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Anatomian kertausta 
Toiminnallisesti kolme (tai neljä) niveltä 

1. Glenohumeraalinivel (lapaluu-olkaluu) 

2. Acromioclaviculaarinivel (olkalisäke-solisluu) 

3. Sternoclaviculaarinivel (rintalasta-solisluu) 

4. (lapaluu-rintakehä, scapulo-torakaalinen liike) 

 

Avaukseen liittyvät lihakset 

• Iso rintalihas m.Pectoralis major 

• Kolmipäinen hartialihas eli m.Deltoideus 

• Lavanaluslihas m. Subscapularis 

 

Kuntoutumisen kannalta merkittävä lihasryhmä on 
Kiertäjäkalvosin eli Rotator Cuff, joka tukee olkaniveltä, mutta 
myös loitontaa ja rotatoi 

• Lavanaluslihas   (m. subscapularis)- sisärotaatio 

• Ylempi lapalihas   (m. supraspinatus)- loitonnus 

• Alempi lapalihas   (m. infraspinatus)- ulkokierto 

• Pieni liereälihas   (m. teres minor)- ulkokierto 
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Coxassa käytössä 
olevat olkapääproteesit 

• Nano, ZimmerBiomet 

• Reverse, Käänteinen, ZimmerBiomet ja 
Tornier/Arthrone 

• Global AP, DePuy 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2bflk6fWAhXGQJoKHaJ1De4QjRwIBw&url=http://www.azisks.com/nano-stemless-total-shoulder-replacement/&psig=AFQjCNEJrcZ_WNiTdnd-Q8H5fcVB0GPyoQ&ust=1505563648965524


4 

Leikkaus 
• plexuspuudutus eli 

hermopunospuudutus ja 
yleisanestesia 

• ”rantatuoli” asento 

• päätuki 

• extension ja adduktion 
mahdollistaminen 

• deltapectoraali avaus 
tavanomaisin  

• ( anterolateraalinen avaus 
Viilto  acromionin etunurkasta 
distaalisesti deltalihassäkeiden ant ja 
keskiosan välistä. Aktiivi abduktiota  

vältetään 0-6 vk ajan.) 

 



5 

Miten valmistautua olkapään tekonivelleikkaukseen? 

• Kodin valmistelu – tavarat helposti saatavilla 

• Mahdollinen kotiavun järjestäminen niin, että kotiutuminen on mahdollista suoraan 
Coxasta 

• Kuka käy kaupassa, laittaa ruoan, siivoaa, hoitaa lapset/kotieläimet… 

• Edestä avattava väljä paita mukaan osastolle kotiinlähtöä varten 

• Liikunta ja liikeharjoittelu kivun sallimissa rajoissa leikkaukseen asti 

• Isometriset harjoitukset deltoideukselle, pendel-liikeharjoite ja lapatukiharjoitteet  
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Rajoitukset  leikkauksen jälkeen 

 

• Avattujen kudosten paraneminen varmistetaan välttämällä niiden venyttymistä /repeämistä  

• 6 viikkoa leikkauksen jälkeen vältetään 

• Leikattuun yläraajaan tukeutumista ja sen kuormittamista 

• Leikatun olkapään ulkokiertoa 

• Leikatun olkapään vastustettua sisäkiertoa 

• Leikatun olkapään ojennusta  

• Kantoside 4-6 viikkoa  

• Leikattua yläraajaa voi käyttää ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa apukätenä rajoitteet 
huomioiden 

 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQx6TQkK7WAhWrZpoKHWDBB9UQjRwIBw&url=http://www.terve.fi/ravinto/76440-syodaan-yhdessa-monta-positiivista-vaikutusta&psig=AFQjCNFOoRvS8lpc3nEeOELCceXVK2_yQQ&ust=1505803227799953
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Olkanivelen mobilisointi 

Lihasten kunto, käytetty proteesimalli (anatominen/käänteisproteesi) ja avaustekniikka 
ohjaavat liikeharjoittelun sisältöä ja aikataulutusta. 

 

Ortopedi määrittelee ohjeet yksilöllisesti. 

Leikkauskertomuksen jatkohoitokappaleessa oleelliset tiedot ja aikataulutukset. 

 

Lisätiedot: 

Coxan fysioterapia p.03-31178044. 

Voit jättää ääniviestin. Otamme mahdollisimman pian teihin yhteyttä. 

