

غذای سالم مانند میوه ،سبزیجات ،غالت ،لبنیات کم
چرب و ماهی بخورید .مایعات زیاد بنوشید .زیاد
نرمش و ورزش کنید .سیگار نکشید و از استرس



های روحی دوری کنید.


تا حد امکان خود را درگیر کار و فعالیت کنید.



وقتی که زخم محل جراحی شما بطور کامل

برخاستید اول پروتز خود را بپوشید وگرنه
استامپ شما ورم کرده و پوشیدن آنرا دشوار

تکنسین ارتوپدی که آنرا برای شما درست کرده تماس

مراقبت کنیم

مشکلی دارد سعی نکنید خودتان آنرا درست کنید .با
بگیرید .پروتز شما حتی اگر به ظاهر سالم باشد باید
سالی یک بار به توسط تکنسین ارتوپدی فنی که آنرا
درست کرده بازبینی شود .

خوب شد باید سعی کنید در تمام طول روز
پروتز خود را بپوشید .صبح که از خواب

باید از پروتز خود خوب مراقبت کنید .اگر پروتز شما

چگونه از اندام قطع شده

گروه هدف :بیمار وهمراهان

نگذارید قطع عضو برایتان محدویت ایجاد
کند

میکند .


سوکت استامپ را هر روز با یک پارچه نخی
نمناک که آغشته به کمی ماده شوینده است
تمیز کنید تا از عرق و آلودگی پاک شود .سپس
باقیمانده ماده شوینده را با پارچه نخی نمناک
پاک کرده و خشک کنید .
منبع :پرستاری داخی و جراحی برنر و سودارث،
ویرایش یازدهم8002،

تهیه کنندگان :گروه آموزش به بیمار مرکز
با تایید دکتر مظفر فوق تخصص جراح عروق
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قطع عضو به معنای شروع یک زندگی جدید برای شما و



در آمپوتاسیون های زیر زانو سعی کنید استامپ

محل استامپ را با باند کشی بصورت حرف  8انگلیسی

خانواده شما است .شما و وابستگان شما ممکن است

همیشه در امتداد ران شما باشد .آنرا در حالت خم

ببندید .این بانداژ فشاری کمک میکند تا ورم محل کم

احساس غم ،خشم و شرم داشته باشید .این احساسات طبیعی

نگهداری نکنید .این حالت نه تنها موجب ورم آن

شود .هر چه ورم استامپ زودتر بخوابد فرد میتوان زودتر

هستند .در باره این احساسات به خانواده و دوستان خود

میشود بلکه موجب میشود زانوی شما در حالت

از اندام مصنوعی (پروتز) استفاده کند.

صحبت کنید .به آنها اجازه بدهید به شما کمک کنند.

خمیده باقی بماند و بعداٌ پوشیدن اندام مصنوعی برای

به نکات زیر توجه داشته باشید

شما مشکل باشد .روزی چند بار یک بالشت را بر
روی زانوی خود قرار دهید تا آنرا در حالت صاف و
مستقیم تحت کشش قرار دهد.





کشی که تمام شد قبل از بستن بعدی ،انتهای باند قبلی را
با گیره خوب ببندید .دقت کنید که تمام انتهای استامپ با

در آمپوتاسیون های باالی زانو هم سعی کنید

روزانه تعویض شود .زخم و پوست اطراف آن باید

استامپ در امتداد تنه شما باشد .آنرا در حالت

از نو ببندید تا کشش آن حفظ شود .باند کشی همیشه

تمیز و خشک نگهداری شود.

خم به جلو نگه ندارید .این وضعیت موجب

بعد از عمل جراحی پانسمان روز زخم شما باید بطور



پزشک معالج برای شما داروهای آنتی بیوتیک و ضد

شما بتدریج کوتاه شود و وقتی بخواهید با پروتز
راه بروید راه رفتن برای شما مشکل خواهد شد.
روزی چند بار و هر  02-02دقیقه به شکم
بخوابید تا عضالت و تاندون های جلوی کشاله

اگر مبتال به دیابت هستید قند خون خود را کامال کنترل

ران شما کشیده شوند.

کنید .عدم کنترل قند خون موجب تاخیر در بهبود زخم
و افزایش خطر عفونت در آن میشود.
استامپ را باید بعد از جراحی تا حد امکان باال نگه
داشت تا ورم آن کم شود.

باید بسته باشد مگر موقعی که به حمام میروید.

میشود رباط ها و تاندون های جلوی کشاله ران

مصرف کنید.



دارید تا از بیش از یک باند کشی استفاده کنید .هر باند

باند کشی بسته شود .باند کشی را روزی  0-3بار باز کرده

درد تجویز کرده است .آنها را طبق دستور پزشک



در حین پیچیدن باند کشی کمی آنرا بکشید .اگر نیاز

.
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