
��जन : "गुडघे वाचवा"
�मशन : आ�ी डॉ�र, �फ�जओथेर�प� आ�ण नेटवक�  ��ालये 
आहोत क� जे गुडघाचें जतन �ो�ॅम �वषयी जाग�कता �नमा�ण क�न 
गुडघे वाचव�ासाठी एकाच छताखाली पुरा�ावर आधा�रत एकूण 
गुड�ाची काळजी ऑफर करतो.

5 Year 
Knee

Assurance 
Plan` 0%

मोफत स�ा
ऑथ�पेिडक आ�ण
िफ�जओथरे�प�

ं�न��त िकमत
�ो�ॅम

5 वष�
आ�ासन योजना

परवडणा�या िकमती
@ ०% EMI

गुडघा ए�पट�
मत

गुडघेदखी आ�ण ु
साधेंदखीब�ल ु
संपूण� मािहती
या पु�कातील मािहती त�ुाला यो� वेळ� 
यो� उपाय �नवड�ास मदत करते

Consultation
Knee Preservation

Cellular Therapy
Arthroscopy

Sports Injury
Knee Replacement

Physiotherapy
Second Opinion
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गुडघे ए�पट� �ॅटफॉम�वर ��ानंा गुड�ाशी संबं�धत सव� सम�ाचंी संपूण � मािहती आ�ण उपचार सु�वधा उपल� क�न िद�ा जातात.

या �ॅटफॉम�वर ��ा�ा गरजा आ�ण सम�ा त�ा�ंारे पूणप� ण ेसमजावनू सा�ंगत�ा जातात आ�ण ��ाशी सव� यो� उपचार पयाय� ाचंी चचा � के�ानंतर, यो� 
उपचाराबं�ल मािहती सामा�यक केली जात.े या �ॅटफॉम�वर ऑथ�पेिडक सजन� , रीजनरेिट� मेिड�सन �वशेष�, िफ�जओथरे �प� आ�ण नेटवक�  हॉ��ट� उपल� 
आहते .

या मह�ा�ा गो�ी ल�ात घेऊन गुडघा त�ानंी हा �ॅटफॉम� तयार केला आह.े आपला गुडघा वाचव�ा�ा �मशनसह. �ॅटफॉम�चा मु� उ�ेश �णज े गुड�ाचंी 
झीज लवकरात लवकर ओळखून �ावर यो� उपचार करण.े या �ासपीठावर दोन काय��म आहते .

गुडघा जाग�कता आ�ण ��तबंध �ो�ॅम 

या �ो�ॅमम� े40 वषाप� े�ा जा� वया�ा लोकानंा गुड�ा�ा ��तीब�ल जाग�क केले जात ेआ�ण या �ॅटफॉम�वर स�ा�ा गुड�ाची आरो� तपासणी फ� 2 

�म�नटातं सहज गुडघा �ोअर�ारे ओळखली जाऊ शकत.े

गुडघा ��तबंध �ो�ॅम 

गुड�ाचा स�ाचा �ोअर कळला क�, सव�सामा�ानंा �ाचें गुडघे दीघ�काळ कसे �नरोगी ठेवता येतील याची जाणीव क�न िदली जात,े गुडघे �नरोगी ठेव�ासाठी 
आव�क मािहती, �ायाम आ�ण खबरदारी गुडघा त� �ो�ॅम�ारे लोकासंह हा �ॅटफॉम� सामा�यक केला जातो.

�ॅटफॉम� �ा�ा ��ानंा खालील सु�वधा पुरवतो :

ऑथ�पेिडक डॉ�र रीजनरेिट� �ेश�ल� िफ�जओथरे �प� आ�ण नेटवक�  हॉ��टल�ारे गुड�ाचंी सव� �कारची काळजी �दान केली जात.े

Knee Xpert Platform �ारे आयो�जत केले�ा Knee Assurance काय��मात भाग �ा आ�ण गुड�ाची श�ि�या �मळव�ाचा अ�त�र� फायदा 
�मळवा

ंअ�धक मािहतीसाठी, या काय��माशी संबं�धत Knee Xpert Expert ला  नंबरवर �मस कॉल �ा.  िकवा  वर 8223083555  www.kneexpert.in

ंऑनलाइन नोदणी करा 

ऑथ�पे�डक सज�न : आ�ण िफ�जओथरे �प� या�ंाकडून मोफत स�ा अनुभवी वै�क�य त� आ�ण अ�ाध�ु नक तं��ानाचा नेटवक�  हॉ��ट�म� े
ं�थम स�ा �वनामू� उपल� आह.े  बिुकगसाठी या �माकंावर संपक�  साधा 0731 3500044

`
ं�न��त िकमत �ो�ॅम   : या अतंग�त, उपचाराची सु�वधा पूण � पारदश�कतसेह आ�ण पूव�-�नधा�� रत �ि�या खचाव� र �दान केली जात.े अ�धक  

मािहतीसाठी  या �माकंावर संपक�  साधावा 0731 3500055

5 Year 
Knee

Assurance 
Plan

5 वषा�चा हमी �ो�ॅम : 5 वषाम� � ेऑ��योआथर� ायिटस ��ा�ंा सु�वाती�ा �ेणीतील �वकृती सुधारणसे ह हमी योजना िदली जात,े  �ाम� े
नेटवक�  हॉ��टल आ�ण डॉ�रा�ंारे 5 वषास� ाठी एकूण गुड�ाचंी काळजी घेतली जात.े अ�धक मािहतीसाठी  या �माकंावर 0731 3500066

संपक�  साधावा

0%

0% EMI :  उपचार सु�वधसेह परवडणा�या िकमती �नवडक नेटवक�  हॉ��ट� �ारे 0% फायना�वर �दान के�ा जातात. अ�धक मािहतीसाठी
0731 3500077 या �माकंावर संपक�  साधावा

गुडघा त�ाचें मत ं : दस�या मता�ा बिुकगसाठी आ�ण अनुभवी वै�क�य त�ाकंडून नेटवक�  हॉ��टलम� ेत�ा�ंा मतासाठी या �माकंावर संपक�  ु 
साधा 0731 3500088
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गुड�ा�ा सा�ंाचे तीन भाग असतात.माडंीचे हाड (द फेमर) �शन�ा मो�ा हाडानंा (द िट�बया) �मळा�ानंतर मु� गुडघा तयार होतो.या सा�ंाम� ेआतील 
(म�म) आ�ण बाहरेील (पा�)�  क�ा असतो.गुड�ाची वाटी (पॅटेला) फेमरला जोडून�तसरा साधंा तयार करतात, �ाला पॅटेलोफेमोरल साधंा �णतात.पॅटेला 
गुड�ा�ा सा�ंा�ा पुढील भागाचे संर�ण करत.े  या ��त�र�गुड�ा�ा सा�ंा�ा कायाम� � ेट�डन, अ��बंधन आ�ण �ाय ूह े मह�पूण � भू�मका बजावतात.

गुड�ा�ा सा�ंातील हाडा�ंा टोकानंा सा�ंासंबंधी उपा��आ�ािदत करत,े  �ामुळे हाडानंा गुळगुळ�त सरकणारा पृ�भाग �दान होतो.साधं ेएकमेका�ंा �व�� 
�वाहीपण ेहलतातआ�ण कूचा�� ा अधच� ं �ा�ा आकाराचा पॅड�ाला मे�न�स काय� �णतात�ा सा�ंाचंा �ॅ�बलायझर �णनू आ�ण गुड�ातील भार सहन 
करणाया � हाडा�ंा पृ�भागादंर�ान एक उशी �दान करत.े

गुडघे दखीचे 4 �मखु कारणेु

कमजोर गुडघे/ पायाचें �ाय ू: वया�ा 40 वषान� ं तर वेगवेग�ा संशोधन कायात�  आढळून आले क� ��ेक 10 वषान� ीसुमारे 8 त े10% �ायंचेू नुकसानहोत.ेकमजोर 
�ायंमुूळे शरीराचे वजन थटे गुड�ावर �लातं�रत होत ेज ेगुडघेदखीचे कारण बनत.ेल�णामं� ेअनेकदा वेदना, सूज आ�ण चाल�ात अडचण याचंा समावेश होतो.ु

ंट�डन / अ��बंधनाचंी दखापत िकवा लचक :ु  ंट�ड�/अ��बंधनाचंी जळजळ अ�तवापरामुळे िकवा दखापतीमुळे होऊ शकत�े ा�ंाम� ेऑथ�पेिडक श� ु
ं�चिक�क िकवा िफ�जओथरे�प��ारे उपचार केले जाऊ शकतात.

