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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

. یدفراوان استفاده کنیعاتو مایجاتسبز،هایوهمانند میبرپرفیماز رژیبوستاز یشگیريجهت پ-
تواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند.ی، میسبزیجات و مرکبات و آب میوه هاي تازه حاوي ویتامین سصرف-
.کنیديگوشت قرمز خودداری،دار (قهوه و نوشابه)، مشروبات الکلینشود مانند مواد کافئیاز ادرار میمکه موجب دفع کلسيمصرف مواداز-
.دیاجتناب کنیبدنیدشدياز انجام ورزش ها-
کار اجتناب کرد.ینمفصل ممکن است موجب دررفتن مفصل شود پس از انجام ایدخم کردن شد-
.یدبغل راه برویرزيعصایابا واکر یدتوانیدر صورت اجازه پزشک می،بعد از جراحمعموال-
.یدکنیريخوردن خود جلوگیزو از لیداز آنها استفاده کنیتوضعییرتا در هنگام تغیدنصب کنیوارديروییهایرهدر حمام دستگ-
نخورد.یزباشد و لیدارپایدحمام باصندلی-
.یدرفتن از پله از آنها استفاده کنیینباال و پاینداشته باشند تا در حیرهدستگیددو طرف پله ها با-
.یابدخوردن کاهش نیشوند تا احتمال زميجمع آوریدبرق رها شده در کف منزل بايهایملغزنده و سيهاتمام فرش-
ها که کف پایآن در حالينرم نباشد و در موقع نشستن رویادآن زیمنمحکم است که محل نشیصندلیکیماربيمناسب برایصندلیک-

آن محکم باشد.یدو دسته داشته باشد و پشتیدبای. صندلیرندزانو ها باالتر از مفصل ران قرار بگیدنبایردگیقرار مینزميرو
ح مفصل ران تر از سطیینشما پايزانوهاکهيبطوریدبگذاریصندلیامبل یاینماشیصندليتا رویدسفت داشته باشیبالشت کمیکیشههم-

.یردقرار بگ
مفصل ران در برود.ینکارچون احتمال دارد با ایندازیدبیکدیگريخود را رويپاهایددر هنگام نشستن نبا-
ه در هنگام کيباالتر از معمول باشد بطوریکمیدتوالت باین. ارتفاع محل نشستن اید) استفاده کنیدار (فرنگیهاز توالت پایشههميبرایدبا-

نه باالتر از آن.یرندآن، زانوها در سطح لگن قرار گينشستن بر رو
.یدمفصل ران را خم نکنجوراب و شلوار و کفش یدن. هنگام پوشیدبه جلو خم نشویصندلبر رويدر زمان نشستن -
به طرف داخل خم شود.یدعمل شده نباي. پایدکنيخوددارینزمياز رویزيبرداشتن چياز خم شدن به جلو برا-
.یداز تختخواب استفاده کن-
.یدکنيطبق دستور پزشک و در فواصل منظم مصرف شود. از قطع دارو بدون اجازه پزشک خوددارداروها-
.کنیديخودداریطوالنياز مسافرت ها-
.یدبرویینکشد تا پزشک اجازه دهد از پله باال و پایماه طول م6تا 3حداقل-
کنیدمراجعه یمارستانبه بیرصورت مشاهده موارد زدر-
.یابدنینتسکیمعموليکه با ضد دردهایدهصدمه ديدر اندامهایدشددرد-
اندام مبتاليگز گز و مور مور انتها-
در محل زخميعضو درد و قرمزيانگشتان در انتهايکبودیاو گییدرنگ پرسردي،-
از زخمیچرکترشح-
ییاشتهایتب و لرز و بحرکت در اندامییلگن و عدم توانایددرد شدی،خارجیایاندام ها، چرخش داخلیپروتز شامل کوتاهیرفتگدرعالیم-

مفصل رانیضتعو


