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NILKAN TEKONIVELLEIKKAUS
Nilkan tekonivelleikkauksen syynä on useimmiten nivelrikon tai reumasairauden 
aiheuttamat muutokset nivelessä. Osa leikkauksista tehdään murtuman jälkitilan 
hoidoksi. 

Nivelrikossa muutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa. Nivelruston pinta 
rikkoutuu ja voi kulua puhki, jolloin luut pääsevät hankaamaan vastakkain. Ärsytyksen 
johdosta nivelkalvo ärtyy, alkaa turvotella ja jäykistyä. Elimistö ei pysty korjaamaan 
vaurioitunutta nivelrustoa. Nivelrikon hoidon tavoite on kivun hallinta, toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja nivelrikon pahenemisen estäminen.

Nivelreuma on autoimmuunireaktioon liittyvä tulehduksellinen sairaus, jossa 
tulehdussolut vaurioittavat omia kudoksia. Nivelkalvo ärtyy ja nivelrusto vaurioituu. 
Nivel kipeytyy, turpoaa ja jäykistyy. Reaktion käynnistymisen syitä ei tiedetä. 

Oireet
Nivelrikko oireilee jomottavana ja liikkuessa pahenevana kipuna, joka lievittyy 
levossa. Nivelreuman tulehduksellisuudelle tyypillistä on liikekivun lisäksi leposärky. 
Leposärkyä voi esiintyä sairauden edetessä myös nivelrikkopotilaalla. Myös aamu- 
ja liikkeellelähtöjäykkyys nivelissä ovat tyypillisiä. Jos nivelrikko tai nivelreuman 
aiheuttamat muutokset ovat edenneet pitkälle, pärjääminen arjessa voi vaikeutua.

Riskitekijät
Nivelrikon riskitekijöitä ovat perimä, ylipaino, nivelvammat ja niihin liittyvät 
nivelsidevauriot, raajan virheasennot sekä kuormittava työ.
Ikääntyminen heikentää nivelruston mekaanisia ominaisuuksia sekä kudosten 
aineenvaihduntaa. Nämä altistavat nivelruston vaurioitumiselle. Nivelreuman 
riskitekijöitä ei tunneta. Tupakointi ja perinnöllinen alttius kuitenkin lisää 
sairastumisriskiä.

Liikunta
Tekonivelleikkaus on hyvä tehdä vasta kun muut keinot on jo kokeiltu. Tekonivel ei 
vastaa tervettä niveltä. Liikunta parantaa lihasten hermotusta ja verisuonitusta sekä 
ylläpitää lihasvoimaa ja nivelliikkuvuutta. Lihasvoima- sekä aerobinen harjoittelu 
vähentävät tutkitusti kipua ja parantavat toimintakykyä nivelrikkopotilailla.

Monipuolinen liikunta sopii nivelrikkoiselle nivelelle. Erityisen tärkeää on liike- ja 
lihasvoimaharjoittelu. Jos nivel kipeytyy liikunnasta voimakkaasti, käytä kipulääkettä 
liikkumisen tukena tai kevennä rasitusta. Ota tarvittaessa käyttöön liikkumisen 
apuvälineet. Kiputilanteessa liikuntalajit, joissa vartalon paino ei ole kipeän nivelen 
päällä, soveltuvat usein paremmin. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa pyöräily, 
vesiliikunta, kuntosaliharjoittelu, voimistelu. Myös hyötyliikunta lasketaan liikunnaksi.

Coxan potilasoppaan harjoitukset (s. 36-47) sopivat nivelrikon hoitoon jo ennen 
leikkausta. Harjoituksiin on hyvä tutustua ennakkoon. Lue lisää nivelrikon hoidosta ja 
tutustu liike- sekä liikuntaharjoittelun potilasohjeeseen osoitteessa kaypahoito.fi.

Lääkehoito
Nivelrikkoon ei ole parantavaa lääkettä. Lääkehoidon tarkoitus on lievittää oireita ja 
parantaa toimintakykyä. Kipulääkkeiden käyttö helpottaa liikkumista.

Kivunhoidon ensisijainen lääke on parasetamoli. Jos sen teho ei riitä, voidaan hoidoksi 
liittää tulehduskipulääkkeitä. Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset ja riskit 
arvioidaan yksilöllisesti. Jos kipulääkkeiden teho ei riitä, voidaan lääkärin ohjauksessa 
käyttää keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä. Lyhytaikaista apua voidaan 
yksilöllisesti saada myös nivelen sisäisillä glukokortikoidi- ja hyaluronaattiruiskeilla.

Lääkkeettömät hoidot
Kipua voi hallita myös monin lääkkeettömin keinoin:
• rasitusta voi säädellä käyttämällä kävelyn apuvälineitä ja lyhentämällä kävelymatkoja
• kylmä- ja lämpöhoidot sekä hieronta voivat helpottaa kipua ja turvotusta
• rentoutuminen ja riittävä uni
• painonhallinta ja terveellinen ravitsemus

Kivunhoidon onnistumista tukee myös sosiaalisista suhteista huolehtiminen, stressin 
välttäminen, tunteista puhuminen ja positiivisesti ajatteleminen. Näillä
on todettu olevan myönteistä vaikutusta kivun hallintaan.

Tekonivelleikkaus
Leikkauksessa vaurioituneet nivelpinnat korvataan tekonivelellä. Tekonivelleikkaus 
tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa. Halutessasi saat nukkua leikkauksen aikana. 
Lisää tekonivelleikkauksesta sivuilla 18-19.
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TURVALLISEN LEIKKAUKSEN 
EDELLYTYKSET
Turvallisen tekonivelleikkauksen edellytyksenä on, että tietyt terveyteen vai-
kuttavat tekijät ovat hyvässä tasapainossa, kuten: 
• Pitkäaikaisverensokeri ja diabetes 
• Suu ja hampaat
• Iho
• Hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaukset

Pitkäaikaissairaudet hoitotasapainoon

Tekonivelleikkaukseen tullessa on tärkeää, että pitkäaikaissairaudet ovat mah-
dollisimman hyvässä hoitotasapainossa. Hyvä pitkäaikaissairauksien hoitota-
sapaino varmistaa leikkauksen sujumisen turvallisesti, edistää toipumista ja 
haavan paranemista sekä vähentää leikkausriskejä.  

Erityisesti hengitys-, sydän- ja verenkiertoelimistönsairauksien sekä diabetek-
sen hoitotasapainon tulee olla mahdollisimman hyvä. Miesten eturauhasen liika-
kasvuun liittyvät virtsaamisvaikeudet on hyvä hoitaa ennen leikkaukseen tuloa. 
Keskustele pitkäaikaissairauksien hoidosta terveyskeskus- tai työterveyslääkärin 
kanssa hyvissä ajoin ennen leikkaukseen tuloa.

Suu ja hampaat

Suun, hampaiden ja ikenien tulehdukset lisäävät tekonivelinfektioriskiä.  
Suosittelemme hammaslääkärin tarkastusta kaikille potilaillemme ennen 
tekonivelleikkausta. 

Todetut perussairaudet, kuten diabetes ja reuma, säännöllinen tupakointi sekä 
runsas alkoholin käyttö nostavat tulehdusriskiä. Näissä tilanteissa edellytämme 
hammaslääkärin lausuntoa suun tilanteesta ennen leikkaustoimenpiteitä. Neu-
vomme tällöin hakeutumaan oman hoitavan hammaslääkärin tutkimukseen 
terveyskeskukseen tai yksityiselle hammaslääkärille. Hammaslääkärin lausunto 
on voimassa 6kk. 

