که زانو صاف می باشد تا حدي که درد ایجاد

هدف از درمان

جراحی رباط ACL

هدف از درمان جراحی پارگی لیگامان متقاطع یا

در روش هاي جراحی جدید ،جراحی بسته توسط

صلیبی بازگرداندن پایداري به زانو است بطوري

دستگاه آرتروسکوپی انجام می شود .در این

 -4با  2عصا در حد تحمل پاي خود را زمین

که بیمار بتواند به فعالیت هاي ورزشی خود

جراحی ها از تاندون هاي بدن مثل تاندونها

بگذارد یعنی همه وزن را روي زمین قرار ندهد.

برگردد.

هامسترینگ یا تاندون پاتال در این جراحی

 -5بیمار می تواند زانوي خود را تا  90درجه خم

بسیاري از پارگی هاي لیگامان متقاطع قدامی با

تاندونها با نخ غیرقابل جذب و پیچ قابل جذب در

کند.

بخیه زدن ساده بهبود نمیابند .درمان جراحی این
پارگی ها چیزي بیش از بخیه زدن ساده آنها

استخوانهاي ساق و ران جایگزین و تثبیت می
شود.

نکند در حد توان بیمار تکرار شود.

 -6مسکن استفاده کند .زیرا مسکن باعث کاهش
درد شده و تمرینات ادامه می یابد.

است و آنرا بازسازي مینامند به این علت که

آموزش به بیمار پس از جراحی ACL

 -7پانسمان محل عمل هر روز تعویض شود.

پزشک ارتوپد بافت دیگري را که معموال یک

 -1روي زانو عمل شده یخ قرار دهد تا درد و

لیگامان است از قسمت دیگري از بدن به ناحیه

 -8در صورت هرگونه تشدید درد یا قرمزي محل

خونریزي احتمالی را کم شود .شب ها پاتال

اي که رباط متقاطع قدامی بوده است منتقل

عمل یا ترشح از ناحیه بخیه ها  ،به پزشک اطالع

(کشکک) را به باال و پایین و طرفین حرکت دهد.

دهید.

 -2پاي جراحی شده را داخل بریس باالتر از

 -9بخیه ها پایان هفته دوم باز خواهد شد.

میکند تا این بافت جایگزین بافت قبلی شده و
داربستی براي ترمیم لیگامان شود .این بافت ها
راگرافت می نامند.

سطح قلب قرار دهد(.پاها باالتر از تنه باشد)
 -3انجام ورزش (ورزش درمانی زانو) تقویت زانو
 24ساعت بعد از عمل با باال آوردن ساق در حالی

 -10از غذاهاي پرکالري و لبنیات  ،مایعات فراوان
استفاده نمائید.

 -11دو هفته بعد ویزیت مجدد توسط پزشک
معالج انجام شود.
 -12جهت فیزیوتراپی با پزشک معالج مشورت
گردد.
 -13بیمار در پایان ماه اول می تواند دو عصا را
کنار بگذارد و همه وزن خود را روي پاي عمل
شده قرار دهد.
 -14دویدن در پایان ماه چهارم توصیه می شود.
 -15از زمانی که دامنه خم کردن زانو به 135
درجه یا قدرت عضله چهار سر آن  % 85زانو
مقابل برسد می تواند به ورزش برگردد.

آموزش به بیمار جراحی
رباط ACL
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