ंफाटलेले िकवा नकुसान झालेले उपा�� : 80% पे�ा जा� �करणामं� ेगुडघेदखीचे कारण कूचाच� े नुकसान होण ेह े आह े ज ेवयानुसार वाढतआे�ण �ा�ा ु
�न�ाळजीपणामुळे नजीक�ा भ�व�ात गुंतागंुती�ा श�ि�या करा�ा लागू शकतात.�ाकडे दल�� न क�न उपचार के�ासकालातंराने, केवळ रोगाची वाढ ु
थाबंवता येत नाही तर तो पूव�वत केला जाऊ शकतो.

गुड�ा�ा सा�ंातील/पायातील �वकृती : ं पायाची �वकृती ही म�ुलो�ेलेटल �वकलागंता आह े जी ज�जात असू शकत(े ज�तः),�वकासा�क, िकवा �ॅ�र�ा 
ंप�रणामामुळे, संसग�, सं�धवात िकवा �मूर. कूचाच� े नुकसान लवकर झा�ामुळे साधंदेखीचे कारण बनत.ेु

�ायू

�ायू

िफ�जओथरेपी

ट�डन

ऑथ��पडोक सजन�

ट�डन/अ��बंध

ऑथ��पडोक सजन�

�वकृती

अ��बंध

मे�न�स

उपा��
पुन��ादक औषध

उपा�� 



1. �ायू
�ायंचूी कमजोरी ह ेगुड�ा�ंा दख�ाचे एक �मुख कारण आह.ेु
�ाय ूकमजोर झा�ाची ल�ण:े

गुढघे दखी (�वशेषतः गुड�ा�ंा वरील भागात)ु
ंवर चढताना िकवा खाली उतरताना दखणेु

ंपाय िकवा मा�ंा कृशहोण,े गुड�ाचा साधंा सैल होणे

�ाय ूकमजोर हो�ा मागची कारणे :

बठेै काम असलेली जीवन शैली
ताण आ�ण लचक

ंतटुलेले उपा�� िकवा अ��बंधन
गुड�ा�ा सा�ंाचा संसग�

ंशारी�रक हालचालीचा अभाव
सं�धवात
वय

�ायं�ूा ताकदीची तपासणी :
शारी�रक तपासणी 

ं�ायं�ूा व�मुानाची ट�ेवारी �णज ेचुंबक�य अनुनाद इमे�जग (एम आर आय) वापरण.े
�ायंचूी घेर तपासणी
�ायंचूी बायो�ी (केवळ द�मळ �करणामं� ेकेली जात)े.ु

�ायं�ूा कमकुवततेवर उपचार :

��थनेय�ु आहार : उ� ��थनेय�ु आहार �ा
�ायंचूी ताकद वाढव�ासाठी �ायाम आ�ण िफ�जओथरेपी 
वेदनाशामक औषधाचें �शासन

�ायंचूी कमजोरी



�ायंकू�रता �ायाम (�फ�जओथेरपी)

�ायंकू�रता �ायाम (िफ�जओथरेपी)
ंहालचालीची गती : सपाट आ�ण आरामदायक पृ�भाग असले�ा 

जागी झोपा,मग तमुचा एक गुडघाश� 
�तत�ाआरामातश�तवेढा दमडाु
नंतर तोपु�ा सरळ करा �ायामाची पुनराव�ृी करा. दो�ी पायानंी 

ंएक� िकवा �तं�पण ेदो�ी पायासंाठी िदवसातनू दोनदा 20 वेळा
करा

ंहॅम���गलव�चकपणे ताणणे :
ंआप�ा पाठीवर झोपा आ�ण टॉवेल िकवा प�ा तमु�ा 

उज�ा पाया�ा बॉलभोवती ठेवाआ�ण प�ाचे टोक 
दो�ीहातानंी ध�न पाय सरळ करा व गुडघा सरळ ठेवा, 
दसरापाय ज�मनीवर सपाट असावा. ह े 15 त े20 सेकंद ु

ंताणनू धरा. तमु �ा पोटरी आ�ण हॅम��ग�  
ताण�ासाठी घो�ाला आराम�ा.दस�या पायाने पु�ा ु
करा.

टॉवेलने पोटरी ताणण े: तमु �ा पोटरी�ा �ायंचूी 
लव�चकता सुधार�ाचा माग�
तमुचे पाय समोर बाहरे�ा बाजनेू ठेवनू ज�मनीवर बसा. एका 

ंपाया�ा बॉलभोवती टॉवेल िकवा प�ा गुंडाळा. टॉवेलची दो�ी
टोके ध�न ठेवा.हळुवारपण ेटॉवेल ओढा जणेके�न तमुचे पाऊल  

आ�ण घोटा ज�मनी�ा वर�ा बाजनेू आ�ण बाजलूा वाकतील.हा 
ताण 15-20 सेकंदासंाठी धरा. दस�या पायाने पु�ा करा.ु

�ा�ड�से�चे ताण माडंीचे �ाय ूबळकट क�न तु�ाला 
गुडघेदखीपासून म�ु ी�मळव�ास मदतकरतेु

एका सपाट पृ�भागावर उभे रहा, गुडघ ेएकमेकानंा 
�श� करत रा� �ा.तमुचा उजवा पाय पकडा, आ�ण 

तमुचा उजवा हात वाप�न, तो तमु�ा �नतंबाकडे 

ओढा.अशी ��ती 20 त े30 सेकंद धरा, त�ुाला 
समोर�ा माडंीवर ताण जाणवेल.�ा नंतर तमु�ा 
डा�ा पायाने �ाच �कारे पु�ा करा. �ाच �कारे अस े
��ेक पायाने 5-10 वेळा आ�ण िदवसातनू दोनदा 
करा.



आयसोमे�ट�क �ा�ड�से� गुड�ासाठी �ायाम
ं��ी आडवे िकवा लाबं बसले�ा ��तीत, 

ंसामा�पण े�ास घेत असावी.एक उशी िकवा 
टॉवेलरोल �ा आ�ण गुड�ाखाली ठेवा, टाच पलंगावर 

ंिकवा ज�मनीवर असावी.�ानंतर खाल�ा बाजलूा दाबा 
ं ंिकवा टाच न हलवता गुड�ापासून उशी िकवा 

टॉवेलरोल दाबा, असे 5 सेकंदासंाठी ध�न ठेवा आ�ण 
आराम करा. हा �ायाम ��ेक पायाने पु�ा 20 वेळा 
आ�ण िदवसातनू  2 वेळा करा.

बसुन उभे राह�ाचा �ायाम (�ा�ड�से� मजबूत 
करणे)
तमु�ा आवडी�ा खुच�वर बसा. श� �तत�ा पुढे सरका.तमुचे 
पाय मागे हलवा जणेके �न तमुची टाच खुच��ा पुढ�ा काठा�ा 
रागंेत असेल. उभे राह�ासाठी आप�ा �नतंब आ�ण पायाचा  
वापरकरा. आव�क अस�ास खुच�वर आपले हातहलकेच ठेवा. 
पुढील पुनराव�ृी कर�ापूव� थोडा वेळ थाबंा.

सीटेड नी ए��शन
�� बसले�ा ��तीत असावा (खुच�वर बसलेला), 
सरळ पाठठेऊन, �ासो�वास सामा�पण े करताना. 

ंआपला गुडघा िक�चत सरळ करा ही ��ती 5 सेकंद 
ध�न ठेवा आ�ण नंतर सु�वाती�ा ��तीकडे परत 
जा.हा �ायाम िकमान 15 वेळा पु�ा करा आ�ण नंतर 
दस�या पायावर बदल करा. हा �ायाम िदवसातनू ु
िकमान दोनदा करा.