Terve iho suojaa tulehduksilta 

Ihon rikkoumat ovat tulehdusriski ja tämän vuoksi ihon on oltava kunnossa 
ennen ja jälkeen leikkauksen. Bakteerit voivat levitä verenkierron mukana 
niveleen ja aiheuttaa tekonivelinfektion. Jos välittömästi ennen leikkausta 
havaitaan ihorikkoumia, on mahdollista, että suunniteltua leikkausta joudutaan 
siirtämään. Jos käyt jalkahoidossa, ajoita käynti viimeistään 2 viikkoa ennen 
leikkausta. Mikäli leikkaat kynnet, ajelet parran tai säärikarvat, tulisi nämä tehdä 
viimeistään muutamaa päivää ennen leikkausta. Poista kynsilakka, korut ja 
lävistykset leikkausta edeltävänä päivänä. Ihon hoito-ohjeita ja neuvontaa saat 
oman terveyskeskuksen hoitajalta.

Painonhallinta ja ravitsemus

Keho tarvitsee leikkauksesta palautuakseen energiaa ja terveellisen ravinnon 
merkitys on suuri. Ruokailutottumuksia on hyvä muokata parempaan 
suuntaan jo hyvissä ajoin ennen leikkausta. Huomattava ylipaino voi vaikeuttaa 
leikkauksen teknistä suorittamista sekä hidastaa haavan paranemista ja 
toipumista. Ylipainon on todettu lisäävän tekonivelen tulehdusriskiä ja 
altistavan tekonivelen normaalia nopeammalle kulumiselle ja jopa tekonivelen 
irtoamiselle.

Säännöllinen ateriarytmi pitää veren glukoosipitoisuuden tasaisena ja hillitsee 
nälän tunnetta. Se auttaa syömään kohtuullisesti ja vähentää houkutusta 
napostella. Huomioi myös annoskoot. Lautasmalli on hyvä apu aterian 
koostamisessa.

Nesteen tarve on yksilöllinen. Siihen vaikuttaa ikä, fyysinen aktiivisuus sekä 
ympäristön lämpötila. Myös lääkitys vaikuttaa nestetasapainoon, joten huolehdi 
riittävästä veden juonnista. Vesi on paras janojuoma. Päivässä suositellaan juo-
maan 1–1,5 litraa. Sokeroituja ja makeutettuja juomia ei tule käyttää säännöllisesti. 
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PÄIHTEET
Runsas tai säännöllinen alkoholin ja muiden päihteiden käyttö täytyy lopettaa 
kaksi kuukautta ennen leikkausta. Jos lopettaminen on vaikeaa, saat siihen apua 
oman terveyskeskuksesi päihdehoitajalta.

Päihteiden käytön haitat
• altistaa tapaturmille
• alkoholin tai huumeiden yhteisvaikutus käytettävien lääkkeiden kanssa voi olla 

vaarallinen
• vieroitusoireet vaikeuttavat leikkauksesta toipumista ja kuntoutumista 

merkittävästi

Jatkuva runsas päihteiden käyttö voi olla esteenä tekonivelleikkaukselle. Päihtei-
den käyttöä kysytään ennen leikkausta täytettävällä AUDIT-lomakkeella. 

Tupakointi ja tupakkavalmisteet
Tupakointi ja tupakkavalmisteet (kuten nuuska) tulisi lopettaa heti kun leikkausta 
suunnitellaan. Paras hyöty saadaan tutkimusten mukaan, kun tupakointi ja 
tupakkavalmisteet lopetetaan vähintään kaksi kuukautta ennen leikkausta. 

Tupakkavalmisteiden haitat:
• haavan paraneminen hidastuu ja haavainfektion riski lisääntyy merkittävästi
• verenkierto ja kudosten hapetus heikkenee
• vaurioittaa verisuonia ja lisää laskimotukosriskiä
• leikkaukseen liittyvien hengitysongelmien riski lisääntyy
• hidastaa luun paranemista merkittävästi
• vaikuttaa lääkeaineiden imeytymiseen

Coxa on savuton sairaala. Tarvittaessa 
voit ottaa mukaasi nikotiinilaastareita 
tai -purukumia.

Tupakkavalmisteet 
haittaavat toipumista.
Tupakkavalmisteiden käyttö on 
lopetettava viimeistään 2kk ennen 
leikkausta. 

Iho on terve ja ehjä, eikä siinä ole:

• tulehtunutta ihottumaa

• kynsivallintulehdusta

• hautumia tai hiertymiä

• varvasvälitulehduksia

• säärihaavaa

• palovammoja.

IHON TARKISTUS

1. Varvasvälit 2. Leikkausalue

3. Taivealueet 5. Rintojen aluset
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Yksilöllisesti sopivin tekonivelmalli
• Tekonivelen valintaan vaikuttavat mm. ikä, luustorakenne, luun laatu ja 

liikunnallinen aktiivisuus.
• Tekonivelmateriaaleja ovat titaani ja kovamuovit. 
• Coxassa käytetään tarkasti valittuja ja luotettaviksi todettuja tekonivelmalleja. 

Tekoniveliä Coxalle toimittavat mm. Zimmer Biomet ja DePuy Synthes.

Tekonivelleikkaukseen liittyy riskejä
Tekonivelleikkaus Coxassa on varsin turvallinen toimenpide, johon liittyvät 
komplikaatiot ovat harvinaisia. Kaikkiin leikkaustoimenpiteisiin sisältyy kuitenkin 
riskejä. Näistä riskeistä ortopedi keskustelee kanssasi ennen leikkauspäätöksen 
tekemistä. Hyvällä hoidonsuunnittelulla, leikkaustekniikalla ja oikealla 
lääkityksellä näitä voidaan merkittävästi ehkäistä. Katso sivulta 12-13 turvallisen 
tekonivelleikkauksen edellytykset.

Hyvä lopputulos on yhteistyötä
Yksin tekonivelleikkaus ei aina tuo kivuttomuutta ja paranna toimintakykyä, 
mutta luo edellytykset niiden saavuttamiselle.

• Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi sinulta edellytetään kivusta huolimatta 
varhaista liikkeelle lähtöä ja harjoittelua saamiesi ohjeiden mukaan.

• Coxan henkilökunta on sitoutunut tekemään parhaansa, jotta saat hyvin 
toimivan tekonivelen.

Mahdollisia riskejä ovat esim
• haava- ja tekonivelinfektiot 
• leikkauksen jälkeiset 

laskimotukokset
• luunmurtumat tai pohjeluun 

luutumattomuus
• nivelen sijoiltaanmenot

• kirurgisen toimenpiteen ja 
anestesian riskit

• perussairauksien paheneminen

LEIKKAUSTARPEEN ARVIO-
KÄYNTI
Tekonivelleikkauspäätös tehdään aina ortopedin ja potilaan yhteisen harkinnan 
perusteella. Läheisesi on tervetullut tueksesi Coxaan jo leikkaustarpeen arviokäyn-
nistä lähtien. 

Leikkauspäätös
Yleisin syy tekonivelleikkaukselle on pitkälle edennyt nivelrikko. Kun nivelkipu 
häiritsee normaalia liikkumista tai nivelessä on leposärkyä eikä lääkitys enää 
auta, voidaan harkita tekonivelleikkausta. Tekonivelleikkauksen avulla toimin-
takykyä voidaan parantaa. Toisille potilaille tämä tarkoittaa parempaa kykyä 
selviytyä jokapäiväisissä askareissa, toisille mahdollisuutta jatkaa liikunnallisesti 
aktiivista elämäntapaa.

Mikäli nivelen tilanne ei vielä vaadi tekonivelleikkausta, arvioidaan oireita ja 
nivelrikon etenemistä tarpeen mukaan. Leikkauspäätökseen vaikuttaa nivelen 
tilanteen lisäksi myös potilaan yleinen terveydentila.
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Pohjeluu halkaistaan. Ylempi nilkkanivel 
avataan ja kuluneet nivelpinnat 
paljastetaan. 

Sääriluun nivelpinta tasoitellaan 
komponenttia varten.

Telaluun nivelpinta muotoillaan 
komponenttia varten.

Tekonivelkomponentit kiinnitetään  ja 
pohjeluu levytetään.

