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 בהזרקה  סינתטי סחוס תחליף והשתלת  שברים מיקרו לאחר פיזיותרפיה פרוטוקול

 

 : כלליות הנחיות

 מע'.30-0 של בטווח נעול להיות יכול הסד – לפיקה היא ההזרקה אם ביישור. נעול צירים בסד נמצאת הברך הניתוח לאחר

   ביישור. נעול – בברך  אחרים במקומות  וגם בפיקה גם  בנגעים משולבת ההזרקה אם

 

  ההשתלה. סביב הגרנולציה על ושמירה המנותח האזור על הגנה –  1 שלב

 2-0 שבועות

  הליכון. או קביים בתמיכת ניידות ביישור. נעול צירים סד המנותחת. הרגל על דריכה ללא

  הירך מפרק ואת הקרסול את להפעיל ניתן

   באגרסיביות. ולא בעדינות לבצע יש אך הגבלה אין השתלה(. עברה אם )גם  הפיקה של ידנית הנעה

 הנו המטרה טווח כאשר טווחים על לעבודה משקל נשיאת ללא פסיבית הברך את להפעיל ניתן השלישי, מהיום החל – הברך הנעת

  נעזרת. ופסיבית פסיבית היא העבודה מע'.90

  בשכיבה. יסטט QUAD  לתרגל ניתן

  שעות. 3 כל דקות 20 קרח – הברך סביב כאב להקלת טיפולים

 

 6-2 שבועות

 40% ל  להגיע הראשונים בשבועיים הרגל. כף מרכז או האצבעות קצות על – חלקית דריכה של התחלה – ראשונה ביקורת לאחר

   .6 שבוע סוף סביב מלאה דריכה .80% עד הבאים בשבועיים הגוף, ממשקל

 קביים  עם תקינה הליכה לוודא יש

  צורך. לפי  הברך על קרח של קומפרסים

  ואקטיבית נעזרת פסיבית בגישה לעבוד  יש -  שמתקדמים ככל מע'. 110-0 של בטווחים משקל נשיאת ללא פסיבית – הברך הנעת

   שניתן. ככל  מוקדם  טווחים להשגת נעזרת

  התנגדות. ללא טווחים  לשמירת כושר אופני על יומי תרגול להתחיל ניתן מע', 110 ל מגיעה שהברך מרגע

  תנועה. טווחי להשגת  ותרגול במים הליכה כולל .2 משבוע החל -  מומלצת הידרותרפיה

 

 

  מלאה. משקל  בנשיאת מלאה לדריכה מעבר ההחלמה. תהליך להגברת מכני גרוי –  2 שלב

 8-6 שבועות

   תקינה. להליכה והדרכה הליכה דפוס על עבודה  שניתן. ככל עזר אמצעי ללא מלאה, דריכה – משקל נשיאת

 בשבוע  פעמים 4-3 – במים הליכה שחיה, נמוכה, בהתנגדות כושר אופני  על עבודה מתונה, הליכה  – אימפקט ללא פיזית פעילות

  פעם. בכל דקות 20 כ של זמן לפרקי

 פסיבית עבודה להמשיך יש – שלא במידה זה. בשלב למלאים קרובים או מלאים  להיות אמורים תנועה טווחי – תנועה טווחי

   תנועה. טווחי להשגת – משקל נשיאת ללא ואקטיבית,
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   פיזיותרפיה. לטיפולי במקביל  עבודה המשך – הידרותרפיה

  תקין. ההליכה ודפוס מלאה המשקל שנשיאת ברגע פרופריוספציה  לשיפור תרגילים להתחיל יש  – פרופריוספציה

   הפיזיותרפיה. טיפולי סיום  על בדגש כאבים לפי קרח של בקומפרסים טיפול – קרח

 

 

 מוקדם שלב – הסחוס של רמודולציה התחלת –  3 שלב

 14-9 שבועות

   המנתח. את ולעדכן תרגול להמשיך יש – שלא במידה זה. בשלב צפויה עזר אמצעי ללא מלאה דריכה – משקל נשיאת

  המנתח. את ולעדכן טווחים  להשגת תרגול להמשיך יש – שלא במידה  זה. בשלב מלאים להיות צפויים – תנועה טווחי

 זמן לפרקי בשבוע פעמים 4-3 – במים הליכה שחיה, ,נמוכה בהתנגדות כושר  אופני על עבודה , הליכה  – אימפקט ללא פיזית פעילות

   פעם. בכל דקות 20 כ של

   טיפול. במסגרת או עצמאי באופן זה. בשלב מאוד מומלצים מים ותרגולי הידרותרפיה

   מתקדם. פרופריוספציה תרגול לבצע יש  – פרופריוספציה

 

 ההחלמה סיום  עד מתקדם שלב הסחוס של רמודולציה –  4 שלב

 ואילך  41 שבועות

  .מוסמך מאמן השגחת תחת הרשמית. הפיזיותרפיה סיום מזמן החל בשבוע פעמים 3 מתונה  ספורטיבית פעילות

  בשבוע. פעמים 3 מומלץ שחיה. גם וכדומה, אירובי ספורט הליכה, – במים ופעילות הידרותרפיה תרגול המשך

  המנתח. הרופא ידי על אושרה אם למעט מהניתוח שנה למשך  מומלצת אינה – כדורסל/ כדורגל – ומגע אימפקט עם פעילות

 את  ומפעילים המייצבים השרירים  וכוח בכאבים כתלות עולה, בעצימות  מישורית רכיבה לבצע ניתן זה בשלב  – אופניים רכיבת

   המנתח. עם בתיאום  מהניתוח חודשים 9-6 להתחיל יש עליות אימוני הברך.

 

 

 *** אלי לפנות יש  כצפוי מתקדם אינו שהמטופל במידה או ,הערה / שאלה בכל ***