नी �ीझ
सु�वातीची ��ती: एका खुच�वर �ाची पाठ सरळ 
आह े �ावर बसा आ�ण खुच�चा आधार �ा आ�ण एक 
हात तमु �ा माडंीवर ठेऊन पाय मु�पण ेलटकला 
पािहज,े आता तमु �ा दो�ी मा�ंामं� ेटॉवेल, बॉल 

ं ंिकवा उशी ठेवा. बॉल िकवा उशी त�ुी �जतके आरामात 
दाब ूशकतात�ततके दाबा आ�ण ध�न ठेवा.

टीप : �ावसा�यका�ंा �शफारसीनुसार पुनराव�ृीची सं�ा, आ�ी त�ुाला हळूहळू पुनराव�ृीची सं�ा वाढव�ाचा स�ा देतो. त�ुाला काही अडचण/ वेदना 
ं ं ं ंिकवा अ��ता जाणवत अस�ास �ायाम करण ेताबडतोब थाबंवाआ�ण त�ाचंा स�ा �ा िकवा गुडघात�ाचंा  िकवा िफ�जओथरे�प� िकवा ऑथ�पेिड�शयन
ंिकवा वै� याचंा स�ा �ा.



1. ट�डन

ट�ड� तमुचे �ाय ूतमु�ा हाडाशंी जोडतात. ट�डन ही दोरासारखी मजबतू, लव�चक �ायंचूी दोरी असत.े ट�ड� आप�ाला आपले हातपाय हलव ूदेतात. त�ुी 
ंधावत असताना, उडी मारताना िकवा इतर हालचाली करताना तमु�ा �ायंवूर होणारे काही प�रणाम शोषून घेऊन त े�ायंनूा होणारी इजा टाळ�ास मदत करतात.

ज�ेा त�ुी तमुचे �ाय ूआकुंचतात (�ीझ करतात), त�ेा तमुचे ट�डन जोडलेले हाड खेचत,े �ामुळे त ेहलत.े तमुचे �ाय ूआकुंचन पाव�ास आ�ण �व�ा�रत 

हो�ास ट�ड� तमु�ा हाडानंा हलव�ासाठी मुख� ेली�र �णनू काम करतात. ट�डो�निटस �णज ेट�ड�ला दखापत झा�ानंतर ट�ड� सुजतो (जळजळ होत)े. ु
यामुळे साधंदेखी, कडकपणा आ�ण ट�डन कसा हलतो यावर प�रणाम होऊ शकतो.ु

ट�ड�मळु े  गुडघेदखी �ा आहेत :ु

पॅटेलर ट�डो�निटस (गुड�ाची ट�डो�निटस): गुड�ावर वारंवार होणारा ताण ट�डनम� ेलहान �हास �नमाण�  करतो ज ेकालातंरान,े ट�डनला सूजदेता आ�ण कमकुवत 

करता ह ेवेदनाचें कारण आह.े
ल�पणा

ंट�ड�वर जा� ताण �ायाम, कठीण शारी�रक काम, इ�ादीमुळे 

ल�णे :
ंगुड�ा�ा वर िकवा खाली वेदना. सूज. वेदना जी �व�श� ि�यासंह पुनराव�ृी होत ेआ�ण �व�ातंीसह कमी होत.े

गुड�ात जळजळ
ंरा�ी िकवा त�ुी सकाळ� उठ�ावर त�ुाला जा� वेदना आ�ण जडपणा येऊ शकतो.

ट�ड�ची तपासणी :
गुड�ा�ा सा�ंाची ��� तपासणी
ए�-रे/एमआरआय आ�ण यएूसजी : �त�ीपैक� एमआरआय ह े �नदानासाठी सव��म साधन मानले जाते

ट�ड��ा वेदनावंर उपचार पया�य :

वेदनादायक भागाला  �व�ातंी �ा  आ�ण वेदना वाढवणारी कोणतीही ि�या टाळा.
ंंकडकपणा टाळ�ासाठी सौ� �ेणी�ा हालचालीचा �ायाम आ�ण �े�� चग करा.

नेहमी �ायाम कर�ापूव� वॉम� अप आ�ण �ेच�  कर�ासाठी वेळ काढा.
ट�िडनाइिटसपासून मु� हो�ासाठी ट�डनभोवती कॉ�टको�ेरॉईडचे इंज�ेन. कॉ�टसोन�ा इंज�े�मुळे जळजळ कमी होत ेआ�ण वेदना कमी हो�ास मदत 

होत.े
ं ं ं�टेलेट-�रच �ा�ा (पीआरपी) ह े�ॉ�नक ट�डन इ�रटेशन िफ�जओथरेपी �ायाम आ�ण अ�ा� साऊंड, �े�� चग आ�ण �े�� चग �ायाम इ�ादी�ा ��ेात

इंज�ेन िदले जात.े

ट�डन



2.2 अ��बंधन 

अ��बंधन ह े तमु�ा सा�ंाभोवती कठीण लव�चक ऊतकाचंे प�े असतात. त े हाड हाडानंा जोडतात, तमु �ा सा�ंानंा आधार देतात आ�ण �ाचंी हालचाल मयाि� दत 
करतात.

�लगाम�टमळेु गुडघेदखीची कारणे आ�ण ल�णे :ु
नेहमी  अचानक आ�ण ती� वेदना

ंदखापती दर�ान एक मोठा आवाज िकवा �ॅपु
दखापतीनंतर पिह�ा 24 तासातं सूज येणेु
सा�ंामंध �  सैलपणाची एक भावना

ंकोणतहेी वजन िकवा वेदना�शवाय सा�ंावर भार टाक�ास असमथत� ा,

अ��बंधन वेदना साठी तपासणी :
��� तपासणी

ंचुंबक�य अनुनाद इमे�जग (एमआरआय)
अ�ा� साऊंड तपासणी
आ���ो�पक परी�ण

�लगाम�टमळेु होणा�या वेदनावंर उपचार :
�व�ातंी : बरे हो�ासाठी सामा� �व�ातंी आव�क आह ेआ�ण तमु�ा गुड�ावरील वजन मयाि� दत करत.े
बफ�  : ज�े ा त�ुी जाग ेअसाल, त�ेा तमु�ा गुड�ावर िकमान दर दोन तासानंी 20 �म�नटे बफ�  लाव�ाचा �य� करा.

ंदाबण े : आप�ा गुड�ाभोवती एक लव�चक प�ी िकवा दाब�ाचा प�ा लपेटण.े

उ�ान : गुडघा उशावर ठेवनू झोपा.
औषध आ�ण एनएसएआईडीज ्�ारे �व�ापन

श�ि�ये�ारे �व�ापन :

खलुी श�ि�या : आता अ��बंधन पुनर�चनासाठी एक िदवसा�ा खु�ा श�ि�या ��चतच के�ा जातात

आ���ोपी : आ���ोपी ही सा�ंावरील कमीत कमी आ�मक श�ि�या आह े�ाम� ेआ���ोप वाप�न लहान चीरे�ारे सा�ंाम� ेघातले जात,े आ�ण 
ंखराब झालेले िकवा फाटले�ा अ��बंधनाची पुनबाध� णी केली जात.े

अ��बंधन 



ंउपा��चे �हास आ�ण पुन��ादन ही आप�ा शरीरातील इतर ऊती �माणचे  चालू असलेली �ि�या आह,े परंत ु40 वषा�� ा वयानंतर उपा��चे पुन��ादन 
जवळजवळ थाबंत,ेज ेअखेरीस 80% पे�ा जा� ��ामं� ेसाधंदेखीचे कारण बनत.ेु

रोगाला अ�धक चागं�ा �कारे समजनू  घे�ासाठी, आपण नॉन-��क कुक वेअरचे उदाहरण घेऊ शकतो �ाम� े�नय�मत वापरामुळे गुळगुळ�त वरचा काळा थर 
खडबडीत होतो आ�ण जा� वापरा�ा भागातनू बाहरे येतो, ह े सू�चत करत े क� ही भाडें बदल�ाची वेळ आह.े गुड�ा�ा कूचा�� ा बाबतीतही असेच घडत ेजर 
�ाकडे जा� काळ दल�� केले गेले.ु

ऑ��योआ�ाय� िटस हा सं�धवाताचा सव�सामा� �कार आह,े जो जगभरातील लाखो लोकानंा �भा�वत करतो. ज�ेा हाडा�ंा टोकानंा उशी देणारी संर�क उपा�� 
ंकालातंराने कमी होत ेत�ेा असे होत.े  आता वै�क�य ��ेातील �गती आ�ण तं��ानामुळे जर ��ाने गुडघेदखी िकवा आजारा�ा सु�वाती�ा ट��ात उपचार केले ु

तर रोगाची �गती थाबंवता येत ेआ�ण उलटही करता येत.े

उपा��

कूचा� �णजे काय?