TEKONIVELLEIKKAUS
Nilkka
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VALMISTAUTUMINEN 
TEKONIVELLEIKKAUKSEEN
Valmistele kotiutumisesi
Koska hoitoaika Coxassa on lyhyt, on hyvä miettiä jo etukäteen leikkauksen 
jälkeistä kotona selviytymistä. Pyydä läheisesi mukaan tukemaan leikkauksen 
jälkeistä kuntoutusta. Suosittelemme, että läheinen on kotona kanssasi tai saa-
tavilla ainakin ensimmäisten päivien aikana. Ennakoi ruokahuoltosi. Selvitä kuka 
käy kaupassa ja apteekissa sekä miten kotityöt hoituvat leikkauksen jälkeen.

Leikkaus on vain yksi osa onnistunutta lopputulosta. Valmistaudu harjoitte-
lemaan kivusta huolimatta. Rauhallinen mieli ja rentoutunut keho edistävät 
toipumista.

Kotiutuminen on turvallista, kun
• vuoteesta nousu ja paluu vuoteelle onnistuvat itsenäisesti 
• kävely onnistuu apuvälineen turvin potilashuoneessa  

(porraskävely, jos kotona portaita) 
• pukeutuminen ja hygienian hoito onnistuvat 
• leikkauksen jälkeinen kipu on hoidettavissa kotona käytettävillä 

kivunhoitomenetelmillä 
• tukihenkilö on saatavilla kotiutumisen jälkeen 

Apuvälineet ja harjoittelu
Lainaa tarvittavat apuvälineet kotikuntasi apuvälinelainaamosta hyvissä ajoin 
ennen leikkausta. Ota kyynärsauvat mukaan leikkaukseen tullessasi. Coxassa ei 
ole apuvälineiden lainauspalvelua.

VALMISTAUTUMISEN TARKISTUSLISTA

 Varmista läheisten tuki tai varaa ulkopuolinen apu

 Hoida pitkäaikaissairaudet mahdollisimman hyvään tasapainoon

 Tarkista ihon kunto (ks. sivu 15)

 Hoidata suu ja hampaat

 Lopeta 

 - tupakointi ja alkoholin käyttö 2 kk ennen

 - omega-3-valmisteet ja luontaistuotteet 2 vko ennen

 Lainaa apuvälineet

 - harjoittele apuvälineiden käyttö 

 - harjoittele kyynärsauvakävely (ks. sivu 39)

 Varmista, että kotona on turvallista ja esteetöntä liikkua  
 apuvälineen kanssa 

 Aloita alkuvaiheen liikeharjoittelu oppaan sivulta 37.

 Ennakoi ruokahuolto ja selvitä kuka käy tarvittaessa puolestasi  
 kaupassa ja apteekissa

 Mikäli kotiudut omalla kyydillä, varmista että se on mahdollista  
 jo leikkausta seuraavana päivänä

Ota kotiutumista varten sairaalaan mukaan leveälahkeiset housut, 
jotka mahtuvat kipsin päälle. Valitse mukaasi myös mahdollisimman 
paksupohjaiset kengät. Kipsin kanssa käytetään kipsikenkää, jonka pohja on 
normaalikenkää paksumpi.

Kotimatka
Voit kotiutua sairaalasta henkilöauton kyydissä. Mikäli kotiudut sairaalasta läheisesi 
kyydillä, huomioi että kotiutuminen voi olla ajankohtainen jo leikkauksesta seuraa-
vana päivänä, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotiutua voit myös taksikyydillä.

Lue KELAn matkakorvauksista tämän oppaan sivulta 52
Harjoittele kyynärsauvoin kävelyä ennen leikkausta. Ohje sivulla 39. 
Aloita alkuvaiheen liikeharjoittelu oppaan sivulta 37.

Lainaa
• kyynärsauvat/rollaattori

Lisäksi tarvittaessa
• istuinkorotus, WC-korotus,
• tarttumapihdit, sukanvetolaite,
• (sängynjalankorotukset ja suihkutuoli)
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Leikkaus ja 
toipuminen



LEIKKAUSPÄIVÄ
Saapuminen Coxaan
Leikkauspäivän aamuna saavut ensimmäisen kerroksen aulaan 2. Ilmoittaudu 
aulan itsepalveluautomaatilla kela- tai ajokortilla. Hoitajamme hakee sinut 
aulasta ja huolehtii, että olet valmis leikkaukseen. Vaihdat päälle potilasvaatteet, 
laitamme tavarasi säilytykseen ja toimitamme ne valmiiksi osastolle odotta-
maan sinua. Vaihdettuasi potilasvaatteet päälle annamme sinulle esilääkityksen, 
jonka jälkeen odotat leikkausosastolle siirtymistä.

Leikkausosastolle
Hoitajamme tulee hakemaan sinut leikkausosastolle. Kerro rohkeasti, jos jokin 
asia tulevassa toimenpiteessä mietityttää sinua - vastaamme mielellämme 
kysymyksiisi. 

Hoitoprosessi leikkaukseen valmistautumisesta valvomohoitoon kestää useam-
man tunnin. Itse tekonivelleikkaus kestää tavallisimmin 1–2 tuntia. Anestesiasai-
raanhoitaja on kanssasi koko leikkauksen ajan ja seuraa vointiasi. Halutessasi voit 
vaikka nukahtaa. 

Laadukkaan leikkaustuloksen todentamiseksi otamme röntgenkuvan leikatusta 
nivelestä välittömästi leikkauksen jälkeen. Sinut leikannut lääkäri kertoo sinulle 
leikkauksen sujumisesta ja varmistaa, että kaikki on kunnossa liikkeelle lähtöä 
varten.

Valvomon kautta osastolle
Leikkauksen jälkeen valvomossa seurataan toipumistasi ja puudutuksen poistu-
mista. Aloitat kipulääkityksen anestesialääkärin suunnitelman mukaisesti. 

Hoitajamme hakee sinut valvomosta, kun vointisi sen sallii. Aloitat käve-
lyharjoittelun fysioterapeutin tai sairaanhoitajan ohjauksella mahdollisim-
man pian leikkauksen jälkeen. Osastolla otat vähitellen itse vastuun omasta 
kuntoutumisestasi.

Saat matkapuhelimesi käyttöön heti osastolle tullessasi. Läheiset voivat tie-
dustella vointiasi soittamalla suoraan sinulle.

Ensimmäisen kerroksen aula 2.
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KUNTOUTUMINEN 
ALKAA HETI
Leikkauksen jälkeen on sinun vuorosi olla aktiivinen. Tavoitteena on, että voit 
mahdollisimman pian ruokailla istuen ja kävellä huoneessa apuvälineen turvin. 
Kaikki arkiset toimet ovat kuntoutusta: pukeutuminen, vuoteesta nouseminen, 
wc-käynti, liikeharjoittelu, kävely ja peseytyminen. Fysioterapeutti varmistaa, 
että harjoittelet oikein ja opit kävelemään turvallisesti. Sairaanhoitaja ohjaa sinua 
huolehtimaan lääkityksestäsi. Kerro voinnistasi ja kivusta henkilökunnalle. 

Kävely
Nilkan tekonivelleikkauksen jälkeen nilkka kipsataan. Ulkona liikkuessa käytetään 
erillistä kipsikenkää, jonka saat Coxasta. Kipsin kokonaiskäyttöaika on yleensä 6 
viikkoa. Ensimmäisinä viikkoina leikatulle alaraajalle on lupa varata vain kevyesti 
ns. jalanpainon verran. Varausrajoituksen vuoksi on käytettävä kävelynapuvä-
lineitä joko kyynärsauvoja tai rollaattoria. Liiallisen rasituksen välttämiseksi on 
aluksi parempi kävellä lyhyitä  matkoja useita kertoja päivässä. Leikatun jalan 
kuormittamista lisätään asteittain ortopedin ohjeiden mukaisesti. Puolipainova-
raukseen siirrytään yleensä kipsin vaihdon jälkeen, joka on noin kahden viikon 
kuluttua leikkauksesta. Puolipainovaraus on voimassa kaksi viikkoa ja viimei-
sen kaksi viikkoa saat kipsin kanssa jo varata täydellä painolla kivun sallimissa 
rajoissa. 

