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Lonkan liikerajoitukset

leikkauksen jälkeen
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Lonkan anatomia

Lonkkanivel sijaitsee suurten lihasten sisällä
Nivelkapseli on jäykkä ja tukeva rakenne
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Avaukset
Posteriorinen avaus

• Potilas kylkiasennossa
• Iso pakaralihas ja ulkokiertäjälihakset

avataan
• Coxassa yleisimmin käytetty avaus
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Avaukset
Etuavaus

• Potilas selkäasennossa
• Avaus reiden yläosaan etupuolelle
• Käytössä Coxassa
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TASAPAINOILU RAJOITUSTEN KANSSA

• Irrotettujen lihasjänteiden uudelleen kiinnitys
• Takakapseli kiinnityksen paraneminen
• Ison pakaralihaksen avauksen paraneminen

-> Parempi toimintakyky
-> Sijoiltaanmenoja vähemmän?

• Takarakenteet uusintaleikkauksissa myöhemmin?

• Toisaalta liikerajoitukset aiheuttavat lihasatrofiaa
• Lihasvoima palautuu hitaasti
• Tromboemboliset komplikaatiot voivat lisääntyä
• Nopean mobilisaation kautta parempi kivun lievitys

• Pelko sijoiltaanmenon lisääntymisestä
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Rajoitusten poistamista puoltavia
julkaisuja
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• Tanskalainen aineisto

• 4 vuoden ajanjakso

• 2 ryhmää
• Toisessa rajoitukset 946 (2004-2008)
• Toinen ilman rajoituksia 1329 (2010-2014)

• 3 kk seuranta varhaisvaiheen luksaatioille
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Rajoitusryhmässä nuppikoko oli pienempi
-> bias
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Sijoiltaanmenoriski

Riskiä lisäsivät
• Miessukupuoli
• Ikä
• Nuppikoko

Riskiä pienensivät
• Vapaa mobilisaatio
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• Luksaatioita 2.1% vs 2.0%

• Uusintaleikkauksia luksaatioiden vuoksi 1.7% vs 0.6%
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Jatkohoito 1 (täyspainovaraus):

Leikkauksen jälkeen otetussa läpivalaisurtg-kuvassa_______________
Leikattua alaraajaa saa kävellessä kuormittaa täydellä painolla. Kävelyn apuvälineitä käytetään
tasapainon tukena 4-6 viikkoa ja tarvittaessa sen jälkeenkin kunnes kävely sujuu ontumatta.
Leikatulla alaraajalla ponnistamista porraskävelyssä ja istumasta seisomaan nousussa vältetään
4 viikkoa leikkauksen jälkeen. Vältettävä leikatun lonkan koukistamista yli suoran kulman (90
astetta) sekä yhdistelmää koukistus, lähennys ja sisäkierto kuusi viikkoa leikkauksesta.
Fysioterapeutin kontrolli hajautetusti kuuden viikon kuluttua leikkauksesta.
(Huom! metallirevisiopotilaalle: Fysioterapeutin kontrolli 6 viikon kuluttua leikkauksesta Coxan
poliklinikalle joko CASRJN tai CMOMJN)

Tromboosiprofylaksia: _________ (sanele lääke/annos/kesto)
Hakasten poisto __________pv:n kuluttua leikkauksesta.

Kontrolliaika Coxan poliklinikalle
* C2KKF fysioterapeutille TAI
* C2KK ortopedi __________ TAI
* metallirevisiopotilaille CASRJN tai CMOMJN ortopedi_________________ TAI
* CVOS ortopedi _________= jälkitarkastus toimii samalla tulotarkastuksena________ TAI
* CINF __________________

…2-3 kk leikkauksesta, edeltävästi rtg-kuvaus _____lonkasta sekä proteesilantio.

SvA ________

COXAN JATKOHOITO-OHJEET
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Jatkohoito 3 (aktiivinen mobilisaatio/taka-avaus):

Leikkauksen jälkeen otetussa läpivalaisurtg-kuvassa_______________

Leikattua alaraajaa saa kävellessä kuormittaa täydellä painolla. Kävelyn apuvälineitä käytetään 4
viikkoa tai kunnes kävely sujuu ontumatta. Liikeharjoittelu aloitetaan vapaasti. Ainoastaan
seisomaan noustessa ja portaissa on leikatun alaraajan ponnistaessa vältettävä alaraajan
samanaikaista koukistusta ja sisäkiertoa.  Näissä tilanteissa alaraaja pidetään lievässä
ulkokierrossa 4 viikon ajan. Fysioterapeutin kontrollikäynti on neljän viikon kuluttua leikkauksesta
hajautetusti.

Tromboosiprofylaksia: _________ (sanele lääke/annos/kesto)
Hakasten poisto __________pv:n kuluttua leikkauksesta.

Kontrolliaika Coxan poliklinikalle
* C2KKF fysioterapeutille TAI
* C2KK ortopedi __________ TAI
* CVOS ortopedi _________= jälkitarkastus toimii samalla tulotarkastuksena…

…2-3 kk leikkauksesta, edeltävästi rtg-kuvaus _____lonkasta sekä proteesilantio.

SvA ________

COXAN JATKOHOITO-OHJEET
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KÄYTÄNNÖN MERKITYS

• Eroon korotuksista
• WC
• Sänky
• Sukanvetolaitteet

• Kepit?
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JOHTOPÄÄTÖKSET

• Taka-avaus tulee todennäköisesti olemaan standardi myös jatkossa

• Mobilisaatiorajoitukset eivät todennäköisesti vaikuta luksaatioriskiin

• Luksaatioita ei pystytä täysin estämään

• Leikkaustekniikat
• Sablunointi
• High offset varret
• 32-36mm nuppikoko
• Kupin asemointi, anteversion ”liioittelu”

• ”Hyvälihaksiset” potilaat
• Alle 75-v?

• Takarakenteiden kunto uusintaleikkauksissa ja tämän vaikutus
luksaatioriskiin uusintaleikkauksen jälkeen?