 

fysioterapia@coxa.fi  
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Olkapään tekonivelleikkaus, anatominen proteesimalli 
 
Leikkauskertomuksen jatkohoitokappale: 
Asetetaan collar cuff ja/tai vartalosidos. Asetettu vartalosidos puretaan 1. pop, samoin poistetaan dreeni. 
Tyyny kyynärpään alla 6 viikkoa leikkauksesta. Collar cuff käyttöaika 4-6 viikkoa leikkauksesta.  
Osastolla ohjataan vapaiden nivelten harjoitteet heti puudutuksen poistuttua. Pendel-liikeharjoitteet aloitetaan 1. leikkauksen 
jälkeisenä päivänä. Aktiiviset avustetut liikeharjoitteet aloitetaan 3 viikkoa leikkauksesta. Harjoittelussa edetään kivun sallimissa 
rajoissa, paitsi ulkokierto rajoitetaan max neutraali 6 viikkoa leikkauksesta ja aktiivista sisäkiertoa vältetään ensimmäiset 6 
viikkoa. Kyynärpään vientiä vartalolinjan taakse (extensio) vältetään 6 viikkoa. Isometriset lihasharjoitteet voi aloittaa 3 viikkoa 
leikkauksesta, paitsi isometrinen sisäkierto harjoitus vasta 6 viikkoa leikkauksesta. Vastuskumiharjoitteet voidaan aloittaa 6 
viikon jälkikontrollin jälkeen.  
Kantamista ja yläraajaan tukeutumista tulee välttää 6 viikkoa leikkauksesta.  
  
Tromboosiprofylaksia: vain erikoistapauksissa 
Hakasten/ompeleiden poisto: 2 viikkoa leikkauksesta 
  
Fysioterapeutin kontrolli Coxan poliklinikalla tai kotipaikkakunnalla 3 viikkoa leikkauksesta. 
  
Kontrolliaika Coxan poliklinikalle: 
Fysioterapeutilla 6 viikkoa leikkauksesta, edeltävästi rtg-kuvaus oik/vas olkapää ap ja viisto. Kuvat operatöörille nähtäväksi. 
Leikanneella ortopedilla 3 kuukautta leikkauksesta. Edeltävästi rtg-kuvaus oik/vas olkapäästä ap, viisto sekä aksillaariprojektio. 
Kontrollin yhteyteen ohjelmoidaan fysioterapeutin ohjaus. 
Sairauslomaa kirjoitetaan 3 kuukautta.  
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Olkapään tekonivelleikkaus (käänteisproteesi, luunsiirre, revisio) 
 
Leikkauskertomuksen jatkohoitokappale: 
Läpivalokontrollikuvissa komponenttien asennot asianmukaiset. 
Asetetaan collar cuff ja/tai vartalosidos. Asetettu vartalosidos puretaan 1. pop, samoin asetettu dreeni. 
Tyyny kyynärpään alla 6 viikkoa leikkauksesta. Collar cuff käyttöaika 4-6 viikkoa leikkauksesta.  
Osastolla ohjataan vapaiden nivelten harjoitteet heti puudutuksen poistuttua. Pendel-liikeharjoitteet 
aloitetaan 1. leikkauksen jälkeisenä päivänä. Aktiiviset avustetut liikeharjoitteet aloitetaan 6 viikkoa 
leikkauksesta. Harjoittelussa edetään kivun sallimissa rajoissa portaittain. Ulkokiertoa, aktiivista sisäkiertoa ja 
extensiota vältetään 6 viikkoa leikkauksesta. Isometriset lihasharjoitteet aloitetaan 6-8 viikkoa leikkauksesta. 
Vastuskumiharjoitteet voidaan aloittaa 3 kuukauden jälkikontrollin jälkeen.  
Kantamista ja yläraajaan tukeutumista tulee välttää 6 viikkoa leikkauksesta.  
  
Tromboosiprofylaksia: vain erikoistapauksissa 
Hakasten/ompeleiden poisto: 2 viikkoa leikkauksesta 
  
Jälkikontrolli Coxan poliklinikalla:  
Fysioterapeutilla 6 viikkoa leikkauksesta, edeltävästi rtg-kuvaus  oik/vas olkapää ap ja viisto. Kuvat 
operatöörille nähtäväksi. 
Leikanneella ortopedilla 3 kuukautta leikkauksesta. Edeltävästi rtg-kuvaus  oik/vas olkapäästä ap, viisto sekä 
aksillaariprojektio. Kontrollin yhteyteen ohjelmoidaan fysioterapeutin ohjaus. 
Sairauslomaa kirjoitetaan 3 kuukautta.  
  