Lepo
Rasituksen vastapainoksi on tärkeää levätä useita kertoja päivässä. Liiallinen  
rasitus voi hidastaa toipumista, lisätä kipua ja turvotusta. Voit levätä myös 
kylkiasennossa ja käyttää tyynyä polvien välissä parantamaan asentoa. Istu 
vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Suosi alkuvaiheessa kohoasentoa turvotuksen 
välttämiseksi. 
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KIPU
Leikkauksen jälkeinen kipu
Kivun lievityksestä huolimatta tekonivelleikkauksen jälkeinen kipu voi olla yllät-
tävän kovaa, erityisesti ensimmäisen parin kuukauden aikana. Leikkaus aiheuttaa 
turvotusta, kuumotusta, paineen tunnetta ja mustelmia leikattuun alaraajaan. 
Leikkauksen jälkeinen kipu on erilaista kuin ennen leikkausta ja se helpottuu 
vähitellen.

Kipukokemus on aina yksilöllinen ja siihen vaikuttavat kudosvaurion lisäksi tun-
teet, asenteet, hormonitoiminta ja koko sen hetkinen elämäntilanne. Leikkauk-
sen jälkeistä kipua arvioidaan vuodeosastolla hyödyntäen NRS-kipumittaria: ei 
kipua on 0 ja pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu on 10.

Kipulääkkeet
Kipu ja kipulääkkeiden tarve ovat hyvin yksilöllisiä. Käytä kipulääkkeitä leik-
kauksen jälkeen säännöllisesti, osastolta saamiesi ohjeiden mukaan. Kipulääk-
keet on määrätty oireenmukaiseen hoitoon ja voit vähentää niitä asteittain 
kivun helpottaessa. 

Aktiivinen kuntoutuminen ja liikkuminen vaatii säännöllistä kipulääkkeiden 
käyttöä. Kipu ei saa olla esteenä liikkumiselle ja harjoittelulle. Ensimmäisten 
viikkojen aikana kotiutumisesta on tarpeen ottaa kipulääkeitä sairaalasta saadun 
ohjeen mukaisesti. Kotona arki on aktiivisempaa kuin sairaalassa, jolloin kipu ja 
turvotus voivat lisääntyä liikkumisen myötä.

Kuntoutumisen edetessä ja kivun helpottaessa ensin vähennetään ja lopete-
taan mahdolliset keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet. Sen jälkeen 
lopetetaan tulehduskipulääkkeet ja viimeisenä parasetamolivalmiste. Kipu saat-
taa jatkua leikkauksen jälkeen melko kovana muutamia kuukausia, esimerkiksi 
rasituksen jälkeen. Käytä kipulääkkeitä kunnes kävely ja liikeharjoitteet sujuvat 
kohtalaisen kivuttomasti.

Muu kivunhoito
Lääkehoidon lisäksi suositellaan:
• liiku kohtuullisesti, mieluummin pieniä määriä useita kertoja päivässä
• rasitusta voi säädellä käyttämällä kävelyn apuvälineitä ja lyhentämällä 

kävelymatkoja 
• muista levätä riittävästi
• kylmähoito ja alaraajan kohoasento 
• mielekäs tekeminen

Vatsan hyvinvointi
Vatsaa suojaavaa lääkitystä käytetään ohjeen mukaan leikkauksen aiheutta-
man elimistön stressitilan ja kipulääkkeiden käytön vuoksi. Vatsansuojalääkitys 
ehkäisee mahalaukun limakalvon ärsytystä ja vaurioita. 

Kipulääkkeet saattavat aiheuttaa ummetusta. Seuraa, että vatsasi toimii sään-
nöllisesti. Tarvittaessa voit ostaa apteekista suolen toimintaa edistävää lääki-
tystä. Syö kuitupitoista ruokaa ja huolehdi riittävästä veden juonnista. Oman 
voinnin mukainen liikunta edistää myös vatsan toimintaa.  

Anna itsellesi aikaa toipua!
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KOTIUTUMINEN
Kotiudut, kun kivut ovat hallinnassa ja pystyt liikkumaan apuvälineiden kanssa 
sisätiloissa. 

Hoitoaika Coxassa on lyhyt. Kipsin vaihto tehdään toisena leikkauksen jälkeisenä 
päivänä, jonka jälkeen kotiudut. On hyvä miettiä jo etukäteen leikkauksen 
jälkeistä kotona selviytymistä, esimerkiksi kaupassa käyntiä, ruuan laittoa ja 
peseytymistä.

Vuodeosastolta kotiutuessa kipujen lisäksi yleiskuntoa heikentävät ensi 
viikkoina veriarvojen muutokset, voimakkaiden kipulääkkeiden käyttö ja vatsan-
toiminnan ongelmat. Nämä aiheuttavat muun muassa huonovointisuutta, 
huimausta, väsymystä, ummetusta tai ripulia. Edellä mainituista syistä myös 
rasituksensietokyky on alentunut ja ulkopuolisen avun tarve voi kasvaa.

Saat reseptit kotona käytettäviin kipulääkkeisiin, vatsansuojalääkkeeseen ja 
laskimotukoksia ehkäisevään lääkkeeseen, sekä tarvittaessa pahoinvoinnin 
estolääkitykseen. Läheisen mukanaolo kotiutumistilanteessa lisää kotiutumisen 
turvallisuutta. Huomioi, että kotiutuminen voi tapahtua myös illalla ja 
viikonloppuna. Et välttämättä tapaa leikannutta lääkäriä ennen kotiutumista.

Tekonivelleikkauksen jälkeen voit kotiutua Coxasta läheisen kyydillä, tavallisella 
taksilla tai tarvittaessa paaritaksilla. Sovit kotiutumiskyydistä osastolla 
sairaanhoitajan kanssa leikkauksen jälkeen.

Kipsi vaihdetaan vuodeosastolla ennen kotitumista ja samalla tarkastetaan 
leikkaushaavan tilanne.

  Soita Coxaan jos huomaat kotona, että kipsi hiertää, 
  painaa, aiheuttaa kipua tai tuntuu muuten epämukavalta.

  Kipsin hoito-ohjeet sivulla 32-33.

Kotisoitto
Sairaanhoitajamme soittaa sinulle noin viikon kuluttua leikkauksesta, jos olet 
kotiutunut Coxasta suoraan kotiin. Mikäli jokin leikkaukseen liittyvä asia on jäänyt 
mietityttämään sinua, voit kysyä siitä hoitajalta.

Kotiutuminen on turvallista, kun
• vuoteesta nousu ja paluu vuoteelle onnistuvat itsenäisesti
• kävely onnistuu apuvälineen turvin potilashuoneessa (porraskävely, jos kotona 

portaita)
• pukeutuminen ja hygienian hoito onnistuvat
• leikkauksen jälkeinen kipu on hoidettavissa kotona käytettävillä 

kivunhoitomenetelmillä
• tukihenkilö on saatavilla kotiutumisen jälkeen

Seuranta

Ensimmäinen kontrollikäynti on noin kahden viikon kuluttua leikkauksesta. 
Käyntiin kuuluu kipsin vaihto, ompeleiden poisto, ortopedin kontrolli ja 
fysioterapeutin ohjauskäynti.

Toinen kontrollikäynti on noin kuuden viikon kuluttua leikkauksesta. Käyntiin 
kuuluu kipsin poisto, haavan tarkistus, röntgenkuvaus, ortopedin kontrolli ja 
fysioterapeutin ohjauskäynti.

Kolmas kontrollikäynti on jälkitarkastus, joka on noin kolmen kuukauden 
kuluttua leikkauksesta. Käyntiin kuuluu röntgenkuvaus, ortopedin kontrolli ja 
fysioterapeutin ohjauskäynti.