कूचा� हा हाडा�ंा टोकावंर, सा�ंामंधील �नसरडा ऊतक आहे. गुड�ात दोन �कारचे कूचा� आहेत :

सा�ंासंबंधी उपा�� हाडा�ा शेवटी बसत े आ�ण एक �नसरडा पृ�भाग �दान करत े �ामुळे सा�ंाची दोन हाडे एकमेका�ंा �व�� सहजपण े सरकतात.
मे�न�स ह े गुड�ा�ा सा�ंातील हाडामंधील कूचाच� े दोन तकुडे आहते  ज े �भाव �वतरीत करतात आ�ण ध�े शोषक �णनू काम करतात (तमु�ा कारमधील 
ध��ा�ंमाण)े.

कूचा��ा नकुसानीची ल�णे :

वेदना : चालताना, पाय�या वर आ�ण खाली करताना
जळजळ : हा भाग सुजतो शरीरा�ा इतर भागापंे�ा जा� उबदार होतो आ�ण कोमल, दखराआ�ण वेदनादायक असतो.ु
कडकपणा
�ेणी मया�दा : जसजस ेनुकसान वाढत जाईल, तसतस े�भा�वत अगं इतके मु�पण ेआ�ण सहज हलणार नाही.

कूचा� खराब हो�ाचे कारण ?
वय 40+. वयानुसार ऑ��योआथर� ायिटसचा धोका वाढतो.

ं�लग. ��यानंा ऑ��योआथर� ायिटस हो�ाची अ�धक श�ता असत,े का ह ेअजनू ही �� नाही.
ल�पणा. शरीराचे अ�त�र� वजन उचलण ेअनेक �कारे ऑ��योआथर� ायिटसम� ेयोगदान देत ेआ�ण तमुचे वजन �जतके जा� असेल �ततका धोका जा� 

असतो.
ं ंसा�ंाचंी  दखापत. खेळ खेळताना िकवा अपघातामुळे होणा�या दखापतीमुळे ऑ��योआथर� ायिटसचा धोका वाढू शकतो.ु ु

ं ंसा�ंावंर वारंवार ताण. तमुची नोकरी िकवा खेळाडू ��ी िकवा दीघ�काळ उ�ाने काम करत असलय ् ान ेतमुह ् ी साधंय ् ावर वारंवार ताण देत असलय ् ास, �ा
साधंलेा अखेरीस ऑ��योआथर� ायिटस होऊ शकतो.
अनुवा�ंशक. काही लोकानंा ऑ��योआथर� ायिटस �वक�सत कर�ाची �व�ृी वारशाने �मळत.े

ंहाडाचंी �वकृती. काही लोक �वकृत साधं ेिकवा सदोष उपा�� सह ज�ाला येतात.

उपा��



ऑ��योआथ�राय�टस (ओ ए)
ऑ��योआथर� ायिटस हा एक िडजनरेिट� से�लु र रोग आह े आ�ण सं�धवातचा सव�सामा� �कार आह,े  जो जगभरातील लाखो लोकानंा �भा�वत करतो आ�ण 
भारतात 6 पैक� 1 �भा�वत होतो. ज�े ा हाडा�ंा टोकानंा उशी देणारी संर�क उपा�� कालातंराने कमी होत ेत�ेा असे होत.े

रे�डओलॉ�जकल
�-िकरणे : उभेएपी/ बाजकूडील��तीम�े
एमआरआय : उपा���ा नुकसानीच े �माण �न��त कर�ासाठी उपचार करणार् यान े �शफारस के�ानुसार

�-िकरणेसमजणे :
�-िकरण ह े ऑ��योआथर� ायिटसचे �ाथ�मक 
�नदान आह,े  परंत ु�-िकरणा�ारे उपा��चे 
��मान करता येत नाही परंत ुसा�ंा�ा 
जागे�ा आधारावर ऑ��योआथर� ायिटसचे 
वग�करण केले जात.े आ�ण ह े �नदानासाठी 
जाग�तक �रावर �ीकृत साधन आहे

ऑ��योआथ�राय�टस�ा �ेणी

ह ेढोबळपण े2 ट��ात वग�कृत केले आह:े

1. �ारं�भक ट�ा: त े�ेणीI त े�ेणीIII पय�त असते
2. उशीरा ट�ा: �ेड IV

ऑ��योआथ�राय�टसची तपासणी :
�ाचे �नदान रेिडओलॉ�जकल मागान� े आ�ण वै�क�य 
�ावसा�यकाने ���  तपासणी क�न केले जाऊ शकते

��� चाचणी :
जसे क� वेदनाचंा कालावधी, त�ेापासून वेदना, जळजळ, 
�वकृती इ

�ारं�भक ट�ा�ेणी I, II, III उशीरा ट�ा : �ेणी IV

�ारं�भक ट�ा�ेणी I, II, III उशीरा ट�ा: �ेणी IV

कूचा��ा नकुसानीची ल�णे :

वेदना : चालताना, पाय�या वर आ�ण खाली करताना
जळजळ : हा भाग सुजतो शरीरा�ा इतर भागापें�ा जा� उबदार होतो आ�ण कोमल, दखराआ�ण वेदनादायक असतो.ु
कडकपणा
�ेणी मयाद� ा : जसजसे नुकसान वाढत जाईल, तसतसे �भा�वत अगं  इतके मु�पण ेआ�ण सहज हलणार नाही.



गुड�ाचें संर�ण :
गुड�ाचंी िकमान श�ि�या :
पुन��ादक औषध :

पुन��ादक औषधाम� ेरोगाचे मूळकारण �णज ेकूचा�� ा नुकसानावर उपचारकर�ाची उ�ेखनीय �मता आह.े यालाही काही मयाद� ा आहते , �ाचेप�रणाम 
केवळ ऑ��यो आथर� ायिटस�ा सु�वाती�ा पातळ�म� े�णजचे  �ेणी I, II आ�ण III म� ेिदसून आले आहते .

पुन��ादक औषधाम� ेरोगाचे मूळकारण �णज ेकूचा�� ा नुकसानावर उपचारकर�ाची उ�ेखनीय �मता आह.े यालाही काही मयाद� ा आहते , �ाचे प�रणाम 
केवळ ऑ��यो आथर� ायिटस�ा सु�वाती�ा पातळ�म� े�णजचे  �ेणी I, II आ�ण III म� ेिदसून आले आहते .

ऑ��यो आथर� ाइिटस�ा सु�वाती�ा पातळ�तील साधंदेखी�ा उपचारामं� ेसाधंसंेर�ण श�ि�यानंी एक नवीन �ातंी घडवनू आणली आह,े  ज े ज�ैवक सम�ेचे ु
ज�ैवक उपाय आहते.

से�लुर �ॅ�न थेरपी/ ��ोमल �ॅ��लुर �ॅ�न (एस �ी एफ) थेरपी

ह े एक ��तबं�धत तं��ान आह.े �ा�ारे, जाग�तक �रावर आ�ण भारतात गे�ा 7 वषाप� ासून हजारो साधं ेजतन केले गेले आहते .

ह े तं� ऑ��योआथर� ायिटस�ा सु�वाती�ा �ेणीसाठी पुरा�ावर आधा�रत गुड�ा�ा जोडीचे उपचार सुर��त आह.े

ही �ि�या �ाच एकदाच होणा�या श�ि�येनुसार केली जात ेआ�ण �� �ाच िदवसापासून चालण ेसु� क� शकतो.

ही �ि�या रोगाची �गती थाबंव�ासाठी आ�ण भ�व�ातील गंुतागंुती�ा श�ि�यापंासून वाचव�ासाठी पुरेशी काय��म आह.े  एखा�ा��ीचे वय 40 वषा�� न 
अ�धक आह े आ�ण गुड�ा�ा �ासामुळे आह े �ाने उ�ा असले�ा एपीलेटरल ��तीत गुड�ा�ा �-िकरण योजना आखली पािहज े आ�ण कोण�ाही वै�क�य 

ं�ावसा�यकाकडून िकवा गुड�ा�ा पारंगतकडून मु� मत �ावे.

