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Arthroscopy 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 

 
Pagpapakilala 

Ang Arthroscopy ay karaniwang gamit sa tuhod, bukong-bukong at mga kasukasuan ng 

balikat. Ginagamit ito upang makita ang kondisyon sa loob ng mga kasukasuan, sa 

pamamagitan ng paggamit ng maliit na fiber optic tube na tinatawag na arthroscopy. 

 

Layunin 

Sa pamamagitan ng pagtingin ng kondisyon sa loob ng kasukasuan, ang diagnosis at ang 

pagsasaayos ay maaaring gawin ng may tulong ng arthroscopy 

 

Paghahanda bago ang Operasyon 

• Pagsuri sa katawan hal. pagsuri sa dugo, pagsuri sa ihi, electro-cardiogram atbp. 

• Pagligo bago ang operasyon. 

• Hindi pagkain at pag-inom sa nakasaad na oras. 

• Maaaring konsultahin ang Anaesthetist kung kinakailangan at magdesisyon sa paraan ng 
anaesthesia tulad ng pangkalahatan, rehiyonal o spinal aneasthesia. 

• Kinakailangan ng nakasulat na pahintulot. 
 

Proseso 

Ang siruhano ay gagawa ng mga maliliit na hiwa sa balat ng pasyente at ipapasok ang 

instrumentong kasing laki ng panulat sa loob ng kasukasuan. Kasabay sa paggamit ng iba pang 

aparato, hal. kutsilyong pang opera, kamerang panteleibsyon atbp., ang siruhano ay maaaring 

masuri, manipulahin, o maisaayos ang instruktura sa loob ng mga kasukasuan. 

 

Pag-aalaga Pagkatapos ng  Operasyon 

• Maaaring ibalik ang dyeta kapag ang pasyente ay may buong kamalayan na. 

• Maaaring makaranas ng sakit sa sugat na maaaring mapaginhawa ng analgesics. 

• Ang ice therapy ay maaaring makatulong na mapaginhawa ang sakit at mapigilan ang 
pamamaga. 

• Sa simula, ang lugar na ioperahan ay babalutin ng makapal at itataas upang maiwasan ang 
pamamaga. Ang splint o suhay ay maaaring gawin upang maprotektahan ang apektadong binti. 

• Ang prinsipyo ng pag-aalaga sa sugat ay ang pagpapanatiling malinis at tuyo ito. 
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• Iwasan ang sobrang paggalaw ng inoperahang binti. 

• kung kinakailangan, maaaring sumangguni sa physiotherapist para sa ehersisyo ng pagpapalakas 
ng kalamnan at pagsasanay. 

 

Kumplikasyon 

Madalang, ngunit maaaring magkaroon ng impeksyon, matinding pamamaga o pagdurugo. 

 

Follow Up 

Mag Follow up ayon sa takdang araw. Magpagaling Agad! 
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