Tekonivelsairaala Coxa vastaa leikkaamiensa tekonivelpotilaiden seurannasta. 

Seuraava kontrollikäynti ortopedin vastaanotolla on vuoden kuluttua 
leikkauksesta. Käyntiä edeltävästi otetaan nilkan röntgenkuvat. Tämän jälkeen 
seuranta jatkuu ortopedin ohjeistuksen mukaan. Tarkemmat ohjeet saat, kun 
tekonivelesi seuranta on ajankohtainen.
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Laskimotukosten ehkäisy
Aktiivinen liikkuminen on paras tapa ehkäistä laskimotukoksia. Leikkauksen 
jälkeen sinulle määrätään myös tukoksia ehkäisevä lääkitys. Saat opastuksen 
lääkityksen käyttöön osastolla.

Koska epäillä laskimotukosta?
• Alaraajani on huomattavasti turvonnut ja turvotus ei vähene kohoasennossa.
• Raajassani on poikkeuksellisen kivulias, kuumottava, kosketusarka, kova tai 

punoittava alue.
• Raajani tuntuu ”täyteläiseltä”.

Jos sinulla on edellä mainittuja oireita, hakeudu terveyskeskuksen  
päivystysvastaanotolle tilanteen arvioimiseksi.

Kipsin hoidossa huomioitavaa
Kipsiä ei saa väännellä eikä kastella. Se pehmenee kostuessaan. Pesujen ajaksi 
kipsi on syytä suojata hyvin esim. muovipussilla. Kipsin kanssa ei saa mennä 
saunaan eikä uimaan. 

Tarkkaile kipsattua raajaa. On tärkeää, että varpaat säilyvät liikkuvina ja normaa-
lin lämpöisinä ja värisinä. Kylmä ja kalpea iho on oire riittämättömästä verenkier-
rosta. Vamman ja toimenpiteen seurauksena kipsattua raajaa särkee. Se saattaa 
myös turvota kipsauksen jälkeen. Kohoasento vähentää turvotusta ja särkyä. 
Kohoasennon voi järjestää esim. tyynyjen avulla. Soita aina Coxaan jos kipsi 
hiertää, painaa, aiheuttaa kipua tai tuntuu muuten epämukavalta.

Kipsatulla jalalla saa astua lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Osastolta kotiin 
lähtiessäsi saat varausohjeet sekä kipsikengän lainaksi. Kipsihoidon pituuden 
arvioi sinua hoitava lääkäri. Liike- ja lihaskuntoharjoitteiden avulla edistät raajan 
paranemista. Harjoitukset parantavat verenkiertoa ja vähentävät turvotusta. 

Kipsin poiston jälkeen raaja voi aluksi kipeytyä ja turvota. Näihin oireisiin auttaa 
kipulääke, kohoasento ja kylmähoito. Kipsissä olleita niveliä tulee liikutella aluksi 
ilman kuormitusta ja saamiesi ohjeiden mukaan. Kipsin alla ollutta ihoa on hyvä 
kylvettää ja rasvata, sillä se normalisoi ihon toimintaa.

Turvotus ja mustelmat
Turvotus haava-alueella ja koko leikatussa alaraajassa on normaalia. Turvotuksen 
laajuus ja kesto vaihtelevat yksilöllisesti ja turvotus saattaa kestää useita kuukau-
sia. Ensimmäisen kahden viikon aikana turvotuksen ennalta ehkäisy on tär-
keää haavan paranemisen vuoksi. Haavan paranemisongelmat johtuvat usein 
turvotuksesta. Pitkään paikallaan istumista ja seisomista kannattaa välttää. 
Leikattua raajaa kannattaa pitää istuessa vaakatasossa ja selinmakuulla levätessä 
tyynyjen päällä. Kohoasento ja kipsin poiston jälkeen myös kylmähoito useam-
man kerran päivässä vähentävät  myös turvotusta. Mustelmia muodostuu usein 
leikkaushaavan ympäristöön ja myös laajemmalle alueelle jalkaterään, mutta ne 
häviävät itsestään. Mustelmat saattavat olla kivuliaita ja niiden parantuminen vie 
usein pitkänkin ajan.

Arven hoito kipsin poiston jälkeen
• Kipsin poiston jälkeen arpi on usein kuiva, kiristävä, kova, punainen ja kutiseva.
• Aloita arven rasvaus ja kevyt hieronta perusvoiteella tai ihoöljyllä 1-2x/pv. 

Tämä ehkäisee arven kiristymistä ja kiinnittymistä ihon alla oleviin kudoksiin.
• Arven liikakasvua voi hoitaa silikonituotteilla. Erilaisia voiteita, geelejä ja levyjä 

saa apteekista.
• Arpi vaalenee ja tasoittuu yleensä noin vuoden kuluessa.

Nilkan haava 2 viikon (vasemmalla) ja 6 viikon (oikealla) kuluttua leikkauksesta

LEIKKAUS JA TOIPUMINEN LEIKKAUS JA TOIPUMINEN

3332  Potilasopas | Tekonivelleikkaus



KAIKKI ON HYVIN, KUN: SOITA COXAAN, JOS: HAKEUDU  
PÄIVYSTYKSEEN, JOS:

K
IP

SI

Kohoasento ja kylmähoito 
auttavat kipsatun alaraajan 
särkyyn ja turvotukseen.

Kipsi kiristää tai painaa 
kohoasennosta huolimatta. 
Jos kipsi murtuu, tuntuu liian 
löysältä tai muuten epämuka-
valta tai jos kipsiin tulee hajua 
tai sinulle nousee kuume.

Raaja on  poikkeuksel-
lisen kivulias ja kuu-
mottava. Varpaat ovat 
punaiset ja turvoksissa.

K
IP

U

Leikkauksen jälkeinen kipu 
helpottuu kipulääkkeillä.

Säännöllisestä kipulääkitykses-
tä huolimatta kipu leikatussa 
raajassa yltyy sietämättömäksi 
ja estää nukkumista ja liikku-
mista.

T
U

R
V

O
T

U
S 

Leikkauksen jälkeinen turvo-
tus laskee yön aikana ja jalkaa 
koholla pidettäessä. Turvotusta 
voi olla useamman viikon/ kuu-
kauden ajan. 

Turvotus lisääntyy voimak-
kaasti ja varpaat puutuvat. Oi-
reet eivät vähene yön aikana 
eikä kohoasento tai jalan 
liikuttelu helpota turvotusta.

U
M

M
E

T
U

S Vatsa toimii normaalisti. Olosi on kuvottava tai kärsit 
voimakkaista vatsakivuista. 
Vatsa ei toimi edes vatsantoi-
mintaa edistävillä lääkkeillä.

Kärsit toistuvasta 
oksentelusta. Et pysty 
syömään tai juomaan. 
Yleisvointi heikkenee.

R
U
O
K
A
- 

H
A

LU

Ruokahalu on pääosin 
normaali. Ajoittain voi olla 
kuvottavaa oloa.

Ruokahalu on huono. Kärsit 
satunnaisesta oksentelusta ja 
pahoinvoinnista, jonka vuoksi 
et voi käyttää lääkkeitä.

Ongelmatilanteet
Ota aina yhteyttä Coxaan p. 03 311 715 jos leikkausalueella on ongelmia tai:
• kipsi hiertää, painaa, aiheuttaa kipua tai tuntuu muuten epämukavalta
• kivut lisääntyvät lääkityksestä, kohoasennosta ja levosta huolimatta
• lämpösi on vuorokauden ajan yli 38°C

Älä aloita haavan paranemisongelmaan liittyvää antibiootti- 
lääkitystä ennen kuin Coxan lääkäri arvioi sen tarpeellisuuden. 
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LIIKUNTA
Toipilasaikana (0–4 kk leikkauksesta) sinun tulee kävellä, harjoittaa leikattua niveltä 
ja palata vähitellen normaaliin arkeen. Kivun loppumista ei pidä jäädä odottamaan 
– kipulääkkeiden avulla pidät huolen, että kuntoutuksesi etenee mahdollisim-
man kivotomasti.