�ेटलेट�रच�ा�ा - पीआरपी
�टेलेट-�रच�ा�ा (पीआरपी) उपचार प�तीत ��ा�ा �तः�ा �टेलेटस्�ा �माणानुसार इंज�ेनचा वापर क�न उपचाराची गती वाढवतात.

ंपीआरपी इंज�े� बन�व�ासाठी तमु �ा �तः�ा र� एका िकवा एकापे�ा जा� न�लकामं� ेघेऊन ��ेक न�लकेत सुमारे 10 �मली देवनू त े�टेलेटस्ला 
�मा�णत कर�ासाठी स�टी� �जू�ारे �वािहत केले जात.े 
ह े �टेलेटस् कॉ��े�ट नंतर �भा�वत गुड�ात इंज�ेन िदले जातात.
पीआरपीचे प�रणाम काही आठव�ापंासून त े मिह�ापंय�त असतात.

अ��म�ा एका�ता (बी एम ए सी)
पूव� ह ेतं� वापरले जात होत,े परंत ु�ा�ा लागलीच होणा�या उपचार प�तीमुळे जा� लोक��य झाली नाही.
या �ि�येम� ेपे��क/ िहपहाडातनू  सुमारे 10 �मली अ��म�ा बाहरे  काढला जातो आ�ण �ावर �ि�या केली जात.े
�ा�नक भूली अतं ग�त केले.

ंअ��म�ाम� ेमूळकारणावर उपचार कर�ासाठी आव�कपेशीची सं�ा चरबीय�ु ऊतका�ंा तलुनेत तलु नेने कमी असत.े
ंआव�क पेशी कमी सं�ते अस�ा तरी �ाचंी सं�ा वाढव�ासाठी पेशीची संवधन�  आव�क असत,े  �ामुळे संसग� हो�ाची श�ता असत.े



ंजे�ा पेशीवरील उपचार (सहजउपचार) ची �शफारस केली जाते

�ज�ाव�न वरखाली जाताना होणारी गुडघेदखीु
दीघ�काळ उभे रािह�ामुळे होणारी गुडघेदखीु
गुड�ामधील कडकपणा बाबतीत
ऑ��योआथर� ायिटस�ा सु�वाती�ा पातळ�म� े(�ेणी I, II आ�ण III)
अशा ��ामं� ेऑ��योटॉमी�ारे �वकृती सुधारली जाऊ शकत.े

ऑटोलॉगस से�लुर �ॅ�न थेरपी (एस �ी एफ) :

ऑ��यो आथर� ाइिटस�ा सु�वाती�ा दजा�� ा उपचारासंाठी �र 1 जाग�तक पुरावे उपल� आहते .
सुर��त आ�ण कमीतकमी द��रणामु

ं�वकर िकवा रसायनाचंा वापर न करीता
ंसंपूण � �ि�या �ा�नक गुंगी िकवा भूल देऊन केले जात.े

ऑटोलॉगस �ि�या अतं ग�त केली जात-े कोण�ाही रोगा�ा ह�ातंरणाची श�ता नसत.े
जीवन शैली बदल�ाची गरज नाही.

हीच श�ि�या बस�ाची �ि�या 3 सो�ा चरणामं�े केली जाते :

1. �लपोए��रेशन : �ाम� ेसुमारे 300 �मली शरीरातील चरबी कोण�ाही समृ��ोता ंपासून जसे क� जठरातील 3 �ममी कॅ�लुा वापर करत.े
ंं2. पेशीचे �वभाजन : ��ीकरणा�क तं� �ानाचा वापर क�न चरबीय�ु पेशी�वकर /�ाणी उ�ादने िकवा रसायने न वापरता ��नलहरी वाप�न वेगळे केले जातात.

ं3. क� ��सारकानंतर हा पेशीचे �वभाजन इंज�ेन�ारे ��ा�ा गुड�ा�ा �भा�वत भागात कलम केला जातो.

से�लुर �ॅ�न थेरपी (एस �ी एफ) ची �शफारस केलेली नाही :
��ानंा सा�ंाम� े�श�थलता आह.े
कोण�ाही�कारचे सि�य सं�मण ��ामं�े
कक� रोगाचा इ�तहास (3 वषाप� े�ा कमी)
सं�धरोग

ंगभ�वती िकवा �नपान करणारी मिहला

ंपेशी�ा काय�प�तीसाठी उमेदवारी तपास�ासाठी काय करावे
ंं ंपेशी�ा काय�प�तीसाठी उपचार िकवा तपास�ासाठी आले�ाने  �मस कॉल वर नोदणी करा.822083083666 www.kneexpert.in 

ऍ�डपोज �ट�चू े�लपोए��रेशन

से�लुर �ॅ�न (एस �ी एफ) 
इंजे�नचे �शासन
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पायामं�े �वकृती
सा�ंाची �वकृती �णजे काय?

रोग, दखापत इ�ादीमुळे पायामं� ेअसामा� आकार अस�ाची ��ती.ु

व�स �वकृती :
पायामंधील �वकृतीचा हा सवात�  सामा��कार आह.े  व�स संरेखन �वकृतीम�,े पायाचा भार सहनकरणारी अ� आतील बाजसू  सरकत,े  �ामुळे गुड�ा�ा 
म�भागी (आतील) बाजसू अ�धक ताण आ�ण श�ी �नमाण�  होत.े  �वकृत पाया�ंा आकारामुळे �ानंा बाउल� असेही �णतात.

व�स संरेखन ल� ��ामं� ेगुडघा ऑ��यो आथर� ाइिटसचा धोका पाचपट वाढवत.े

पायाची �वकृती �णजे काय?

सामा� पायामं� ेशरीराचे वजन दो�ी पायावंर समान �माणात �वतरीत केले जात.े परंत ुगुडघे दखीमुळे ��ा�ंा पायावंर भार पडतो, �ामुळे �वकृती �नमाण�  होत ेु
आ�ण चाल�ा�ा प�तीत बदल होतो, अशा प�र��तीत गुड�ावरील वजनाचे समान �वतरण होत नाही �ामुळे सा�ंातील जागा कमी होत.े पाया�ंा �वकृतीचे दोन 
सामा� �कार आहते :

�ॅ�स�वकृती :
ं�ॅ�स अलाइनम�ट म�े लोड-बेअ�रग अ� बाहेरील बाजसू हलवते, �ामळेु गुड�ा�ा बाज�ूा (बा�) बाजसू ताण वाढतो. हे व�स संरेखना इतके

�वनाशकारी मानले जात नाही. याला नॉकनीडनी सु�ा �णतात व�स �वकृती�ा �व�� आहे.

सामा� व�स �वकृती �ॅ�स �वकृती 

व�स �वकृती �ॅ�स �वकृती 



आप�ा पायात �वकृती कशी शोधायची :

वरील दो�ी बाबतीत त�ुी त�ाचा स�ा �ावा

a. तुमच ेदो�ी पाय जवळ ठेवून पूण� - लाबंी�ा आरशासमोर उभे राहा, �ानंतर पुढील गो�ीचें �नरी�ण करा :

जर तमु चे दो�ी पाय आ�ण गुडघा सरळ रेषेत असतील तर तमु चे पाय सामा� आहते .
जर तमु चे दो�ी गुडघे धनु�ा�माण े�व�� िदशेने जात आहते  असे िदसत असेल तर याचा अथ � त�ुाला व�स �वकृती झाली आह.े
जर त�ु ी दो�ी गुडघे एकमेकानंा ठोठाव�ासारखे आतील बाजसू येत असाल तर याचा अथ � त�ुाला �ॅ�स �वकृती झाली आह.े

b. तुम�ा पाया�ा व�ंचेू �नरी�ण क�न पाद�ाणाचें काळजीपूव�क �नरी�ण करा
जर ��ीन ेदो�ीबाजंनूी एकसमान प�रधान केले असेल तर तमुचे पाय सामा� आहते .

