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ASKELEET  
ONNISTUNEESEEN  
KUNTOUTUMISEEN 
Sinulle on tehty lonkan tekonivelen uusintaleikkaus. Hyvän lopputuloksen  
saavuttamiseksi annettujen ohjeiden noudattaminen sekä itsenäinen harjoittelu 
on tärkeää.

Uusintaleikkauksen jälkeen vältettäviä liikkeitä on usein enemmän  
kuin ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Ortopedi on määrännyt sinulle ajan, 
jolloin rajoituksia on noudatettava. Tänä aikana leikkauksessa avattujen kudosten 
kiinnittyminen sekä niveltä ympäröivät kudokset vahvistuvat ja luu ehtii luutua. 

Käytännössä vältettäviä toimintoja ovat esimerkiksi esineiden poimiminen 
lattialta, sukan pukeminen leikattuun jalkaan, istuminen matalalla tuolilla ja 
istuminen jalat ristikkäin.

Tekonivelen uusintaleikkauksen 
jälkeen on tärkeää harjoitella 
ohjeiden mukaan.
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RAJOITUKSET  
LEIKKAUKSEN JÄLKEEN 
LEIKATUN JALAN KUORMITTAMINEN:

HIPAISUVARAUS

PUOLIPAINOVARAUS

TÄYSIPAINOVARAUS

PONNISTUSRAJOITUS

KYYNÄRSAUVOJEN KÄYTTÖ KAKSI KYYNÄRSAUVAA / ROLLAATTORI

VÄLTÄ LONKAN KOUKISTAMISTA YLI 90 ASTEEN KULMAAN SEKÄ  
LONKAN KOUKISTAMISTA JA SISÄKIERTÄMISTÄ SAMANAIKAISESTI 

HUOMIOITAVAA: 

NÄILLÄ HARJOITTEILLA ON 
TURVALLISTA ALOITTAA

Fysioterapeutti antaa sinulle yksilölliset ohjeet aikatauluineen. 

Koska askeleen keventäminen kyynärsauvojen avulla väistämättä 
kuormittaa niska-hartiaseutua, muista hyvä ryhti ja hartiajumppa.

Lonkkien ulkokierto selinmakuulla
Koukista molemmat jalat.  
Siirrä jalkapohjat lähelle toisiaan.  
a) Käännä polvia erilleen haara-asentoon.
Palauta liike keskiasentoon. Toista. 
b) Jätä jalat haara-asentoon. Venytä.

Reisi-pakara-aktivointi selinmakuulla
Vedä nilkat koukkuun, paina polvitaipeet 
kiinni alustaan reisilihaksia ja pakaroita 
jännittämällä. Pidä jännitys yllä  
muutamia sekunteja. Toista.

Lonkan koukistus selinmakuulla
Vedä polvi ja lonkka koukkuun.  
Suorista takaisin alustalle.  
Jalka liukuu alustaa pitkin. 

= leikattu jalka
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Puolipainovarauksesta täysipainovaraukseen
Kävellessä kannattaa lisätä kuormitusta asteittain ja leikatun lonkan kipuja kuun-
nellen. Totuta leikattua alaraajaa täyteen kuormitukseen kävelemällä edelleen 
muutamia päiviä tasatahtisella tekniikalla (ks. kuva 1, sivu 6).

Mikäli lonkka ei kipeydy, voit siirtyä vuorotahtiseen tekniikkaan (ks. kuva 4). Kun 
kävely vuorotahtisella tyylillä onnistuu hyvin, voit jättää leikatun puolen sauvan 
pois käytöstä. Aluksi on hyvä liikkua yhden sauvan kanssa vain sisätiloissa ja 
ottaa pidemmille matkoille kaksi sauvaa. Kyynärsauvoista voi luopua vähitellen 
kokonaan. Tämän jälkeen voit siirtyä käyttämään ulkoillessa kävelysauvoja. Ne 
tehostavat oikein käytettynä sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaa, pidentä-
vät askelia ja tehostavat alaraajojen lihasten käyttöä.

Portaissa on lupa liikkua normaalisti vuoroaskelin. Porraskävely vahvistaa  
leikatun lonkan lihaksistoa ja kehittää lantion hallintaa. Porraskävelyä  
kannattaa harjoitella aluksi kaiteeseen tukien, etenkin laskeutuessa.

Kuva 4. Vuorotahtinen kävely

Kuuntele leikatun lonkan kipuja – lisää kuormitusta pikkuhiljaa. 