Hyvä yleiskunto ja lihasvoima tukevat nopeaa toipumista leikkauksesta. 
Liikkumisen tavoitteena on parantaa yleiskuntoa, lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, 
tasapainoa ja lihasvenyvyyttä. Lisää liikkumisen ja harjoittelun tehoa vähitellen. 
Jos kipu lisääntyy voimakkaasti harjoitellessa, kevennä rasitusta. Kipulääkitys 
helpottaa liikkumista. Huomioi, että kuntoutuminen tekonivelleikkauksesta 
kestää jopa 1–2 vuotta.

Liikunnan pariin palaaminen leikkauksen jälkeen

Kevyitä lajeja
• sauvakävely
• kuntopyöräily
Kipsin poiston jälkeen
• vesijuoksu
• vesivoimistelu

Keskiraskaita lajeja
• kuntosali
• soutu
• hiihto
• pyöräily
• uinti
• marjastus/ 

sienestys

Raskaita lajeja
• ryhmäliikunta
• tanssi
• ratsastus
• vaellus raskaammissa 

maastoissa/ylämäki
• laskettelu
• jooga

HARJOITTELU
Harjoitukset koostuvat alkuun lonkan ja polven liikeharjoitteista sekä 
reisi- ja pakaralihasharjoitteista. Kipsin poiston jälkeen alkaa nilkan liike- ja 
lihasvoimaharjoitteet.

Harjoittelun tavoite on palauttaa alaraajojen lihasten toiminta, kudosten elastisuus 
ja vähitellen saavuttaa parempi toimintakyky. Lihasvoima ja liikkuvuus on heiken-
tynyt jo ennen leikkausta ja vaatii palautuakseen säännöllistä harjoittelua. Vaikka 
itse nivelen mekaaniset rajoitukset poistuvat tekonivelleikkauksessa, pitää  kudos-
ten joustavuutta, voimaa ja lihastasapainoa parantaa harjoittelulla.

Pelkkä tekonivelleikkaus ei tuo kivuttomuutta ja paranna toimintakykyä, mutta luo 
edellytykset niiden saavuttamiselle usein pitkäjänteisen harjoittelun kautta.

a) Pumppaa leikkaamattoman jalan nilkkaa koukkuun ja ojennukseen 
aktiivisesti.
b) Leikkaamattoman jalan nilkka koukussa paina polvitaipeita kohti alustaa 
jännittämällä reisi- ja pakaralihaksia. 

Aloita näillä puudutuksen poistuttua

Leikattua alaraajaa on 
hyvä pitää kohoasennossa 
paljon päivän aikana 
turvotuksen välttämiseksi.

Iskumaista ja tärähtävää liikuntaa ei suositella nilkan tekonivelpotilaille.

0-4 vk 1-2 kk 2-4 kk 4 kk 

Kyynärsauva- 
kävely 
• ohjeet s. 39
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HARJOITUKSET KIPSIN KÄYTÖN AIKANA KYYNÄRSAUVAKÄVELY

PORRASKÄVELY
Portaita kävellessäsi voit käyttää kaidetta tukena toisella puolella. Jos tarvitset 
portaita kuntoutumisaikana, ohjaa fysioterapeutti sinua niiden kulkemisessa.

Porraskävely ylöspäin
Nosta leikkaamaton jalka yläportaalle ja 
ponnista sen varassa kyynärsauvat  
ja leikattu jalka samalle portaalle.

Porraskävely alaspäin
Vie kyynärsauvat ja leikattu jalka alem-
malle portaalle ja tuo leikkaamaton 
jalka samalle portaalle sauvoihin tukien.

= leikattu jalka

Istu selkä suorana. Jännitä reisilihas ja 
ojenna polvi suoraksi.

Seiso selkä suorana. Jännitä pakaraa ja 
ojenna jalka taakse. Pidä hyvä ryhti. 

Kylkimakuulla nosta jalka kantapää 
edellä takaviistoon. 

Tasatahtinen kävely Vuorotahtinen kävely 

Tasatahtinen kävely koko kipsin 
käytön ajan. Kipsin poiston jälkeen 
kannattaa vielä kävellä tasatahtisella 
tekniikalla muutama päivä ja totuttaa 
nilkkaa luontevaan liikkeeseen.

Kipsin poiston jälkeen vuorotahtiseen 
tekniikkaan saa siirtyä kun se alkaa 
sujua luontevasti.
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= leikattu jalka

KÄVELY JA VARAUSRAJOITUKSET

Raajanpainovarauksesta puolipainovaraukseen siirtyminen
Kävellessä saa jo laittaa painoa leikatulle alaraajalle, mutta leikatun jalan kuormaa 
tulee keventää sauvoille. Seistessä paino saa jakaantua symmetrisesti molemmille 
jaloille. Paikallaan tehtävissä askareissa, kuten tiskatessa tai hampaita pestessä, voi 
harjoitella painon tuomista terveeltä alaraajalta keskilinjaan, jolloin leikattu alaraaja 
kantaa puolet kehon painosta. Vielä ei kuitenkaan saa siirtää seistessä painoa 
kokonaan leikatulle jalalle. Portaissa kuljetaan vielä porras kerrallaan. 

Puolipainovarauksesta täyspainovarukseen siirtyminen
Kuormituksen lisääminen kannattaa tehdä asteittain. Kipsinpoiston jälkeen voit 
kävellä vuorotahtisella tyylillä, jossa vastakkainen sauva ja vastakkainen jalka 
menevät maahan samanaikaisesti. Vähitellen voit jättää leikatun puolen sau-
van pois käytöstä. Aluksi on hyvä liikkua yhden sauvan kanssa vain sisätiloissa ja 
ottaa vielä ulos pidemmille matkoille kaksi sauvaa. Kun kävely sisätiloissa yhdellä 
sauvalla tuntuu varmalta ja kivuttomalta, on aika aloittaa ulkolenkit yhden sauvan 
tai ulkoilusauvojen turvin. Portaissa on lupa liikkua jo normaalisti vuorotahtia. 
Aluksi kannattaa harjoitella porraskävelyä ottaen vielä kaiteesta tukea etenkin 
alastulovaiheessa. 

2 vk 2–4 vk 4-6 vk » 

raajanpainovaraus puolipainovaraus
asteittain täys-
painovaraukseen 
siirtyminen
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= leikattu jalka

HARJOITUKSET KIPSIN POISTON JÄLKEEN

Voit avustaa liikettä kevyesti myös 
käsin. Myös omainen voi kevyesti 
avustaa liikeharjoittelussa. 

Koukista ja ojenna nilkkoja.

Istuma-asennossa nouse varpaille ja kantapäille. Kävele kotona paljain jaloin. Kuormita leikattua 
alaraajaa normaalisti ja anna nilkan koukistus-ojen-
nusliikkeen tulla mahdollisimman luontevasti leika-
tun jalan kuormitusvaiheen aikana. 

Pienessä haara-asennossa polvet 
ja jalkaterät samansuuntaisesti. 
Tee mini-kyykkyjä. 

Siirrä painoa jalalta toiselle polvien ja lonkkien ollessa ojennettuna. 

LIIKEHARJOITUKSET LIIKEHARJOITUKSET
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HARJOITUKSET JÄLKITARKASTUKSEN JÄLKEEN 

Ponnista leikatulla jalalla portaalle. Tuo toinen jalka viereen. Laskeudu portaalta 
leikattu jalka edellä. 

Kävele kantapäillä varpaat 
kipristettynä.

= leikattu jalka

Kävele kantapäillä varpaat 
ojennettuna. Seisomisharjoitus tasapainotyynyllä. Voit lisätä haastetta koukistamalla ja 

ojentamalla polvia.

Pohkeen ja akillesjänteen venytys.

