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Valmistautuminen 

tekonivelleikkaukseen  
ja siitä kuntoutuminen 

  



Miksi tekonivelleikkaukseen 

• Yleisin syy  tekonivelleikkaukselle on toimintakyvyn 
rajoittuminen ja kipu 

       
• Tekonivelleikkaus on paras käytettävissä oleva hoito 
      tuhoutuneen nivelen kivun hoidossa 

 
• Tekonivelleikkausten avulla voidaan lisätä potilaiden 
      kykyä selviytyä jokapäiväisistä askareista ja samalla 
      elämänlaatu paranee 

 
•  Leikkauksessa kulunut nivel korvataan tekonivelellä 



Tekonivelleikkauksen syitä 
• Nivelrikko eli artroosi-kulumasairaus jossa rusto kuluu pois 

ja luupinnat alkavat hangata toisiaan vasten aiheuttaen kipua 
ja jäykkyyttä 
 

• Nivelreuma-aiheuttaa muutoksia nivelkalvossa, jolloin se 
paksuuntuu ja tulehtuu. Nivelkalvon erittämä nivelvoide 
tuhoaa nivelrustoa ja seurauksena on rustokato, kipu ja 
jäykkyys nivelessä 
 

• Nivelvaurion jälkeinen nivelrikko-jos nivel vaurioituu, eikä 
nivelen pinta ole enää sileä, voivat epätasaisuudet aiheuttaa 
nivelpinnoilla kulumista 



• Avaskulaarinen nekroosi- voi syntyä, kun luun verensaanti 
häiriintyy ja rakenne heikkenee vaurioittaen rustoa 

 
• Synnynnäinen lonkkaluksaatio 



Mihin tekonivel 

 Lonkka 
 Polvi 
 Nilkka 
 Olkapää 
 Kyynärpää 
 Ranne 
 Rystyset 
 



Millainen tekonivel 

• Tekonivel valitaan aina yksilöllisesti 
 

• Luun laadun salliessa käytetään lonkissa 
tekonivelmalleja  jotka kasvavat luuhun kiinni 
 

• Hauraaseen luuhun, esim. iäkkäillä potilailla, 
laitetaan sementoitava tekonivel 
 

• Polven tekonivelet kiinnitetään sementillä 
 







keraami-keraami lonkkaproteesi 



Valmistautuminen 
tekonivelleikkaukseen 

 
• Tekonivelleikkaukseen valmistaudutaan 

huolellisesti, sillä leikkaus on rasite elimistölle 
 

• Leikkaukseen mentäessä terveydentilan tulisi olla 
mahdollisimman hyvä 
 

• Mahdollisimman hyvä yleiskunto ja lihasvoima 
nopeuttavat toipumista leikkauksesta 



Tulehdusten hoito 

• Infektiopesäkkeiden toteaminen ja hoito ennen 
leikkausta on tekonivelkirurgiassa erityisen 
tärkeää, sillä bakteerit voivat levitä veriteitse 
niveleen ja aiheuttaa infektion 

         
• Ennen leikkausta tulee hoitaa kaikki tulehdukset    

lääkärin ohjeen mukaisesti 
 

• Tulehdukset ovat leikkauksen yleisimpiä esteitä 



Virtsateiden infektiot 

Tulehduksen oireita voivat olla esimerkiksi: 
 
    - Tihentynyt virtsaamisen tarve 
    - Kirvely virtsatessa 
    - Virtsan paha haju 
 
    Ennen toimenpidettä otetaan virtsanäyte, jonka 
    avulla löydetään myös oireettomat virtsateiden      

tulehdukset (näihin lääkityksen määrää lääkäri tarvittaessa) 



Hengitysteiden infektiot 

• Hengitystietulehduksia, poskiontelotulehduksia tms. 
    ei saa olla leikkaukseen saavuttaessa 



Ihon hoito 

• Tekonivelleikkaukseen mentäessä  ihon tulee olla ehjä ja 
terve 
 

• Rikkoutunut iho altistaa tulehduksille ja voi olla syy 
leikkauksen peruuntumiselle 
 

• Terveen ja kuivan ihon hoidoksi riittää hygieniasta 
huolehtiminen, sekä tarvittaessa ihon rasvaus perusvoiteella 
 

 
 

    



 … 
• Kainaloiden, rinnanalusten ja nivustaipeiden tulee olla ehjät 

 
• Iholla ei saa olla haavoja, märkänäppylöitä tai rupia 

 
• Välttäkää ennen leikkausta ihon haavautumista, ihon 

hankaamista ja ihokarvojen poistoa 
 

• Kroonisten ihosairauksien tulee olla mahdollisimman hyvässä 
vaiheessa leikkaushetkellä 



