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Pohybové omezení po operaci kyčle 

 

  

 

 

POHYBOVÉ OMEZENÍ PO OPERACI KYČLE 
 Po zákroku, kdy Vám byl poškozený kyčelní kloub nahrazen totální endoprotézou, je nutnou součástí 
úspěšného doléčení dodržování zásad, abyste předešli riziku vykloubení.  

S nimi Vás seznámí následující řádky: 

 

- při rehabilitaci dodržujte doporučení lékaře, sester a fyzioterapeuta 

- noste pohodlnou, pevnou obuv, nejlépe sportovní, podpatek ne vyšší než 3 cm 

- seďte tak, aby mezi stehnem a trupem byl úhel minimálně 90° úhel (koleno nesmí být výše než kyčel)  

- neseďte na nízkých židlích či v hlubokých křeslech alespoň 3 měsíce po operaci 

- na WC používejte nástavec 

- seďte na obou hýždích 

- nevytáčet končetinu do zevní rotace (vytáčení ven) 

- při sedu klaďte chodidla rovnoběžně vedle sebe, zamezíte tak vytáčení kolene a kyčle ven 

- nekřižte končetiny přes sebe, neseďte s nohou přes nohu 

- nepředklánějte se, nenahýbejte se vsedě dopředu, vyvarujte se hlubokým předklonům (pozor při oblékání 

ponožek) 

- boty si obouvejte pomocí dlouhé lžíce 

- kalhoty a spodní prádlo oblékejte pomocí berlí - navlékněte nohavici na hůl či berli a natáhněte nejprve  

na operovanou končetinu 

- dřepy můžete provádět nejdříve 3 měsíce po operaci 

- na operovaný bok si lehněte nejdříve 3 měsíce po operaci 

- vleže na zádech, na zdravém boku i při přetáčení mějte vždy mezi koleny molitanovou pomůcku (obdržíte 

po příchodu), operovaná končetina se ani vleže ani ve stoje nesmí dostat přes tzv. střední čáru 

- při chůzi i vleže si hlídejte, aby se vaše dolní končetina nevytáčela špičkou ven 

- nechoďte po mokrém terénu 

- automobil můžete řídit od 6. týdne po operaci, při nastupování a vystupování z auta musíte dbát na to, aby 

se operovaná končetina nepřekřížila přes tzv. střední čáru  

- často střídejte polohy (sed, leh, chůze) 

 

 

Přejeme Vám úspěšnou rekonvalescenci a nezapomeňte, že s dobrou náladou jde všechno líp. 
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Vypracoval/a: Mgr. Iveta Martínková  Dne: 16.1. 2015 
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