LIIKEHARJOITUKSET LIIKEHARJOITUKSET
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KÄVELY

= leikattu jalka

Pyri kävelemään päivittäin ulkona. 
Pidennä matkaa vähitellen. 
Liiku erilaisilla alustoilla: ylä- ja 
alamäessä, metsässä, hiekkatiellä, 
rannalla jne. 
Kävele mahdollisimman luontevasti 
ja rennosti. Anna ylävartalon kiertyä 
kävelyn aikana, jonka seurauksena 
vastakkainen käsi heilahtaa saman-
aikaisesti eteen vastakkaisen jalan 
kanssa. Anna kävellessä nilkan liikkua 
mahdollisimman luontevasti. Rullaa 
askel kantapäältä jalkaterän kautta 
isovarpaalle Sauvakävely tehostaa ja 
rytmittää kävelyä sekä pidentää askelta.

LIIKEHARJOITUKSET LIIKEHARJOITUKSET
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Hyvä tietää



SAIRAALASSA HUOMIOITAVAA
Tupakointi
Coxa on savuton sairaala. Potilastupakointi on sallittu vain erikseen merkityissä 
ulkotiloissa. Toivomme, ettet tupakoi hoitojakson aikana, vaan tarvittaessa 
varaat esimerkiksi nikotiinipurukumia sairaalapäivien ajaksi.

Vierailu osastolla
Läheiset voivat vierailla osastolla vapaasti klo 20 asti. Osastolla on potilaiden 
ja läheisten vapaaseen käyttöön olohuone, jossa on mahdollista ottaa kahvia ja 
halutessaan ostaa pientä välipalaa automaatista.

Käsihygienia
Infektioiden ehkäiseminen on tärkeä osa hoitoa. Tehokkain tapa estää tartunnat 
on potilaiden, henkilökunnan ja omaisten huolellinen käsihygienia. Pese kädet 
osastolle tullessa ja sieltä poistuessa sekä käytä käsihuuhdetta. Yleisissä tiloissa 
ja potilashuoneissa on ohjeita käsihygieniasta sekä mahdollisuus käsien pesuun 
ja käsihuuhteen käyttöön.

HOITOHENKILÖKUNTA 
SINUA VARTEN
Palaute hoidosta
Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti 
saamamme potilaspalautteen perusteella. Voit itse vaikuttaa Coxan hoitoon ja 
palveluun antamalla meille palautetta. Ensisijaisesti palaute kannattaa antaa 
suoraan henkilökunnalle, jotta voimme palvella sinua paremmin. Palautteen voit 
antaa palautelomakkeella.

Hoitoa tai kohtelua koskevissa ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Coxan 
potilasasiamieheen, joka antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opas-
taa ongelmatilanteissa. Potilasasiamiehen puhelinnumero on 03 3116 5119.

Etuuksiin liittyvät lausunnot ja sosiaalityö Coxassa
Coxasta saat lausunnot tekonivelleikkaukseen liittyvistä asioista. Muissa lau-
suntotarpeissa (esim. invapysäköintilupa) voit ottaa yhteyttä oman kunnan tai 
työterveyshuollon lääkäriin. 

Lyhyestä hoitoajasta johtuen sosiaalityöntekijän kanssa asiointiin on mahdolli-
suus vain erityistilanteissa. Ensisijaisesti sosiaalityöhön liittyvissä kysymyksissä 
sinua palvelevat oman kuntasi sosiaalityöntekijät. 

Lisätietoja saa tarvittaessa Taysin sosiaalityöntekijältä p. 03 3116 6207. Yhteyttä 
voi ottaa jo Coxan leikkaustarpeen arviointikäynnillä, mikäli sinulle herää kysy-
myksiä esimerkiksi toimenpiteen jälkeisestä kotona selviytymisestä tai taloudel-
lisesta tilanteesta.

Tietosuoja ja potilaan oikeudet
Huolehdimme Coxassa tietosuojasta eli henkilötietojesi huolellisesta ja 
asianmukaisesta käsittelystä asiointisi kaikissa vaiheissa. Tietojen käsittelyä, 
säilytystä, arkistointia ja hävittämistä ohjataan lainsäädännöllä sekä 
arkistonmuodostumissuunnitelmin. Uudistunut tietosuojalainsäädäntö takaa 
sinulle potilaana erilaisia oikeuksia. Sinulla on oikeus tietää, millä perusteella ja 
mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä oikeus tarkastaa tietojasi. Jos tietosi ovat 
virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisua ja että rajoitamme tietojesi käsittelyä, 
kunnes ne on asianmukaisesti tarkistettu, korjattu tai täydennetty. Lisätietoja 
löydät verkkosivuiltamme coxa.fi.

HYVÄ TIETÄÄ HYVÄ TIETÄÄ
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Kela korvaa potilaiden matkat pääsääntöisesti edullisimman käytettävissä olevan 
matkustustavan mukaan. Päätöksessä huomioidaan myös potilaan terveydentila.  
Selvitä ennen leikkausta suoraan Kelasta oletko oikeutettu matkakorvauksiin.

Vapaan hoitopaikan valinnan perusteella Coxaan tuleville Kela korvaa tekoni-
velleikkauksen vuoksi tehdyt matkat kotoa vain lähimpään yliopistosairaalaan. 
Päätöksen korvauksesta tekee Kela. Lisätietoja saat Kelasta.

TAMMEDICA APTEEKKI
Apteekki Tammedican löydät Taysin uudesta 
pääaulassa D-rakennuksessa, osoitteesta Elämänaukio 2, 
33520 Tampere. 

Tammedica apteekki toimittaa tarvittaessa reseptilääkkeet Coxan osastoille 
ennen kotiutumistasi. Lääkkeiden toimituspalvelu kattaa myös potilashotelli 
Norlandiassa majoittuvat asiakkaat.

Voit tilata lääkkeet soittamalla apteekin numeroon 010 3366140.

Tilaus maksetaan pankkikortilla tuonnin yhteydessä. Toimituksesta ei peritä eril-
listä maksua. Lue lisää osoitteesta: www.tammedica.fi

Norlandia Care Tampere Hotel tarjoaa miellyttävät olosuhteet ja laadukkaita 
palveluita niin potilaille kuin heidän läheisilleenkin. Pitkän matkan päästä tuleville 
Coxan asiakaspalvelu varaa hoitojaksoihin sisältyvät hotelliyöpymiset valmiiksi 
ajanvarausten yhteydessä. Hoitoon kuuluvien yöpymisten lisäksi potilaiden ja 
heidän läheistensä on mahdollista yöpyä hotellissa myös omakustanteisesti 
Coxan sopimilla alennetuilla hinnoilla.
 
Omakustanteisen yöpymisen varausohje: Varaa yöpyminen suoraan  
Norlandia Care Tampere -hotellista (puh. 050 384 4400) tai  
sähköpostilla tampere@norlandia.com.  
Mainitse varauksen yhteydessä olevasi Coxan potilas tai potilaan läheinen.
 
Osoite: Biokatu 14, 33520 Tampere
Huoneita: 130
Pysäköinti: lämmin autohalli ja ulkopysäköinti
Muut palvelut: saunaosasto, kokouspalvelut, aulakahvila 24/7, lounasbuffet,  
à la carte -ravintola, itsepalvelupesula
Tietoliikenne: huoneissa ilmainen wifi

POTILASHOTELLI

MATKAKORVAUKSET

Selvitä ennen leikkausta suoraan Kelasta, oletko oikeutettu 
matkakorvauksiin joko soittamalla numeroon 020 692 204  
tai osoitteesta www.kela.fi/kysy-kelasta.

HYVÄ TIETÄÄ HYVÄ TIETÄÄ
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Autolla
Coxan edustalla on yksittäisiä saatto- ja 
noutoliikenteelle tarkoitettuja lyhytaikaisia 
parkkipaikkoja. Coxassa asioidessa lähimmät 
parkkialueet ovat Taysin Parkkihalli ja Riviparkki.

