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 آرتروسكوپي شانه



آرتروسكوپي مفصل شانه براي درمان بيماريهاي تاندوني، 

ليگاماني)رباط(، غضروفي، گاهي اوقات استخواني مفصصصل   

 شانه استفاده مي شود.     
در اين جراحي با تعبيه چند ورودي كوچك در اطراف مفصلصش نصانصه       

 جراحي با دستگاه و به طور بسته انجام مي نود. 
گصردد و نصتصايص          با اين روش حداقش ميزان آسيب به مفلش وارد مي

  -پصارگصي تصانصدونصهصا            -درخشاني دارد. در رفتگي هاي مكررمفلش  
توان با اين روش درمان نمود. زمان بصهصبصودي       ناپايداري مفلش را مي

حركتي مفلش پس از   نسبت به جراحي باز سريع تر مي باند. مدت بي 
جراحي بسته به نظر جراح از دو هفته تا نش هفته متغيير اسصت. درد       

 پس از جراحي نسبت به روش باز كمتر مي باند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از عمل جراحي ترميم تاندونهاي شصانصه بصه رو           

آرتروسكوپي مراقبت هاي بعد از عمل شامل رعايت نكات 

 زير است:
ساعته( به همصيصن     12بريس زير بغش يا گردن آويز را به طور دائم )  -3

اجصازه    نحو بايد دانته بانيد )درموارد خاص پزنك معال  ممكن اسصت  
بازكردن بريس را براي انجام تمرينات حركتي به نما بدهد( طول مدت 
استفاده از بريس يا گردن آويز را پزنك معال  براي نما تعيين خواهصد  

 نمود.
توانيد بريس زير بغش يا گصردن  به هنگام استحمام و دستشويي  مي -1

آويز را باز كنيد و بدون اين كه نانه عمش نده را حركت دهيد نستشو 
را انجام دهيد توجه دانته بانيد بعد از اتمام كار دقيقاً به همان  نكش 

 بريس را مجدداً ببنديد.
 



آب   ها گذانته نده معمصوًً دصد    كه روي محش زخم  هاييپانسمان -2
تصا    دصمصن    در  ها استحمام كنصيصد.   توانيد با آنبوده و از همين امروز مي

روز  بعد( ممكن است نياز به تعويض پانسصمصان     39تا  7مراجعه بعدي )
 نوبت تعويض گردد. 1-2ندانته بانيد و يا طبق دستور در 

ممكن است در روزهاي بعد دچار تورم منطقه دست و انگشتان و يا  -2
 كبودي در ناحيه بازو نويد كه كامالً طبيعي بوده و جاي نگراني ندارد.

نب ها ممكن است احساس درد در ناحيه عمش دانته بانيصد كصه      -1
كمپرس سرد و در صورت نياز ملرف مسكن تجويز نده باعث كاهش 

 درد خواهد ند.
خوابيدن با بريس زير بغش كمي مشكش است ولي نب ها نيز بصايصد    -6

تر بريس بسته باند. گذانتن دو عدد بالش زير سر باعث مي نود راحت
 بخوابيد.

طرز خوابيدن به صورت طاق باز و يا روي نانه مقابش اسصت زيصرا      -7
 توانيد بخوابيد.روي نانه عمش نده نمي

استفاده از دست جهت انجام كارهاي سبك مانند نونتن، كصار بصا      -1
 مانع است.كامپيوتر يا جابجايي اجسام سبك بال

 نود.رانندگي با يك دست توصيه نمي -/
هر اقدام جراحي ممكن است با عواردي همراه باند كه عصوار    -39

آرتروسكوپي به ندرت نامش عفونت، خونريزي داخش مفللي، اخصتصالل   
هصا( سصفصتصي        علبي عروقي، ترومبوفلبيت )تشكيش لخته در سياهصر   

مفلش، تجمع مايع در مفلش، چسبندگي و تاخير در التيام زخم اسصت.    
 لذا در صورت بروز عالئم به پزنك خود اطالع دهيد.

در صورت تجويز دارو توسط پزنك معال  آن را به موقع ملصرف   -33
 كنيد و در تاريخ مقرر جهت ويزيت بعدي مراجعه نمائيد.
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