जर ��ीन ेबाहरेील बाजनेू घातला असेल तर त�ुाला व�स �वकृती अस�ाचे दश�वत.े

जर आतीलबाजनू े��ी आउट झाला असेल जो त�ुाला �ॅ�स �वकृती दश��वतो.

बाहरेील बाजनूे प�रधान करा

आतील बाजनेू प�रधान करा

सामा�
गुडघा �ा क� �ा �ारे

ओळ जाते

व�स
गुड�ा�ाआतील 
बाजनेूओळ जाते

�ॅ�स
गुडघा �ा बा� 

बाजनेू ओळ जाते

गुड�ाचें संरेखन �-िकरणेआ�ण वजनाचे
�ेषण

शूज

एकसमान सोलचा पोशाख

सामा� व�स �वकृती �ॅ�स �वकृती 



Before
PFO 

After
PFO

पायामंधील �वकृती कशी द�� करावी ?ु

श�ि�या �वरिहत साधन :
शूवेज वाप�न, 10° पे�ा कमी �वकृती असले�ा ��ीला वेजसे वाप�न द�� करता येत.े व�स�ा �वकृती साठी ��ाला बटुा�ा सोल�ा बाहरेील बाजसू पाचर ु
घालावी लागत ेआ�ण �ॅ�स �वकृती�ा बाबतीत बटुा�ा सोल�ा बाहरेील बाजसू वेज लावावी लागत.े चागं�ा अथान� े समजनू  घे�ासाठी खालील �च� पहा.

�वकृती सुधार�ासाठी श�ि�या प�रणाम :
�ॉ��मल फाय�लु र ऑ��ोरी :
�वकृती सुधारण�े ा श�ि�येचे ह ेिकमान द��रणाम आहते  ज े व�स �वकृती असले�ा ��ासंाठी �शफारस केली जात.े ही श�ि�या फायबलुाचा लहानभाग ु
कापून गुड�ा�ा बाज�ू ा मेिडअ�लनर वरील दबाव कमी कर�ासाठी केली जात.े

ही एक कमीत कमी घातक आ�ण सोपी �ि�या आह.े

�� दस�या िदवसापासून चालण े सु� क� शकतो.ु

या श�ि�येसाठी कशाचे रोपण कर�ाची गरज नाही.

�ॉ��मल फाय�लु र ऑ��योटॉमी कशी केली जाते :
श�तो ऑ��यो आथर� ाइिटस�ा सु�वाती�ा ट��ात केले जात.े
25 पय�त �वकृती सुधा� शकत.े
60 वषाप� े�ा जा� वया�ा ��ामं� े�शफारस केली जात.े
श�ि�येनंतर काही जणानंा पायानंा मुं�ा आ�ासारखे वाटत ेपण काही िदवसानंंतर �ा हळूहळू जातात.्

ंव�स िकवा धनु� पाय �वकृती म�,े पाद�ाणा म� ेआत 
पाचर घालून घ� ठेवा

ं ं ं�ॅ�सिकवा नॉक नीज िकवा िक�सग नीज �ा पाया�ंा 
�वकृतीम�,ेपाद�ाणा बाहरेील पाचर आत ठेवा.

बाहरे�ा बाजनेू आतील बाजनेू



DFO

हाय �ट�बअल ऑ��योटॉमी (एच टी ओ) :

ही श�ि�या व�स �वकृती असले�ा आ�ण म�भागी (आतील) बाजचूा सहभाग असले�ा ��ामं� ेकेली जात,े या श�ि�येनंतर म�भागी दाब कमी केला 
जातो आ�ण �वकृती सुधार�ासाठी िट�बयाचे हाड काप�ानंतर लावले�ा ��ारोपणचा वापर क�न संय�ु जागा वाढेल.

�ड�ल फेमोरल ऑ��योटॉमी :

ं ंही श�ि�या अशा ��ामं� ेकेली जात े�ानंा �ॅ�स (नॉक िकवा िक�सगनी) �वकृती आह े जथे े�वकृती द�� कर�ासाठी फेमर हाड काप�ा नंतर ु
��ारोपणचा वापर क�न सा�ंा�ा बाज�ूा (बाहरेील) बाजवूर दबाव टाकला जातो.

HTO

साधारणपण,े �ा ��ाचें वय 55 वषाप� े�ा कमी आह.े �ा�ंासाठी या 
श�ि�येची �शफारस केली जात.े कारण �ाचंी ग�तशीलता तलुनेने जा� 
आह े �णनूच �ानंा साधं ेबदल�ाची श�ि�या कर�ाची �शफारस केली 
जात नाही.

जे�ा एच टी ओ ची �शफारस केली जाते:
ज�ेा �ारं�भक ट��ात रोगाचंी �वकृती आ�ण �ेड.
�वकृती 20-25 �ा वर आह.े
��ाचे वय 55 वषाप� े�ा कमी आह.े

जे�ा डी एफ ओ ची �शफारस केली जाते :
ज�ेा �ारं�भक ट��ात रोगाचंी �वकृती आ�ण पातळ�
�वकृती 20-25° पे�ा जा� आह.े
��ाचे वय 55 वषा � पे�ा कमी आहे

एच टी ओ आ�ण डी एफ ओ सह गुंतागुंत :
पूण � वजन धारण कर�ासाठी 3-4 आठव�ाचंा कालावधी लागेल.

ंमागील केसम� ेम�ातंतचेू नुकसान िकवा ग�ा तयार हो�ाची श�ता 
असत.े
कमी ग�तशीलतमेुळे ��ाला काही आठवडे/मिहना कडकपणा जाणव ू
शकतो.



गुडघा बदल�ाची श�ि�या
गुडघा बदल�ाची श�ि�या �णजे काय?
गुडघा बदलण,े �ाला गुडघा आ���ा�ी असेही �णतात, ही एक श�ि�या आह े जी गुड�ा�ा सा�ंातील वजन सहन करणारी पृ�भाग बदलून मेटल आ�ण 
�ा��क ��ारोपण सहवेदना कमी करत.े

गुडघा बदल�ाची श�ि�या के�ा कर�ाची �शफारस केली जाते?

ऑ��यो आथर� ायिटसची उशीरा पातळ� (पातळ� IV) असले�ा आ�ण ��ाचे वय 65 वषाप� े�ा जा� असले�ा ��ामं� ेयाची �शफारस केली जात.े हा 
उपचाराचा शेवटचा पयाय�  मानला जातो.

गुड�ा�ा कोण�ाही श�ि�येपूव� कृपया खालील मािहती सामा�यक करा :
त�ुी कोणती औषध ेघेत आहात.
त�ुाला कोण�ाही �कार�ा ऍलज�चा इ�तहास आह ेजसे क� मधमेुह, उ�र�दाब, कक� रोगाचा इ�तहास इ.

श� ि�ये नंतरची खबरदारी :

जडकामे आ�ण �ज�ाचा वापर टाळा.
ज�मनीवर बसण े टाळा.
भारतीय शैलीतील शौचालये वापरण ेटाळा.

गुडघा बदल�ापूव� करावयाची तयारी :
शारी�रक मू�मापन: जसे क� �वकृतीचा कोन, �ायंचूी ताकद आ�ण घेर, �श�थलता इ.
र� तपासणी: जसे क� सीबीसी, ईएसआरपीटी, एपीटीटी, आरबीएस, एसजीपीटी, एसजीओटी इ. 
रेिडओलॉ�जकल तपासणी: ए�-रे (आव�क अस�ास एमआरआय)
ईसीजीआ�णइकोका�डयो�ाफ�: ��ाचीिफटनेसतपास�ासाठी.