Määräaikaisseuranta ohjelmointi (1,2,5,10,15,20v..) 
jatkofysioterapian tarve /toteutus 
 



10 

Harjoittelu leikkauksen 
jälkeen 

• Varatalosidos puretaan 1.post.operatiivisena 
päivänä ja vaihdetaan collar cuff-lenkkiin 

• Pendel-liikeharjoitteet 

• Selinmakuulla extension välttämiseksi tyyny 
kyynärpään ja olkavarren distaalisen osan alla 

• Pukeutuminen 

• Edestä avoin paita 

• Leikattu yläraaja puetaan ensin 

• Peseytyessä leikattu yläraaja vartalon edessä, 
olkavarsi lievässä sisärotaatiossa 

• Niska-hartiaseudun rentouttaminen ja ryhdin 
hallinta 

• Vapaiden nivelten harjoitteet 
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Fysioterapiakontrolli 3 
viikon kuluttua Coxa/ oma tk  

• Haastatellaan 

• Kiputilanne 

• Arjessa selviytyminen 

• Miten harjoittelu on sujunut? 

• Tarkistetaan haava 

• Käydään läpi aiemmin ohjatut harjoitteet. 
Ohjataan olkanivelen avustetut aktiiviset 
liikeharjoitteet (anatominen proteesi) 

• Kun flexiosuunta onnistuu hyvin, aloitetaan 
abduktioharjoitteet 

• Liikkeiden aikana huomioidaan lapatuki, 
olkavarren sisäkierto ja vartalolinja 

• Isometriset deltan jännitykset 

• Tarvittaessa ortopedin konsultaatio 

• Jatkofysioterapia harkinnan mukaan 

 

 

 

Huom! 
Tämä harj. 

oviaukossa! 
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Fysioterapiakontrolli 6 viikon 

kuluttua Coxa/ oma tk 

 

• Subjektiivinen tyytyväisyys 

• Kiputilanne 

• Haavan paraneminen 

• Kotiharjoitteiden ja arkielämän sujuminen 

• Aktiiviliikealat 

• Flexio,abduktio,sisäkierto,ulkokierto 
(vrt.preop) 

• Sisäkiertovoima ala-asennossa 
(m.subscapulariksen kunto) 

• Deltalihaksen jännittyminen (3 osaa) 

• Vastustettu abduktiovoima 

• Röntgenkuvat ortopedille nähtäväksi 

• Revisio- ja reversepotilaille ohjataan aiemman 
dian harjoitteet. Ei ole mielekästä ohjata 
erityistä kiertoharjoittelua. 

• Muille (anatominen malli) ohjataan lisää flexio- 
ja abduktiosuunnan harjoitteita, isometrinen 
ekstensio ja sisärotaatio, ulko-ja sisäkierto 
ulkokiertoharjoitteet 
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Jälkitarkastus ja 
fysioterapiakontrolli 3kk 
leikkauksesta 

• Kuntoutumisen eteneminen ja arkielämän 
sujuvuus 

• Kiputilanne 

• Ohjataan vastustetut liikeharjoitteet ja 
lapatukiharjoitteet 

• Ohjeita jatkoon 

• Vältetään olkapäähän kohdistuvaa 
iskumaista liikettä, esim. halonhakkuuta 
ja mattojen tamppausta.  

• Suositeltavia liikuntamuotoja ovat 
voimistelu, vesivoimistelu ja uinti. 

• Peruskunnon kannalta suositeltavia 
liikuntamuotoja ovat mm. kävely, 
kuntopyöräily ja vesijuoksu. 
Hyötyliikunta esimerkiksi 
puutarhanhoito, marjastus ja sienestys 
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Määräaikaisseuranta 
ortopedin ohjeiden mukaan 

• Kontrollikäynti fysioterapeutin 
vastaanotolla 

• Haastatellaan 

• Onko kipuja 

• Olkapään toiminnallisuus 

• Arkiaktiivisuus 

• Työ/ Harrastukset 

• Aktiiviset/passiiviset liikealat 

• Sisä- ja ulkorotaatiovoima, 
abduktiovoima, deltoideuksen 
aktivaatio 

• Humero-scapulaarinen rytmi 

• Rtg-kuvat ortopedille nähtäväksi ja 
tarvittaessa konsultaatio muutenkin 

• Jatkofysioterapian järjestäminen 
tarvittaessa 

 



KIITOS! 
Anne-Mari Henriksson 

anne.henriksson@coxa.fi 


