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 יקולה בקל ברש של פתוח קיבוע לאחר שיקום פרוטוקול

 מהניתוח 6-0 שבועות -1 לבש 

  הראשונים. השבועות 3ב מקלחת למעט היממה שעות בכל במתלה להשתמש יש – מתלה

 בשינה. להורידו  וניתן , היום בשעות במתלה להשתמש יש 4 משבוע החל

 3-0 בשבועות הכתף את להפעיל אין – כתף תנועות טווחי

  אקסטנציה מע'. 45  עד ER מע',  90 עד FF הכתף. של פסיבית הפעלה –  4 משבוע החל     

    מע'. 20 עד      

 בבית עצמי תרגול הגבלה. ללא  היד ושורש מרפק הפעלת  – 3-0 שבועות תרגילים:

 של מניעה לסקפולה.CKC  תרגילי אחורית, קפסולה של מתיחה פסיבית, הפעלה – 4 משבוע החל  

   בישור. קדמית קפסולה מתיחת  

  טיפולי  לאחר מכן ולאחר הראשונים, בשבועיים שעות 3 כל דקות 20 הניתוח אזור על קרח של קומפרסים לבצע יש

   . פיזיותרפיה

 

  מהניתוח. 12-7 שבועות –  2 שלב

  טווחי  הטווח. להגדלת הכתף של מתיחות כולל יביתפס העבודה  ואקטיבית. נעזרת אקטיבית פסיבית, – תנועה טווחי

   .120 אבדוקציה 135 של פלקציה הכתף, של מלא ישור – מטרה

  והשרוול הדלטואיד של איזומטרי תרגול נעזרת. אקטיבית הפעלה  תרגול אחד. משלב תרגול המשך – תרגילים

 יש . יכולת לפי מסובב ושרוול טריספס ביספס, הסקפולה, למייצבי התנגדות תרגילי להתחיל יש .8 משבוע המסובב

  זה. בשלב חיזוק בתרגילי הכתף גובה את לעבור ולא הקדמית הקפסולה של מתיחה ללא תרגילים לבצע

 16-13 שבועות –  3 שלב

   תנועה. טווחי  השגת השלמת או מלא תנועה טווח – תנועה טווחי

  תרגילי ללטיסימוס. אקסצנטריים ותרגיליםER  ל חיזוק תרגילי על דגש .2 משלב חיזוק תרגילי המשך תרגילים:

 הסקפולה לייצוב אגרסיביים  תרגילים עליון. גוף לפלג סיבולת תרגילי של התחלה הגלנוהומורלי, למפרק חיזוק

   סיבולת. תרגול המשך זריקה/מחבט. ותרגילי פליומטרי תרגול של התחלה  אקסצנריים. חיזוק  ותרגילי

 

  חודשים 5  עד 4 –  4 שלב

  כאבים. ללא מלא תנועה טווח – תנועה טווחי

  גמישות. על עבודה המשך .3 שלב לפי תרגול המשך – תרגילים

   יכולת. לפי ספורטיבית לפעילות חזרה     
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