भलू:
ंगुडघा बदल�ाची श�ि�या जनरल िकवा �ाइनल या �कारातील अतंग�त भूल िदली जात.े

ंआ�ंशक िकवा य�ुनकंडायलर गुडघा बदल�ाची श�ि�या :
ह े आतंर��ानंा गुड�ा�ा कोण�ाही �व�श� कंडीलम� ेजसे क� म�भागी (आतीलबाजसू) सम�ा अस�ास केले जात,े सामा�तः 55 पे�ा कमीवया�ा 
आ�ण कमी �वकृती असले�ा ��ामं� ेयाची �शफारस केली जात.े

या श�ि�येम� ेखराब झालेला भाग काढून �ा जागी धात ू ��ारोपण कर�ात येत आह.े या श�ि�येम� ेएकूण गुडघा बदल�ाची श�ि�या तसेच 
हॉ��टलम� ेकमी मु�ाम या�माण ेतलुना�क ��ा कमी पुन�ा�� ी कालावधी आह,े

गुडघा बदल�ा�ा श�ि�ये नंतर �ावयाची खबरदारी :

��ाला काही आठवडे वॉकर वापरावा लागतो.
ता�ुर�ा 15 िदवसा�ंा श�ि�येनंतर टाके काढावे लागतात.
�शफारस केलेले �ायाम करावे लागतील
त�ानंी �शफारस केलेले औषध आ�ण आहार घेण.े

गुडघा बदल�ा�ा श�ि�येशी संबं�धत जोखीम :
संसग� हो�ाची श�ता
डीप वेन�ो�ो�सस (डी �ी टी)

ंऍलज� िकवा इ��ाटं गमावण.े
नसा नुकसान

ंश�ि�याकरतानािकवापो�-�ॅ�र

आ�ंशक गुडघा बदल�ाची श�ि�या कर�ाचे फायदे :
श�ि�येसाठी लागणारा कमी वेळ
हॉ��टलम� ेलहान मु�ाम
र� कमी होण ेआ�ण पुन�ा�� ी वेळ

ंअ�� बंधनानंा िकवा कमीत कमी नुकसान नाही.
भ�व�ातील श�ि�येचे पयाय�  खुले राहतील.



गुडघा आ���ोपी:

गुडघा आ���ोपी ही एक �ि�या आह े�ाम� ेश��वशारद एक आ���ोप नावा�ा छो�ा साधनान ेसम�ा तपासण ेआ�ण द�� करण ेसमा�व� आह.े ु
ंसा�ंातील सम�ाचें �नदान आ�ण उपचार या दोहोसाठी ही श�ि�येची कमी द�रीणाम होणारी प�त आह.ेु

आ���ोपी चे फायदे :

�नसगात�  कमीत कमी आ�मक
पुन�ा�� ी वेळ कमी आह.े

�� पारंपा�रक श�ि�ये�ा तलुनेत कमी वेळेत �नय�मत ि�याकलाप क� शकतो.

आ���ो�पक श�ि�येची पुन�ा��ी वेळ :

ह े कोण�ा उ�ेशाने केले जात ेयावर अवलंबनू असत े परंत ुसामा�तः, �नय�मत ि�याकलाप सु� कर�ासाठी सुमारे 3 त े6 आठवडे कालावधी लागतो.

आ���ो�पक श�ि�येनंतरची खबरदारी :

श�ि�ये�ा म�ातंरानंतर �ायाम कर�ाची �शफारस केली जात ेजी �नय�मतपण े वाढण ेआ�ण �ायंचूी ताकद िटकवनू ठेवण ेआव�क आह.े  जोपय�त 
ंश��चिक�का�ारे उपचार कर�ाची परवानगी �मळत नाही तोपय�त धावण,े वेगाने चालण ेिकवा �जना वापरण ेटाळा. 

जे�ा गुडघा आ���ोपीची �शफारस केली जाते :
ज�ेा ��ाला चाल�ात हलगज�पणा येतो.

ं�लगाम�ट िकवा मे�न�स फाटण े गुड�ा�ा सा�ंाम� ेसंसग�
बकेस� �स�ची �न�मती
सायनो��यल पटलाम� ेजळजळ
पॅटेला (गुड�ाचीटोपी) म�नेुकसान
ऑ��यो फाईटस् काढून टाकण.े
गुड�ामं� े�व धारणा



गुड�ाबाबतचे त� ह ेएक�कारचे �ासपीठ आह े ज ेतमुचे गुडघे वाचव�ा�ा �� उ���ासह गुडघा संर�ण काय��म चालवत,े या काय��मा�ारे आ�ी ऑ��यो 
आथर� ायिटसचे लवकर �नदान आ�ण �ा�ा लवकर उपचारासाठी जन जागृती करत आहोत. आमचा �व�ास आह े क� रोगाचे लवकर �नदान झा�ास ��ानंा 
�ा�ंा जीवनशैलीशी तडजोड न करता भ�व�ातील गुंतागंुती�ा श�ि�या टाळता येऊ शकतात.

ं ंगुड�ाबाबत त��ारे गुडघा संर�णकाय��माचा लाभ घे�ासाठी कृपया 8223083555 वर �मस कॉल �ा िकवा www.kneexpert.in वर ऑनलाइन नोदणी 
करा.

गुड�ाबाबतच ेत� 5 वषा�साठी इशुअरं� �ो�ाम पण घेऊन आले आहेत या काय��मात ��, डॉ�र, श��चिक�क, आ�ण एकमेकाशंी संल� 
��ालय ेया�ंा अतंग�त ए��ट� पॅनल म�े �वनाम�ू 5 वषा�साठी नाव नोदंणी क� शकतो :  

ंडॉ�र िकवा िफ�जओथरे�प� कडून मोफत 60 ऑनलाइन स�ामसलत आ�ण स�ागारासह 10 मोफत ओपीडी स�ा

ह��पे उपचाराने उपचार घेतले�ा ��ा�ंा गुड�ाची श�ि�या शू� खचात�  केली जाईल*

गुडघा आ�ासन काय��माचा भाग बनले�ा ��ाला देखील �मळेल :

ं100% िफ� पॅकेज आ�ण िकमत काय��म

मोफत पो� ऑनलाइन श�ि�या फॉलो-अप आ�ण ऑनलाइन पुनव�सन काय��म (1 वषाप� य�त)

ंिफ�,िकमत श�ि�येसाठी आम�ाशी 0731-3500055 वर संपक�  साधा कॉल कर�ासाठी ��क करा

ं ंए��ट� �ा काय��माबं�ल अ�धक जाणनू घे�ासाठी  वर �मस कॉल �ा िकवा  वर नोदणी करा.8223083555 www.kneexpert.in

गुड�ाबाबतचे त���ासंाठी खालील सु�वधा पुरवतो :

��ानंा गुड�ाशंी संबं�धत सम�ा जसे क� �-िकरणाचंी जागा इ.

�नदान �वषयक तपासणीची यो� �शफारस

AI-आधा�रत सॉ�वेअर�ारे ऑ��यो आथर� ायिटस मू�ाकंनाचा दजा � जो रोगा�ा ट��ाचे वग�करण करेल

ंिफ�जओथरे�प� आ�ण �ायाम ��िडओ�ारे त�ाचंा स�ा

तपशील आ�ण श��चिक�क �शफारसी ब�ल

आम�ा नेटवक�  हॉ��टलम� ेिफ� �ाइस �ो�ाम सारखे फायदे

��ासंाठी 0% EMI �व�पयाय�

वै�क�य �वमा द� ऐवजीकरण आ�ण �वमा�ि�येसाठी समथन�
ंवैय��क ��ाला सम�पत कम�चारी िकवा वै�क�य सम�यक



गुड�ाचे �-िकरणे कसे समजनू �ावे
E

a
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y
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d

e

�-िकरणाचंा �कार

काय �नरी�ण करावे

सामा� गुड�ाचा 
�-िकरण

1. सा�ंामंधजेागा सामा� िदसते
2. कोणतहेी ऑ��योफाइट नाहीत
3. दो�ी हाडे जागी आहते

1. सा�ंामंध ेजागा आह े कमी
2. कोणतहेी ऑ��योफाइट नाहीत
3. दो�ी हाडे जागी आहते

1. सा�ंामंध ेजागा आह े तलुनेने कमी
2. लहान ऑ��योफाइटस् उप��त आहते
3. दो�ी हाड डे �वकृत होण े सु� झाले आहते

1. सा�ंामंधील जागा खूप कमी होणे
2. ऑ��योफाइटस् उप��त आहते
3. दो�ी हाडे तलुनेत जा� �वकृत आहते

1. सा�ंामंधील जागा जवळजवळ
अनुप��त आहे

2. एका�धक ऑ��योफाइटस् उप��त
     आहते
3. दो�ी हाडे जा� �वकृत आहते

�ेणी  I

�ेणी II

�ेणी III

�ेणी IV

�-िकरणासंाठी �शफारस 
केलेली ��ती

उभे ि�दप�ीय (दो�ी गुडघे) ए पी / बाजकूडील �-िकरण

�-िकरणाचें �च�

1. सं�ानं मधली जागा, 2. ऑ��ओफाईटस् (लहान हाडाचें �स�)
3. साधें/हाडामंधील �वकृती

�नरी�णे/�ट��ा

Normal 
Space

Normal
Alignment

Doubtful 
Space

Marked 
Reduction 

in Joint 
Space

Bone 
Spur

Bone 
Spur

Malalignment

No 
Joint 

Space

Definite
loss of Joint

Space

Bone 
Spur

Malalignment



गुडघा �ोअर :

ंही  ��ावली तमु�ा गुड�ाब�ल तमु चे मत �वचारेल. ही मािहती आ�ाला त�ुाला कसे वरतआह े, तमु चा गुडघा आ�ण त�ु ी तमु�ा नेहमी�ा हालचाली िकती 
चागं�ा �कारे क� शकतायाचा मागोवा ठेव�ास मदत करेल.

