
عضو) (قطع آمپوتاسيون

مي جراحي عمل طي اندام قطع يا عضو قطع معني به شايعترينآمپوتاسيون باشد.
مي برگر بيماري مثل عروق ناراحتي و ديابت باال سنين در آن سنينعلت در و باشد

مي تومور و تصادفات تر پايين و باشد.جواني

عضو: عوارضقطع
عضو-الف باقيمانده شكل شده.تغيير قطع اندام يا
پوستي-ب حساسيت مثل پوستي عوارض
بين-ج از زمان مرور به احساس اين است شده قطع كه عضوي داشتن وجود احساس

رود. مي
يا-د عضوي در سوزش و خارش مثل ناراحتي گونه هر يا درد احساس خيالي: درد

است. شده قطع كه اندامي

رعا سالمتي، آرزوي ضمن گرامي كمكبيمار شما بهبودي به كه را زير موارد يت
مي توصيه كند نماييم:مي

زمان• تا آنرا اطراف پوست و زخم كنيد. تعويض را پانسمان روز هر جراحي عمل از پس
بخيه شود.كشيدن ايجاد پوستي حساسيت است ممكن زيرا نگهداريد خشك و تميز ها

ك• مصرف دستور طبق را پزشك توسط شده تجويز نيد.داروهاي
اگر• باال خون قند كنيد. كنترل كامالً را خود خون قند هستيد ديابت به مبتال اگر

مي زخمتان شدن عفوني احتمال و زخم بهبود در تاخير موجب نشود شود.كنترل

تا• بايد را شده قطع اندام يا عضو حد48باقميانده تا عضو قطع از بعد اول ساعت
نك ورم تا داشت نگه باال ند.امكان

از• بعد تحتاني اندام در شده قطع عضو باقيمانده هاي اندام2-3بخيه ودر هفته
مي17يا16فوقاني شده كشيده عضو قطع از بعد بيشروز آنرا خون جريان و ترشوند
كند.مي

تا• را است شده قطع كه عضوي يا اندام چون2-3باقيمانده ببنديد كشي باند با ماه
باقيمانده ورم چه هر دهد. مي كاهش نيز را درد و شود كمتر محل ورم تا كند مي كمك

توانيد مي مصنوعي اندام از زودتر يابد بهبود زودتر عضو
كنيد. استفاده

روزي را كشي بسته2-3باند و باز كنيد.بار

كنيد.• فعاليت و كار امكان حد تا



مايعات• بخوريد. غالت و سبزيجات و ميوه و ماهي و چرب كم لبنيات مثل غذاهايي از
بنوشيد.

نكشيد.• سيگار و كنيد نرمش زياد

مصنوعي• اندام از روز تمام بايد شد خوب كامل طور به جراحي محل زخم كه زماني در
غير در بپوشيد را مصنوعي اندام اول شديد بيدار خواب از كه صبح كنيد. استفاده
دشوار مصنوعي اندام پوشيدن و كند مي ورم شده قطع كه عضوي باقيمانده اينصورت

شود.مي
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