REŽIMOVÁ OPATŘENÍ PO TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZE KOLENNÍHO KLOUBU
Ortopedické oddělení Sokolov
Doporučujeme vyvarovat se těmto aktivitám:
• Dlouhodobé klečení na kolenou, hluboké dřepy.
• Vzpírání těžkých břemen ve stoje.
• Doskoky.
! Míru zatížení operované končetiny a dobu nutnou k používání berlí při chůzi stanoví Váš operující lékař. Zpravidla
zpočátku zatěžujete operovanou DK do bolesti tak, abyste byli schopni jít bez kulhání. Nutné je dodržovat vždy
zásadu, že při chůzi byste se měl(a) cítit stabilně.
! Vícekrát denně, po menších časových úsecích, cvičte dle pokynů fyzioterapeuta. Zaměřte se na rozcvičení pokrčení
i plného natažení kolene.
! Hlídejte si nízkou hmotnost, v případě potřeby ji zredukujte.
Chůze po rovině:
1. Berle
2. Operovaná dolní končetina
3. Zdravá dolní končetina

Chůze ZE schodů:
1. Berle
2. Operovaná dolní končetina
3. Zdravá dolní končetina

Chůze DO schodů:
1. Zdravá dolní končetina
2. Operovaná dolní končetina
3. Berle

PŘÍKLADY CVIČENÍ NA DOMA:

Vleže na zádech:
1) Přitahujte špičky nohou a propínejte dolů, dále provádějte kroužky v hlezenních
kloubech na obě strany.
2) Přitáhněte obě špičky nohou k hlavě, zatněte hýžďové svaly, kolena protlačte do
lehátka a v této poloze držte 8-10 s a povolte. Dýchejte přirozeně.

3) Přitáhněte špičku nohy k hlavě, propněte koleno k zemi a nataženou DK suňte do
strany a zpět, totéž proveďte zdravou DK. Nevytáčejte nohu zevně.

4) Operovanou DK suňte patou po podložce směrem k hýždím a krčte tak kolenní
kloub, zpět natáhněte operovanou DK. Celý pohyb musí být v jedné ose, bez
vytáčení.

5) Zdravou DK pokrčte, operovanou DK přitáhněte špičku k tělu, koleno propněte
a zvedněte DK nad podložku až do 90° v kyčelním kloubu - nepomáhejte si s
ručníkem jako na obrázku, zvládnete to určitě sami :-)

6) Pokrčte obě dolní končetiny na stejnou úroveň a stlačujte overball mezi koleny.

7) Patou/ kolenem operované DK stlačujte overball dolů k
posteli a chvíli držte.

Vleže na boku zdravé dolní končetiny:
1) Hmitejte nataženou operovanou DK vpřed a vzad. Nevytáčejte! Rukou volné horní končetiny zafixujte pánev, aby
při cvičení nedocházelo k souhybu – naklápění pánve vpřed a vzad. Neprohýbejte se v zádech.
2) Zvedejte nataženou operovanou DK ke stropu – špičku přitáhněte k
hlavě a nevytáčejte ji směrem vzhůru. Volnou HK opět fixujte pánev.

Vsedu s bérci spuštěnými z lehátka:
1) Přitáhněte špičku nohy k hlavě, propněte kolenní kloub a držte několik sekund.
2) Operovanou dolní končetinu skrčte pod lehátko v kolenním kloubu co nejdále, popř.
si můžete dopomoci tím, že patu zdravé končetiny dáte přes nárt operované a zdravou
dolní končetinou lehce protlačujete operovanou pod lehátko - tím ohýbejte kolenní
kloub.

SPORTOVNÍ AKTIVITY, KONÍČKY, SEX:
Je důležité si uvědomit, že implantace totální endoprotézy Vám má umožnit návrat do plnohodnotného
života, který jste vedli před operací, respektive v době, kdy jste neměli potíže související z postižením kolenního
kloubu.
Časně po operaci je nutné zvládnout základní sebeobsluhu, hygienu, cvičení a získat kontrolu nad svým
pohybem. Jakmile se podvědomě naučíte vnímat a kontrolovat Vaše tělo při jakékoliv pohybové aktivitě, není třeba
si pak zakazovat koníčky a záliby, které máte rádi.
Doporučuji řídit se zdravým selským rozumem a začít doma fungovat tak, jak jste byli zvyklí. A pokud
narazíte na pohybové bariéry, dejte tomu čas, obrňte se trpělivostí nebo zkuste vymyslet adekvátní varianty, ať už se
to týká sportu, koníčků nebo sexu...
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