ� ਲਈ ਗਈ http://www.aaos.org/news/aaosnow/may09/cover2 t2 .pdf AAOS: ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਰਥੋਪਲਾਸਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਉ�ਤੇ ਿਬਆਨ, 2009, ਸੋਿਧਆ 2010. 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਆਮ ਿਵਿੱਦਅਕ ਉਦਸ਼ੇ ਅਤ ੇਸਦੰਰਭ ਲਈ ਹੀ ਹ।ੈ 
ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈੋ ਪੁਛੱਿਗਛੱ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਮਡੈੀਕਲ ਪਸ਼ੇਵੇਰਾ ਂਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ।ੋ 

 
ਸਪਸ਼ੈਲਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁਪੱ (ਓਰਥਪੋਿੈਡਕਸ ਅਤ ੇਟਰਮੋਾਟਲੋੋਜੀ) 

ਪਿਹਲਾ ਂਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹਇੋਆ 2016 
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