Julkisilla kulkuvälineillä
Linja-autolla ja ratikalla tultaessa Coxan pysäkki 
on Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) 
pysäkki. Kaikissa Taysin suuntaan ajavissa 
busseissa ja ratikoissa on merkintä Tays. 

SAAPUMINEN

SISÄÄNKÄYNTI

HYVÄ TIETÄÄ HYVÄ TIETÄÄ
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Pitääkö matalasta hemoglobiiniarvosta olla huolissaan? 
Tekonivelleikkauksen jälkeen hemoglobiiniarvon lasku on normaalia ja arvo 
kohoaa vähitellen monipuolisen ravinnon avulla. Alhainen hemoglobiiniarvo 
voi aiheuttaa huimausta ja väsymystä. Halutessasi voit käyttää sinulle sopivaa 
rautavalmistetta.

Onko tekonivel este sukupuolielämälle?
Kipsinkäyttöaikana, kun on varausrajoitus, pitää kaikissa toiminnoissa 
huomioida, ettei leikatulla kipsiraajalla ponnistele tai varaa enemmän kuin on 
luvallista. Muuten ei ole esteitä tai rajoitteita sukupuolielämälle.

Milloin voin palata työelämään?
Työhön paluusta keskustellaan leikkaavan lääkärin kanssa ennen leikkausta. 
Sairauslomatodistukset saat osastolta kotiutuessasi. Tekonivelleikkaus ei 
ole este työelämään paluulle. Tavallisesti sairausloman pituus on 3 kk työn 
luonteesta riippuen. Sairausloman jatkon määrittelee työterveyshuolto tai 
terveyskeskuslääkäri.

Milloin voin matkustaa autossa tai ajaa autoa?
Voit matkustaa autossa normaalisti. Autolla voit ajaa kipsin poiston jälkeen kun 
alaraajan hallinta on riittävää. 

Miten välttyä tekonivelinfektiolta?
Perusterveydestä huolehtiminen, tulehdusten ennaltaehkäisy ja huolellinen 
hoito ovat jatkossakin tärkeitä. Tulehdukset voivat levitä verenkierron välityksellä 
tekoniveleen. Pitkittyneiden iho-ongelmien hoidattaminen sekä hampaiden ja 
suun terveydestä huolehtiminen on suositeltavaa tekonivelleikkauksen jälkeen.
Mikäli sinulle suunnitellaan hammastoimenpiteitä, polikliinisia tähystys- tai 
muita toimenpiteitä, sinun on hyvä kertoa hoitavalle lääkärille tekonivelestä.

Miksi leikkausalue on tunnoton?
Tunto palaa leikkausalueelle vähitellen, mutta pieniä tunnottomia alueita 
saattaa jäädä arven ympäristöön pysyvästikin.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Minulla on ollut leikkauksen jälkeen pahoinvointia – mistä se 
johtuu?
Pahoinvointi voi aiheutua kipulääkityksestä. Myös vatsan toimimattomuus 
aiheuttaa huonovointisuutta. Vatsan toiminnasta huolehtiminen, 
kipulääkityksen vähentäminen kiputilanteen salliessa ja tarvittaessa 
pahoinvointilääkkeiden käyttö helpottavat oloasi.

Voinko käydä infrapunasaunassa?
Infrapunasaunassa voi käydä haavan parannuttua omat tuntemukset 
huomioiden. Infrapunasäteet eivät ulotu kudoksissa niin syvälle, että sille olisi 
estettä tekonivelleikkauksen jälkeen.

Mitä minun pitää huomioida lentomatkustamisessa?
Jos turvatarkastuksessa ilmenee ongelmia, kerro tarkastusviranomaiselle 
sinulla olevasta tekonivelestä. Turvatarkastusta varten et tarvitse todistusta 
tekonivelestä, kertominen turvatarkastusviranomaiselle riittää.

Tarvitsenko ennaltaehkäisevää antibioottihoitoa jos  
joudun menemään hammaslääkäriin leikkauksen jälkeen?
Tarvitset ennaltaehkäisevää antibioottihoitoa verta vuodattavissa 
hammastoimenpiteissä kerta-annoksena tuntia (1 h) ennen toimenpidettä 
(esim. juurihoito, hampaan poisto), jos 

• olet ollut tekonivelleikkauksessa alle 6 kuukautta sitten 
• sinulla on useampi kuin yksi tekonivel
• sinulle on tehty tekonivelen uusintaleikkaus
• sinulla on tulehdusriskiä lisääviä sairauksia, kuten nivelreuma, SLE tai 

jokin muu immuunivastetta heikentävä sairaus tai immuunivastetta 
heikentäviä lääkkeitä käytössäsi.

Kerro aina hammaslääkärillesi, että sinulla on tekonivel. Hän arvioi  
antibiootin tarpeen muissa kuin mainituissa tapauksissa.

HYVÄ TIETÄÄ HYVÄ TIETÄÄ
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Ongelmatilanteessa soita Coxaan!

Ota yhteyttä Coxaan vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta:
• jos kipsi kiristää tai painaa kipsatun raajan kohoasennosta 

huolimatta
• jos särky ja turvotus jatkuvat kohoasennosta huolimatta
• jos kipsi murtuu, tuntuu liian löysältä tai muuten 

epämukavalta 
• jos kipsiin tulee hajua tai sinulle nousee kuume

Coxan asiakaspalvelu p. 03 311 715

Ilta- ja yöaikaan ota yhteyttä oman kotikunnan päivystykseen.

KIPSATUN RAAJAN KOTIHOITO
Sinulle on tehty ___/___ 20___    nilkan tekonivelleikkaus.
Toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä tehdään ensimmäinen kipsin vaihto.

2 viikon kuluttua leikkauksesta  ___/___ 20___    on ompeleiden poisto ja kip-
sin vaihto. Ortopedi arvioi tilanteesi ja fysioterapeutti antaa ohjeita liikkumiseen.

6 viikon kuluttua leikkauksesta  ___/___ 20___    on kipsin poisto.                              
Ortopedi arvioi tilanteesi ja fysioterapeutti antaa ohjeita liikkumiseen

3 kuukauden kuluttua leikkauksesta  ___/___ 20___   on jälkitarkastus.

Kipsin hoidossa huomioitavaa
Kipsiä ei ole syytä väännellä eikä kastella. Kipsi pehmenee kostuessaan. Pesu-
jen ajaksi kipsi on syytä suojata hyvin esim. muovipussilla. Kipsin kanssa ei saa 
mennä saunaan eikä uimaan.

Varpaiden liikkuvuus on tärkeää
Tarkkaile kipsattua raajaa. On tärkeää, että varpaat säilyvät liikkuvina ja nor-
maalin lämpöisinä ja värisinä. Kylmä ja kalpea iho on oire riittämättömästä 
verenkierrosta.
Toimenpiteen seurauksena kipsattua raajaa särkee. Se saattaa myös turvota kip-
sauksen jälkeen. Kohoasento vähentää turvotusta ja särkyä. 
Kipsatulla jalalla saa varata lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Osastolta kotiin 
lähtiessäsi saat varausohjeet sekä kipsikengän lainaksi. Kipsihoidon pituuden 
arvioi sinua hoitava lääkäri.

Kun kipsi on poistettu

Kipsin poiston jälkeen raaja voi aluksi kipeytyä ja turvota. Näihin oireisiin auttaa 
kipulääke, kohoasento ja kylmähoito. Kipsissä olleita niveliä tulee liikutella aluksi 
ilman kuormitusta ja lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Kipsin alla ollutta ihoa 
on hyvä kylvettää ja rasvata, sillä se normalisoi ihon toimintaa.
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Tekonivelsairaala Coxa
Asiakaspalvelu

03 311 715
asiakaspalvelu@coxa.fi

Coxa Tampere
Tekonivelsairaala sijaitsee  

Tampereella Taysin alueella:  

Niveltie 4, 33520 Tampere.

www.coxa.fi

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

facebook.com/tekonivelsairaalacoxa

instagram.com/tekonivelsairaalacoxa

linkedin.com/company/coxahospital/