Jalkojen hoito 

• Varpaanvälien pitää olla ehjät leikkaukseen 
 mentäessä 

 
• Kynsisieni tulee hoitaa leviämisen ehkäisemiseksi 

 
• Kynsien leikkaaminen voi helposti vaurioittaa kynsivallia 

 
• Huolehtikaa jalkojen pesusta, kuivauksesta ja varpaanvälien 

tuuletuksesta säännöllisesti 
 

 
 



• Jos ette pysty tarkistamaan varpaanvälien kuntoa, käykää 
riittävän ajoissa ennen leikkausta (n.1kk)  jalkojenhoitajalla, 
jolta saatte myös hoito-ohjeita 
 

• Myös omainen voi tarkistaa varpaanvälit ja tarvittaessa 
voitte aina ottaa yhteyttä oman terveyskeskuksen 
sairaanhoitajaan 



Suun ja hampaiden hoito 

• Tekonivelleikkaukseen mentäessä suu ja hampaat 
pitää olla hoidettuja hyvissä ajoin ennen 
leikkausta 
 

• Käykää hammaslääkärillä, jos edellisestä 
käynnistä on kulunut yli puoli vuotta 
 



Leukaluun röntgenkuvaus 

• Ikenissä ja muualla suussa voi olla piileviä 
tulehduspesäkkeitä joiden havaitseminen vaatii 
sekä tutkimuksen että röntgenkuvauksen 
(hammaslääkärin harkinnan mukaisesti) 
 

• Myös hampaattomat leuat tulee kuvata 
 

• Tekonivelleikkausta edeltävästä yksityisestä 
    hammashoidosta korvataan osa    

sairausvakuutuksen perusteella 



Perussairauksien hoito 

•   reuma 
•   diabetes 
•   astma 
•   sydän- ja verisuonitaudit 
•   krooniset ihosairaudet 
 
    tulee olla mahdollisimman hyvässä tasapainossa 
    ennen leikkausta 
 
    Terveydentila tulee kartoittaa hoitavalla lääkärillä ja 
    tarvittaessa hoidattaa sairaudet kuntoon 



Ravitsemus 

 
    Monipuolinen ravinto, runsas nesteen nauttiminen, 

sekä riittävä uni ennen leikkausta, auttavat toipumaan 
paremmin leikkauksesta 

 
 
    HUOM! Luontaistuotteiden käytöstä suositellaan 

pidettäväksi taukoa 2 viikkoa ennen ja jälkeen 
leikkauksen. 
 

 



 
Ylipaino 

• Huomattava ylipaino voi vaikeuttaa leikkauksen 
teknistä suorittamista sekä puudutusta 

• Hidastaa haavan paranemista 
• Pitkittää toipumisaikaa 
• Lisätä veritulppa- ja haavatulehdusriskiä 
• Lisätä tekonivelen irtoamisriskiä 
• Painonpudotus on aloitettava hyvässä ajoin 



 
Tupakointi ja alkoholi 

• Tupakointi heikentää ääreisverenkiertoa ja 
hidastaa haavan paranemista ja lisää 
leikkaushaavan tulehdusriskiä 
 

• Tupakointi altistaa laskimotukoksille 
 

• Tupakointi on suositeltavaa lopettaa viimeistään 
kuukautta ennen leikkausta 
 

•  Runsas ja jatkuva alkoholin käyttö tulee lopettaa 
hyvissä ajoin ennen leikkausta 



Yleiskunto 

• Mahdollisimman hyvä yleiskunto helpottaa 
toipumista leikkauksesta 
 

• Liikkukaa päivittäin vointinne mukaan 
 



 
Liikunta 

• Sopivia liikuntalajeja nivelrikkopotilaalle ovat (sauva)kävely, 
uinti ja ( kunto)pyöräily 

 
• Kaikenlaisten arkiaskareiden suorittaminen vilkastuttaa 

verenkiertoa ja pitää lihaskuntoa yllä 
 
• Hyötyliikunta on erinomainen liikuntamuoto (puutarhanhoito, 

nurmikon leikkuu, lumen luonti, marjastus, sienestys) 
  
• Niveltä liikuttavien lihasten hyvä toiminta on tärkeää 

leikkauksesta toipumisessa 
 



 
Kipu 

 
• Kipulääkkeet ja kylmähoito auttavat selviytymään 

kivuista ennen leikkausta 
 

• Kylmäpakkauksia saa ostaa apteekista 



 
Apuvälineet 

• Apuvälineitä kannattaa hankkia jo ennen leikkausta 
helpottamaan päivittäisiä toimia ja liikkumista 
(kyynärsauvat, WC-korotus, sukanvedin jne.) 

 
• Apuvälineitä käytetään leikkauksen jälkeen n. 6 

viikkoa, kuitenkin yksilöllisten ohjeiden mukaan 
 



 
Ensikäynti Coxassa 

 
 

• Lähetteen perusteella kutsutaan ensikäynnille 
Coxaan 
 

• Ensikäynnille ja tulotarkastukseen toivotaan 
omainen tai tukihenkilö mukaan. 

