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 DHSدرمان شکستگی استخوان فمور با استفاده از وسیله ای به وام 

 

 اوذیکاسیون

 ضکستگی تیي تزٍکاًتزّای استخَاى راى
 ضکستگی سیزتزٍکاًتز ّای استخَاى راى

 

 وسایل مورد ویاز

 ست تیسیک ارتَپذی 
 ست استخَاًی تشرگ

 DHSست جاگذاری

 دستگاُ ساکطي
 دستگاُ الکتزٍ کَتزی

 

 ووع بیهوشی

 ٍ اپی دٍرال ،اسپایٌالتیَْضی عوَهی

 ووع پوزیشه  

پایی ثاتت ضذُ تا هیشاى کطص هَرد ًظز هار تز رٍی جاجْت پَسیطي دادى تیوار اس تخت ارتَپذی استفادُ هی ضَد ٍ پای تی

 .را تتَاى اعوال کزد

 شرح عمل

پس .کِ پای تیوار رٍ جاپایی تخت ارتَپذی قزار هیگیزدپس اس تیَْضی ٍ پَسیطي دادى تیوار اس ًاحیِ خار ایلیاک تا هحلی 

تیوار در آى قزار گزفتِ یک  کِ پای اس پزج  اتتذا یک ضاى سیز لگي تیوار اًذاختِ ضذُ ٍسپس اس سیز ساًَ تا رٍی جا پایی

الی ّوچٌیي تَسط یک ضاى اس سیز هَضع عول تا رٍی جاپایی درج صَرت هی گیزد ٍ اس تا.ضاى استزیل پْي هیطَد

فزد اسکزاب لَلِ ساکطي ٍ قلن . در پایاى یک ضاى پزفَرُ پْي هی گزدد.تذى پَضاًذُ هی ضَد ًاحیِ تحت تزش تا کل

الکتزٍ کَتزی را ٍصل کزدُ ٍ تیستَری ضوارُ دٍ را ّوزاُ تا پٌست تا دًذاًِ را درًاحیِ تزٍکاًتز فوَر در اختیار جزاح قزار 

را تاس کزدُ ٍ تَسط ( فاسیای ًاحیِ راى)فاسیا التادستزسی پیذا کٌذ ٍ تَسط قیچی هتش، هی دّذ تا تا تزش سیز جلذ تِ فاسیا



استَس لتزالیس در یک ایٌچ پاییي تز اس هحل هثذا آى ایجاد هی ٍ هاًٌذ تز رٍی عضلLِالکتزٍکَتزی هًََ پَالر تزضی

ری عضلِ اس رٍی استخَاى کٌار سدُ ضذُ ٍ دایسکت ضذُ ٍ تا استفادُ اس تٌت کةسپس تَسط پزیَست الَیتَر ایي عضلِ .کٌذ

تا استفادُ اس گایذ پیي استخَاى را سَراخ کزدُ ٍ تایستی تِ صَرتی .ًاحیِ هَرد ًظز جْت قزارگیزی گایذ آهادُ هی ضَد

س ایي تا استفادُ ا.هیلیوتز ًزسیذُ تِ سز فوَر اهتذاد یاتذ 5عول ضَد کِ پیي ًسثت تِ سز فوَردر هزکش قزار تگیزد ٍپیي تا 

جزاح اقذام تِ رین کزدى ، آى تَسط تزیپل ریوز تا تَجِ تِ اًذاسُ ًیل پیي اًذاسُ ًیل هَرد ًظز راتذست آٍردُ ٍ تعذ اس

ًیل در  Tتاپز اقذام تِ رسٍُ دار کزدى داخل حفزُ ایجاد ضذُ کزدُ ٍسپس تَسط آچاردستِاستخَاى هی ًوایذ ٍ تا استفادُ اس 

ایوپکتَر در هحل هَرد ًظز هی  جزاح تا اًتخاب پلیت هٌاسة اقذام تِ جاگذاری سایذ پلیت تَسط.هحل کار گذاضتِ هی ضَد

سپس تَسط دریل استخَاى را سَراخ کزدُ ٍپلیت را تَسط چٌذ پیچ تز رٍی پزٍ گشیوال استخَاى فوَر فیکس هی .کٌذ

 ًوایذ

 : تِ تزتیة سیز دٍختِ هیطًَذّا الیِ ٍ تعذ اس ضوارش گاسّا ٍ ٍسایل، دُسپس هَضع عول تا سزم ضستطَ دادُ ش.

 ٍیکزیل یک یا دٍ عضالت تا 

 ٍفاسیا تا ٍیکزیل یک یا د 

 کاتیٌگ 0.2سیز جلذ تا ٍیکزیل صفز یا 

  کاتیٌگ  0.2پَست تا ًایلَى 

 .هی گزدد استزیل پاًسواى در پایاى هَضع عول ضذ عفًَی ضذُ ٍتا گاس تی خط یا پاًسواى آهادُ


