
 

 

  است؟  اجباري  هیپ توتال به کانورژن در مورد کدام -1
 عفونت کردن رد -الف
 بلند  استم از استفاده -ب
 الینر کانستریند از استفاده -ج
  لگن اسکن تی سی انجام -د

 الف : پاسخ
 

  است؟ نوعی چهnail  خروج از حاصل دیفکت  هیپ توتال به PFN کانورژن در -2
 سنترال کاویتاري -الف
 پریفرال ريکاویتا -ب
 سنترال کانتیند-ج
  پریفرال کانتیند--د

 الف : پاسخ
 

  است؟ الزامی اقدام کدام هیپ توتال به DHS کانورژن در-3
 سیمانی کاپ از استفاده -الف
 سیمانی  استم از استفاده -ب
 الینر کانستریند از استفاده -ج
  فمور وایرینگ پروفیالکتیک -د

 د : پاسخ

 
 :بجز است صحیح زیر موارد تمام استابولوم شکستگی فیکساسیون از پس هیپ مفصل تخریب بدنبال هیپ توتال براي -4

 شوند خارج قبلی ایمپلنتهاي تمام باید -الف
 شود انتخاب مناسب اپروچ باید مورد حسب بر -ب
 شود ارسال کشت جهت بافت از نمونه -ج
  کرد استفاده دیفکتها پرکردن براي فمور سر از میتوان -د

 الف : پاسخ

 
 :بجز هستند الزامی  اقدامات تمام کدام هیپ توتال به DHS کانورژن در-5

 باشد قبلی ایمپلنت سوراخ آخرین از تر پایین استم نوك -الف
 شود انجام کم فشار با استابولوم ریم -ب
 شود انجام بزرگ تروکنتر فیکساسیون -ج
  شود گذاشته زیادتر ورژن انته در کاپ -د

 د : پاسخ



 

 

 است؟ بیشتر استابولوم وسیع دیفکت با مواجهه احتمال مورد کدام در-6
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به  بایپالر کانورژن-د

 ب : پاسخ
 

 داشت؟ خواهید ابداکتورها با کمتري مشکل مورد کدام در -7
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به  بایپالر کانورژن-د

 د : پاسخ
 

 باشید؟ داشته  کمتري مشکل ساید فمورال در مورد کدام در میکنید بینی پیش -8
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 د : پاسخ
 

 استابولوم ریم از پس ، ساله 32 بیمار در هاردینگ اپروچ با هیپ توتال به استابولوم خلفی دیواره شکستگی کانورژن در-9
 است؟ کدام مناسبتر اقدام .میشود نمایان استابولوم حفره کف در قبلی پیچهاي از یکی نوك
 cage از استفاده -الف
  خلفی اپروچ از پیچ کردن خارج -ب
  پیج روي گرافت کردن ایمپکت -ج
  سیمانی کاپ از استفاده -د

 ج : پاسخ
 

 است؟ کدام مناسبتر اقدام .میشوید کدر ترشح با مواجه فاسیا کردن باز از پس هیپ توتال به DHS کانورژن در- 10
 سیمان بدون پروتز با عمل ،ادامه دبریدمان ، شستشو-الف
  بعد مرحله براي سازي اماده ، دار انتیبیوتیک سیمان گذاشتن ، دبریدمان ، شستشو -ب
 دار انتیبیوتیک یسیمان پروتز با عمل ،ادامه دبریدمان ، شستشو -ج
  استون گیردل با عمل ختم و دبریدمان ، شستشو -د

 ب : پاسخ



 

 

 
 میشود؟ بینی پیش بهتري فانکشنال نتایج مورد کدام در - 11
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال  به استون گیردل کانورژن-ج
  هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 ج : پاسخ
 کرد؟ استفاده هیپ توتال بجاي بایپالر از میتوان مورد کدام در- 12
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال  به استون گیردل کانورژن-ج
  یپه توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 الف : پاسخ
 است؟ بیشتر عمل حین فمور  شکستگی احتمال مورد کدام در- 13
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال  به استون گیردل کانورژن-ج
  یپه توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 د : پاسخ

