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 ORTHOSPACE - סובאקרומיאלי בלון שתלתה  לאחר שיקום פרוטוקול

 כללי:

  תיקון שבוצע במידה ניתוח. אותו במהלך נוספות פעולות שבוצעו ככל נוספים  פרוטוקולים  עם זה פרוטוקול לשלב יש

  להשתמש זה פרוטוקול במקום ניתן שבועות. 6-4  לרוב -  התיקון על כהגנה הכתף של תנועה בהגבלת צורך  יש –

   כתף. של רגילה ארטרוסקופיה לאחר שיקום בפרוטוקול

 הדורשות פעולות ולבצע כבדים משקלים  להרים חוזרות, תנועות חדות, מתנועות להמנע המטופל את להנחות יש

   כוח.

  בבטיחות. הרכב את ולתפעל הידיים בשתי בהגה לשלות מסוגל שהמטופל עד מומלצת אינה נהיגה

 

 :2-0 שבוע

 את להוציא ניתן – בבית השהות בעת שבועות. 6-4 של ולתקופה הניתוח לאחר מיד במתלה להשתמש יש -  מתלה

 להשתמש יש לכך מעבר היד. כף  ושורש מרפק וישור כיפוף בחופשיות ולתרגל קצרות לתקופות מהמתלה היד

  בשינה. כולל זמן בכל במתלה

   . שעות 3 כל דקות  20 למשך קרח של בקומפרסים לטפל יש – קרח

   הניתוח. לאחר מייד להתחיל -  הכתף של פנדולרית הפעלה   – פיזיותרפיה

  הסקפולה. מייצבי  של נעזר ואקטיבי פסיבים תרגילים להתחיל יש

   הגבלה. ללא היד ושורש מרפק צוואר, של הפעלה

   כאוב. מאוד אם  פחות או בלבד)!( פסיבית  – מ' 60 עד קדמית הרמה

 

 :6-2 שבוע

   מאוד. כאוב אם 6 שבוע עד  או 4 שבוע עד – מתלה

   נוספים. טיפולים להוסיף ניתן אך פיזיותרפיה אחרי בדגש בקרח  טיפול המשך – קרח

   פיזיותרפיסט. בהשגחת יכולת לפי אקטיבית  הפעלה של התחלה   – פיזיותרפיה

   אקטיביים.  טווחים  של הדרגתי ותרגול  , בביתו ופלהמט ידי על יומיים מתיחה תרגילי המשך  

  בישיבה מכן ולאחר בשכיבה תרגילים בתחילה קדמי.  דלטואיד על בדגש חיזוק תרגילי להתחיל יש

   מניתוח. חודשים 3  עד משמעותי כוח עם תרגול לבצע אין  ועמידה.

 

 :12-7 שבוע

   נוספים. טיפולים הוסיףל ניתן אך  פיזיותרפיה  טיפולי לאחר בקרח  טיפול המשך – קרח

 עקבית התקדמות להראות או הניתוח טרם  לטווחים לפחות לחזור התקופה בסוף אמור המטופל   – פיזיותרפיה

   טווחים. בהשגת

   סקפולה. ומייצבי קידמי  דלטואיד חיזוק תרגילי המשך  

   זה. בשלב בכאבים קלה החמרה צפויה

 

 *** קשר עמי ליצור יש מתקדם אינו המטופל ***אם

 

 