Hipaisuvaraus
Käytä kävellessä jatkuvasti kahta kyynär- 
sauvaa. Leikatulle jalalle ei saa laittaa 
painoa – älä astu jalan päälle, vain lattian 
hipaisu on sallittu. Seistessä pidä vartalon 
paino terveen jalan päällä. Liiku pääosin 
sisätiloissa. Kävelymatka määräytyy sen 
mukaan, kuinka jaksat keventää kuormi-
tusta. Portaita voit kulkea porras kerrallaan 
kevennys huomioden. Tarvittaessa voit 
lainata terveyskeskuksesta pyörätuolin 
ulkoilua ja pidempiä matkoja varten.

Puolipainovaraus
Käytä kävellessäsi kahta kyynärsauvaa keventämään leikatun jalan kuormitusta. 
Saat laittaa leikatulle alaraajalle kevyesti painoa. Voit seistä normaalisti paino 
tasaisesti molemmilla jaloilla. Jalalla ei saa edelleenkään ponnistaa esimerkiksi 
seisomaan noustessa. Kulje portaita edelleen porras kerrallaan.

Kuva 2. Porraskävely ylöspäin

  

Kuva 3. Porraskävely alaspäin

= leikattu jalka

= leikattu jalka

Kuva 1. Tasatahtinen kävely
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LEPOASENNOT
Leikkauksen jälkeen voit levätä selinmakuulla ja terveellä kyljellä. Terveelle 
kyljelle kääntyessä ja kyljellä levätessä käytä tyynyä tukena jalkojen välissä 
_________ viikon ajan. Voit levätä leikatun puolen kyljellä, kun leikkaushaava 
on parantunut noin neljän viikon kuluttua leikkauksesta.
 

Asentojen vaihtelu makuulla ollessa on tärkeää.   

ARKI JA APUVÄLINEET

Käytä apuvälineitä _________ viikkoa leikkauksesta,  
jonka jälkeen niistä tulee vähitellen luopua. 

Kävelyn apuvälineiden lisäksi tarvitset sukanvetolaitetta, tarttumapihtejä, wc-, 
istuin- ja sängynjalankorotuksia sekä pitkää kenkälusikkaa. Sukanveto- 
laitteen avulla voit pukea sukan jalkaan kumartumatta eteenpäin. Tarttuma- 
pihdeillä voit nostaa kevyitä esineitä lattialta kumartumatta. Ne ovat myös 
apuna pukemisessa ja riisumisessa. WC-tiloissa on hyvä huomioida, että saat 
paperirullan ylävartaloa kumartamatta ja kiertämättä.
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LIIKUNTA UUSINTA- 
LEIKKAUKSEN JÄLKEEN
Toipilasaikana 
Toipilasaikana kuntoutumistasi tukevat liikeharjoittelu, kävely ja arkisten askarei-
den tekeminen. Kävelymatkaa voit lisätä vähitellen. Liukkaalla kelillä on hyvä käyt-
tää kenkiin kiinnitettäviä liukuestenastoja ja kyynärsauvoissa jääpiikkejä. Aktiivisen 
harjoittelun vastapainoksi on hyvä muistaa myös levätä rasituskivun 
ja alaraajaturvotuksen ehkäisemiseksi. 

Rajoitusten poistuttua huomioi, että seisot paino jakautuneena tasaisesti molem- 
mille alaraajoille. Symmetrinen askellus on tavoitteena mahdollisimman pian 
rajoitusten poistuttua. Kehonhallintaa ja tasapainoa on tärkeää harjoitella.

Jälkitarkastuksen jälkeen
Kuntopyörän polkeminen, uiminen, vesivoimistelu ja sauvakävely ovat suositelta-
via liikuntaharrastuksia. Kuntosaliharjoittelu aloitetaan pienillä painoilla ja hallituilla 
liikkeillä. Kuormitusta ja toistoja on hyvä lisätä vähitellen. Leikatun lonkan ääri- 
liikkeitä on syytä välttää jatkossakin ja sen vuoksi esim. joogaa ei suositella.
Myöskään iskumaista kuormitusta aiheuttavia lajeja, kuten juoksu, hypyt,  
kamppailulajit ja pallopelit, ei suositella.

Pidä huolta itsestäsi  

– pidät huolta kuntoutumisestasi

Lihaskunnosta huolehtiminen  
ja painonhallinta ovat oleellinen 
osa itsehoitoa.

Ota yhteyttä Coxan fysioterapeuttiin 03 311 715 jos sinulla 
on kysyttävää harjoittelun  suhteen.

1110  Revisio-opas | Lonkan uusintaleikkaus



Tekonivelsairaala Coxa 
Asiakaspalvelu

03 311 715
Coxa Tampere
Tekonivelsairaala sijaitsee  

Tampereella Taysin alueella:     

Niveltie 4  Tampere.

www.coxa.fi