 
 است؟ ارجح اقدام کدام  DHS کانورژن حین بزرگ تروکانتر شکستگی صورت در - 14
 الینر کانستریند از استفاده -الف
  موبیلیتی دوال از استفاده -ب
 وایر با بزرگ تروکانتر فیکساسیون -ج
  کاپ بایپالر از استفاده -د

 ج : پاسخ

 
 است؟ ارجح اقدام کدام  DHS کانورژن حین فمور شفت شکستگی صورت در- 15
 استاندارد سیمانی استم کارگزلري -الف
 پالك با شکستگی فیکساسیون و استاندارد استم کارگزاري -ب
 سیمان بدون بلند استم زاريگکار -ج
 بلند سیمانی استم کارگزلري -د

 ج : پاسخ



 

 

 
 بیاید؟ بدست کمتري حرکتی محدوده دارید انتظار مورد کدام در- 16
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 ب : پاسخ

 
 است؟ بیشتر الینر کانستریند  به نیاز احتمال مورد کدام در- 17
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 ب : پاسخ

 
 است؟ بیشتر عمل حین آرم سی به نیاز احتمال مورد کدام در- 18
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به هیپ ارترودز کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 ب : پاسخ
 گرفت؟ کمک استم ورژن انته صحیص ارزیابی براي زانو  محور از باید استم کارگزاري براي مورد کدام در- 19
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به استون گیردل کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-د

 ب : پاسخ
  شود؟ خارج موقع چه PFN دیستال پیچ است بهتر - 20
 عمل ابتداي در فاسیا برش از پس -الف
 هیپ کپسول برش از پس -ب
 nail به خروج وسیله کردن محکم از پس-ج
  هیپ دیسلوکیشن از پس -د

 ج : پاسخ



 

 

 است؟ تر مشکل ارتروپالستی هیپ توتال از پس  اندام طول  اختالف از جلوگیري مورد کدام در- 21
 هیپ توتال به DHS کانورژن-الف
 هیپ توتال به استابولوم شکستگی کانورژن-ب
 هیپ توتال به PFN کانورژن-ج
  هیپ توتال به استون گیردل کانورژن-د

 د : پاسخ
  

 و  نانیونیون با میگذرد، DHS با آن فیکساسیون از ماه 5 که هیپ اینترتروکانتریک شکستگی سابقه با ساله72 آقاي- 22
  است؟ کدام ارجح درمان باشد، نداشته کافی استخوان فمور سر چنانچه .میکند مراجعه نیل اوت کات
  ایمپلنت کردن خارج -الف
  فمور گردن و سر کردن خارج -ب
  استیوتومی والکوس و استیوسنتز-ج
  آرتروپالستی هیپ توتال -د

  د : پاسخ
 

 مشکل . نداریم نقصی  stock bone ر د ولی است رویژن حین استابولوم استخوانی نقایص انواع از یکی آرترودز- 23
  ؟ کجاست رویژن حین اصلی

  حقیقی استابولوم یافتن -الف
  هیپ کردن دیسلوکه -ب
  سیاتیک عصب یافتن -ج
  فمور گردن کردن کات -د

 د : پاسخ

 
  است؟ صحیح گزینه ،کدام شده هیپانکیلوز در آرتروپالستی هیپ توتال مورد در- 24

  شود انجام زانو فلکشن در باید معاینهابداکتورها:الف

  است بیشتر فانکشنابداکتورها بودن ضعیف احتمال باشد شده فیوز کودکی از هیپ اگر:ب

  دارد ابداکتورها وضعیت تعیین در مهمی بسیار نقش والکترومیوگرافیMRI:ج

  شود می بهتر رفتن راه ،الگوي توتالهیپآرتروپالستی از بعد است ناکافی فانکشنابداکتورهایشان که بیمارانی در:د

 د : پاسخ

 