 
• Ortopedi arvioi leikkaustarpeen ja tekee 

leikkauspäätöksen yhdessä potilaan kanssa 
 



 
Tulotarkastus 

• 2-3 viikkoa ennen suunniteltua leikkausta suoritetaan tulotarkastus 
Coxassa 
 

• Kutsukirjeen mukana tulevat lähetteet tarvittaviin verikokeisiin ja 
muihin tutkimuksiin 
 

• Tulotarkastuskäynnillä tapaatte anestesiahoitajan ja sairaanhoitajan 
 
• Leikkausta edeltävänä päivänä (n.klo 13-15) teille soitetaan ja 

ilmoitetaan, koska teidän tulee olla Coxassa. Maanantaina 
leikattaville potilaille soitetaan perjantaina. 
 
 
 

 



        Leikkaus 

• Tulo sairaalaan leikkauspäivän 
 aamuna vastaanotto-osaston kautta 
• Leikkaus tehdään yleisimmin selkäpuudutuksessa ja 

kestää 2-3 tuntia 
• Välitön leikkauksen jälkeinen kivun ja voinnin 

tarkkailu tapahtuu valvomossa 
• Voinnin salliessa siirrytään vuodeosastolle 

kuntoutumaan 
• Jalkeille voinnin salliessa jo leikkauspäivänä, ja 

tarvittaessa esim. WC-reissu hoitajien avustamana. 



Leikkauksen jälkeen 

• Ensisijaisesti Coxasta siirrytään suoraan kotiin  
 

• Tekonivelleikkauksen jälkeinen hoitoaika 
vuodeosastolla suoraan Coxasta kotiutuville 
määräytyy yksilöllisesti. 
• Tyypillisesti lonkkaleikkauksen jälkeen kuntoudutaan 

Coxassa 2-3 päivää ja polvileikkauksen jälkeen 3-4  
päivää. 

• Uusintaleikkauksen jälkeisen kotiinlähtöpäivän määrittää 
lääkäri 

 
• Kotona selviytyminen tulee kartoittaa jo 

leikkaukseen pääsyä odotellessa. Peseytyminen, 
ruoanlaitto, kaupassakäynti, siivoaminen jne.   
 

 



• Selvitäänkö kotona omatoimisesti ”kaverin” turvin 
vai tarvitaanko ulkopuolista apua (kotihoito, tms) 
 

• Yksin asuva voi myös mennä kotiin, kunhan apu 
tarvittaessa on järjestetty 
 

• Mikäli jatkohoito on tarpeen, jatkohoitopaikkaan 
siirrytään toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä 

 



”Kaverin” tehtävät 

• olla toisina korvina  
 
• kannustaa ja rohkaista 
 
• muistuttaa kivun hoidosta (kylmähoito, kohoasento, 

kipulääkkeet) 
 
• auttaa tarvittaessa päivittäisissä toimissa 
 



 
  
Tekonivelleikkauksen jälkeen 
 toimintakyky palautuu jo muutamassa 
 viikossa ja apuvälineistä voidaan luopua  
 asteittain sairaalasta saatujen ohjeiden  
 mukaisesti 
  
 
 
 



 Elämä leikkauksen jälkeen 
 

 
• Kuntoutuminen edistyy parhaiten kotona 

jokapäiväisiä askareita suorittaessa 
 
• Alkuvaiheessa kävelyä ja voimistelua 
 ohjeiden mukaan 
 



• Tekonivel kestää hyvin normaalia päivittäistä 
liikuntaa, lisääminen voinnin mukaan 

 
• Liikuntaharrastusten pariin voi palata 

jälkitarkastuksen jälkeen (3 kk leikkauksesta) 
 
• Autolla ajo vasta kun sauvoista on luovuttu 
 



Tekoniveltulehdusten ennaltaehkäisy 

• Leikkauksen jälkeen on tärkeää hoitaa 
tulehdukset hyvin, sillä tekoniveleen voi tulla 
tulehdus myöhemmin muualta elimistöstä 
veriteitse 
 

• Kertokaa hoitavalle lääkärille aina 
tekonivelestänne, myös hammaslääkärille 



 Tavoitteet 

• Jokaisella potilaalla on oma kuntoutumisen tavoite 
• Kipu poistuu 
• Työ- ja toimintakyky paranee 
• Elämänlaatu paranee 

 
• OMAA AKTIIVISUUTTA TARVITAAN ! 



Kiitos! 



www.coxa.fi 
• Tietoa Coxasta 
• Vastauksia useimmin 

kysyttyihin 
kysymyksiin 

• Valmistautuminen 
tekonivelleikkaukseen 
videot 

• Potilaspalautteita 
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