
 
 

 

INFEKZIO PROTESIKOEN PREBENTZIOA 

Itxaron zerrendan sartu zara protesi artikularra ezartzeko. 

Suerta litekeen konplikazioetako bat izan daiteke zure etorkizuneko protesiaren infekzioa. 

Ebakuntza kirurgikoa eta ospitaleratzea dirauen bitartean, zenbait neurri hartuko ditugu konplikazio hori 

saihesten saiatzeko, hala ere,  zuk ere arazo hori alboratzen lagun diezagukezu, ebakuntzaren aurretik 

jarraian adierazten dena egiten baduzu: 

 Zure Odontologoarengana hurbildu: 

o Ahoko azterketa egiteko eta egon daitezkeen arazoak konpontzeko: txantxarra, gingibitisa, 

etab. 

 Lehen Mailako Arretako medikuarengana (LMA) joan zaitez: 

o Arazo baskularrengatik hanketan ultzerak badituzu, zure LMAk ebakuntza egin aurretik tratatu 

beharko dizkizu ebakuntza egin aurretik. 

o Gernu-arazoak (inkontinentzia edo gernu-infekzio errepikakorrak) badituzu: ebakuntza egin 

baino 2 aste lehenago joan beharko duzu zure LMAra, kontrol bat egin diezaizuten, eta une 
horretan infekzioa izanez gero, tratamendu bat jarri beharko dizute. 

o Diabetikoa bazara, odolean dituzun azukre-zifrak ondo kontrolatzea funtsezkoa da. Bete zure 

LMAren edo Endokrinologoaren jarraibideak. 

o obesitatea baduzu: saiatu pisua jaisten, zure LMAren ikuskaritzapean. 

o Gaixotasun erreumatikoak badituzu eta kortikoideak edo metotrexatea bezalako botikak 

hartzen badituzu, zure LMA edo espezialistari jakinarazi beharko diozu, ebakuntza 

kirurgikoaren aurretik sendagai horien dosiak ahalik eta gehien murrizten saiatzeko. Edozein 

infekzio mota baduzu (ahokoa, gernu-infekzioa, arnasketakoa, larruazalekoa …), ebakuntza 
egin aurretik tratatu eta sendatu egin beharko da. 

 Kontuan izan: 

o Oso argal bazaude edo malnutrizioa izanez gero; zure elikadura hobetu behar duzu. 

o Erretzailea bazara; tabakoa utzi behar duzu gutxienez ebakuntza egin baino hilabete 

lehenago. 

o Edo Antiinflamatorioak hartzen badituzu: 

 Antiinflamatorioak hartzeari utzi behar diozu ebakuntza kirurgikoa egin baino astebete 

lehenago gutxienez, odoljarioak izateko eta hematomak sortzeko arriskua murrizteko.. 

 Minarentzat analgesikoak har ditzakezu, hala nola parazetamola edo tramadola. 

Jarraitu zure LMAren aholkuak.  

 Zalantzak badituzu, galdetu zure LMAri edo zure Traumatologoari  

 Hala eta guztiz ere, ospitaleratzean infekzioren bat baduzula edo izan dezakezula uste baduzu, 

zure traumatologoari jakinarazi beharko diozu. 
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Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu zalantzarik gabe, zu artatazen zaituzten profesionalei. 