प�रणाम :

जर सं�ा 20-28 (71-100%) : तमु �ा सा�ंाचें आरो� चागंले आहे

त�ुी िदले�ा मािहतीनुसार,स�ा तमु�ा सा�ंा�ंा ��तीचे आरो� चागंले आह,े  आ�ण तमु ची सं�ा ह े सू�चत करत े क� त�ुी आपले आरो� चागंले �व�ा�पत 
करत आहते . चागंले काम! त�ुी आमचे �ायाम देखील क� शकता क�न पा� शकता आ�ण आमचे अ��केशन तमु ची सुधारणाआरो� सुधारणा आ�ण आपली 
जीवनशैली अनुकूल कर�ासाठी डाउनलोड करा.

ंजर सं�ा 10-19 (36-70%) : आता त�ु ी प�ाताप क� शकता िकवा से�लुर थरेपी�ारे तमुचे गुडघे वाचव ूशकता, तमु�ा गुडघाचीही ��ती सौ� त े म�म 
दर�ान आह.े

त�ुी िदले�ा मािहतीनुसार, हा एक इशारा आह!े  तमुची ��ती सौ� त े म�म आह ेतमुची सं�ा तमु�ा सा�ंाचें आरो� सौ� त े म�म �ेणी दर�ान दश�वत.े

जर सं�ा 0-9 (1-35%) : तमु ची सं�ा तमु�ा सा�ंाचें आरो� बरे नस�ाचे सू�चत करते

त�ुी िदले�ा मािहतीनुसार, हा एक इशारा आह!े तमुची सं�ा तमु�ा सा�ंाचें आरो� बरे नस�ाचे सू�चत करत.े  आ�ी त�ु ाला आ�ह क� क� ता�ाळ काळजी 
�ा! त�ुी आ�ाच काय� करण ेआ�ण गुडघा त�ाचा स�ा घेण ेमह�ाचे आह े त�ुाला कदा�चत बदल�ाची श�ि�या पण आव�क आह.े

�-िकरणाचें �च� कसे �ावे ?
जर त�ु ाला तमुचा मेिडयल रेकॉड� सुर��त ठेवायचा असेल आ�ण त�ाचें मोफत मत �ायचे असेल तर ए� रे चे छाया�च�. घे�ाचा यो� माग� मािहत असावा. �-
िकरणाचें छाया�च� कसे काढायचे ह ेजाणनू घे�ासाठी कृपया हा �ूआर कोड �ॅन करा.

टीप : �ोअर �ेणी 0-4 आह े �जथ े0 वेदना दश�वत े आ�ण 4 अ�ंत वेदना दश�वते

�ॅट करताना वेदना :
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

ज�मनीकडे वाकताना वेदना: 
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

खचु�व�न उठताना वेदना : 
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

ंगुडघा �फरवताना िकवा हलवताना वेदना: 
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

सगुडघे टेकताना वेदना :
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

�बछा�ातून उठताना वेदना : 
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

ंमोजे/ �ॉिक� घालताना वेदना होतात: 
0. काहीही नाही
1. सौ�
2. म�म
3. गंभीर
4. अ�ंत

हा QR कोड �ॅन कराआ�ण 
तपासा�त: �ा गुड�ाचा �ोअर



 (गुडघा जाग�कता आ�ण ��तबंध काय��म)

मनाची शातंता

गुडघा जाग�कता 
काय��म (KAP)

गुडघा संर�ण 
काय��म (KPP)

घर�ाघरी �त : 
गुडघा तपासणी 

ऑनलाइन स�ा

ओ.पी.डी. स�ामसलत  त� / ि�तीय मत

गुडघा श�ि�या 
आ���ोपी -

�वकृती श�ि�या -
बदल�ाची श�ि�या

गुडघा पुनज��  
से�लुर थरेपी 

- PRP

 गुडघा पुनव�सन 
िफ�जओथरेपी

जीवनशैली बदल वजन 
�नयं�ण / आहार �ायाम 

शू सुधारणा
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एका छताखाली गुडघा ए�पट� �ारे गुड�ाची एकूण काळजी

5 Year 
Knee

Assurance 
Plan`

स�ामसलत

से�लुर थरेपी

आ���ोपी

गुडघा बदलणे

िफ�जओथरेपी

दसरे मत ु

अ��रोगत� 

- आ���ोपी सजन�

- बदली सजन�  

पुनज��  त�

 िफ�जओथरे �प� आ�ण

 नेटवक�  हॉ��ट�

0%

ं�न��त िकमत काय��म या अतं ग�त, संपूण �
पारदश�कतसेह आ�ण पूव�-�नधा�� रत �ि�या खचाव� र 
उपचाराचंी सु�वधा �दान केली जात.े अ�धक 
मािहतीसाठी या �माकंावर संपक�  साधावा
0731 3500055 

ं�न��त िकमत काय��म या अतं ग�त, संपूण �
पारदश�कतसेह आ�ण पूव�-�नधा�� रत �ि�या 
खचाव� र उपचाराचंी सु�वधा �दान केली जात.े 
अ�धक मािहतीसाठी या �माकंावर संपक�  
साधावा 0731 3500055

5 वषाच� ी गुडघा हमी योजना 5 वषाच� ा हमी काय��म 5
वषाम� � ेऑ��योआथर� ायिटस ��ा�ंा सु�वाती�ा 
�ेणीतील �वकृती सुधारणसे ह हमी योजना िदली जात,े  
�ाम� ेनेटवक�  हॉ��टल आ�ण डॉ�रा�ंारे 5 
वषास� ाठी एकूण गुड�ाचंी काळजी िदली जात.े अ�धक 
मािहतीसाठी या �माकंावर संपक�  साधावा 
0731 3500066

0% EMI उपचार सु�वधसेह 10% िकफायतशीर 
िकमती �नवडक नेटवक�  ��ालया�ंारे 0%

फायना�वर �दान के�ा जातात. अ�धक 
मािहतीसाठी या �माकंावर संपक�  साधावा
0731 3500077

ंचे बुिकग कर�ासाठी नेटवक�  हॉ��टलम�े 
अनभुवी वै�क�य त�ाकंडून सेकंड ओ�प�नयन 
आ�ण त�ाचें मत या �माकंावर संपक�  साधा.
0731 3500088

82230-83555
�ॉटस्अपॅ चालू �म�ड कॉल

सहज �ारे गुड�ा�ा संपूण� काळजीसाठी

ं ंअ�ीकरण: या पु�कातील मािहती �ावसा�यक वै�क�य स�ा, �नदान िकवा उपचाराचंा पयाय�  �णनू  अ�भ�ते िकवा �निहत नाही. या पु�कातील मजकूर �ािफ�, ��तमा आ�ण मािहतीसह सव� साम�ी केवळ सामा� मािहती�ा उ�ेशाने आह,े  
ंकोण�ाही वै�क�य उपचारा�ंमाण,े वैय��क प�रणाम तमुचे वय, वजन, आजाराची पातळ�, कृतीची पातळ� आ�ण इतर घटकावंर अवलंबनू बदलू शकतात. अ�धक मािहतीसाठी, तमु �ा ऑथ�पेिडक सजन�  िकवा िफ�जओथरे�प�शी संपक�  साधा.
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