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 آرتھروسکویپ 
ت داوم اک نومضم سا �� ہخس� ەدش ہمجر ��گنا � �اوح سا روا ، اک ہخس� یز  ۔اگ وہ رو صت دمآر

 

 تعارف

، ڻخ�ن اور کندھوں � جوڑوں م  آرتھروسکویپ  وب � یفائ�ب آپڻک ڻ ک چھویٹ �اس کو ا ۔ عام مستعمل �� ںی گھڻ�ن

کہا جاتا   ا جاتا �� ج� آرتھروسکویپ � استعمال ک�ی ساخت کو مالحظہ کر�ن � ل اندروین  � جوڑ ��استعمال � ذر 

 ۔�� 

 

 مقصد

 ۔��  جا سکیت  ص اور اصالح ��معاونت � �شخ �  �، آرتھروسکویپ �کر�ن � ذر ساخت کو مالحظہ   اندروین  جوڑ �

 
 یار �شن � قبل ت�آپ� 
 و�نال�سس، ال�ور یکس ر�، �جسم کا معائنہ، مثً� خون کا معائنہ، ا  ۔ە�ی وگرام وغیکارڈ-ک�ٹ

  �۔ا جا�ئ �نہا لشن � قبل �آپ 

 ۔ںینا ترک کر دیمجوزە وقت پر کھانا اور پ 

 ور  جا سکیت  ٹسٹ � مشاورت �یھنستیا ا � ، مقا�سا کہ عمو���ت ج�ا � ط� �س�نستھیہو اور ا ی�� ا�ر �ن

 ۔ا جا سکتا �� �صلہ ک�ا � حوا� � ف�نستھسیسپائنل ا

  �۔��  درکار ہویت  یرضامند یر �تح 
 

 قہ�ط� 

ن � لگا�ئ گا اور پ�ی جلد پر چند چھو�ٹ چ ض ���جن م�  ومنٹس کو ںی گر �د ۔ داخل کر� گا ںی جوائنٹ م  � حجم � ا�س�ٹ

، مثً� �جیڈ ساخت کا  اندروین  �، �جن جوڑ ��ە، کو ساتھ مال کر استعمال کر�ن � ذر �ی مرە وغ�ژن ک�� یل�کل چاقو، ڻ�وا��ن

 ۔اصالح کر سکتا ��  ا اس �� ��معائنہ، تبد

 
 کھ بھال�شن د�بعد از آپ� 

 � وع  ۔ آ جا�ئ ںی ض مکمل طور پر ہوش م�م� ک بار جب ��� ا جا سکیت  غذا دو�ارە �ش

 �۔سکس � استعمال � افاقہ ہو سکتا �� �نلجی اںی  درد محسوس ہو سکتا �� جس مںی حد تک زخم م آپ کو ک 

 ۔��  جا سکیت  � مدد �  آ�س تھرایپ �ی  راحت اور سوجن پر قابو پا�ن � لںی درد م 

   یٹ یلپ پیٹ  شن شدە جگہ پر مویٹ �طور پر، آپ�  ابتدایئ  
گ

متاثرە ۔اور ا� اونچا رکھا جا�ئ گا تا�ہ  سوجن � بچا جا س� جا�ئ �

 ۔ا جا سکتا �� �س ک�اور ب�  یٹ یلپ پیٹ  یچوڑ  �ی عضو کو متاثر ہو�ن � بچا�ن � ل

 � ۔ہ �� کہ ا� صاف اور خشک رکھا جا�ئ یکھ بھال کا اصول �د زخم 

  �۔ں�ز ک� ��ن � گ� یادە حرکت د�شن شدە عضو کو ز �آپ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/
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  ور  ۔ا جا سکتا �� �فر ک�طرف ر  وتھرا�سٹ �� ف� �ی ورزش اور مشق � ل �  مضبو� ہو تو، پڻھوں � یا�ر �ن

 

 اں�دگ�چ�پ

، مگر اس م�شاذ و نادر ا  ۔ا خون بہہ سکتا �� �کشن، زائد سوجن � انفںی سا ہوتا ��

 

 فالو اپ

ن متع   ! ںی ک تمنائ� ن�ی � ل ایب �جلد صحت  ۔ںی  اوقات پر فالو اپ کروائںی

 

 ل کردە منجانب: ��شک

  )ڻولو�ب ینڈ ڻرامیا ڈک�آرتھ��( یٹ یٹنگ کمینیکوآرڈ

  )ڻولو�ب ینڈ ڻرامیڈک ا�رتھ��آگروپ (  یڈوائزر �ا لیٹ �ش�سپ

 2021ستم�ب 
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