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 W celu podjęcia optymalnej dla siebie decyzji, 

co do proponowanego leczenia proszę o  dokładne 

zapoznanie się z  treścią tej broszury, a  także 

o  przyniesienie jej ze sobą do szpitala. Przyswojenie 

przez pacjenta zawartych w  niej informacji jest też 

konieczne w  samym procesie leczenia. Umożliwia 

szybszy i  pełniejszy powrót do zdrowia. Pomaga 

uniknąć niektórych przykrych powikłań związanych 

z leczeniem.

Spis treści



Staw kolanowy - anatomia

 Staw kolanowy składa się z  pokrytych chrząstką powierzchni stawowych, kości udowej, piszczelowej i  rzepki. 

Pomiędzy powierzchniami stawowymi znajdują się łąkotki w  kształcie półksiężyca, które pełnią rolę amortyzatora 

i  stabilizatora. Zwartość stawu zapewniają więzadła poboczne przyśrodkowe i  boczne oraz więzadła krzyżowe przednie 

i tylne. Powierzchnie stawowe otoczone są torebką stawową. Część maziówkowa torebki odpowiedzialna jest za produkcję 

mazi stawowej. Mięśnie, przyczepiające się wokół stawu, zapewniają dodatkową stabilność podczas jego obciążania 

i umożliwiają ruch w stawie.
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ACL – więzadło krzyżowe przednie

PCL – więzadło krzyżowe tylne

MM – łąkotka przyśrodkowa

LM – łąkotka boczna

WIDOK PISZCZELI Z GÓRY

Choroba zwyrodnieniowa kolana
 Zwyrodnienie stawu kolanowego polega na zaniku chrząstki stawowej powierzchni stawowej kości udowej, 

piszczelowej i rzepki. Pozbawione pokrycia chrząstką kości zaczynają trzeć o siebie nawzajem. Powstają dolegliwości bólowe. 

Również łąkotki ulegają degeneracji. W zaawansowanych przypadkach dochodzi często do zaniku więzadła krzyżowego 
przedniego. Wokół powierzchni stawowych zaczynają się tworzyć wyrośla kostne zwane osteofitami. Torebka stawowa 

ulega podrażnieniu i  często przykurczeniu. Wyrośla kostne i przykurcz torebki stawowej i więzadeł odpowiedzialny jest 

za ograniczenie ruchu w  stawie. Maź stawowa zmienia swoje właściwości nie zapewniając odpowiedniego smarowania 

i amortyzacji w stawie. Przy długotrwałej chorobie dochodzi do zaniku mięśni przyczepiających się wokół stawu kolanowego. 

Powoduje to osłabienie ruchu w stawie i pogorszenie stabilności stawu podczas obciążania.



2 www.endoproteza.info

Zmiany zwyrodnieniowe zwykle są znacznie bardziej nasilone po jednej stronie stawu. Dochodzi po tej stronie do zaniku 

chrząstki i  później też kości, co doprowadza do zaburzenia osi stawu. Przy zwyrodnieniu po stronie przyśrodkowej 

dochodzi do szpotawości kolana, a  przy zmianach po stronie bocznej do koślawości stawu. W  początkowej fazie choroby 

stosowane jest leczenie zachowawcze (nieoperacyjne). Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne zmniejszą ból i mogą poprawić 

ruchomość stawu. Wspomagająco stosowane mogą 

być leki wspomagające odżywienie chrząstki stawowej. 

Rehabilitacja, w  postaci ćwiczeń i  fizykoterapii, 

pomaga utrzymać odpowiedni zakres ruchu  

w stawie i  zapobiega zanikowi mięśni wokół stawu. 

Zastrzyki dostawowe z  kwasu hialuronowego 

poprawiają właściwości płynu (mazi) stawowego. 

Wstrzyknięcia osocza bogatopłytkowego, również 

mogą przynieść czasową ulgę. Ograniczenie 
nadmiernej wagi ciała pomaga uniknąć nadmiernego 

obciążenia stawu. Kule czy laska inwalidzka 

pomagają odciążyć chory staw. Przy zaburzeniach 

osi stawu można stosować ortezy (stabilizatory), 

które odciążają zwyrodniałą część (przedział) stawu. 

 W miarę postępu choroby leczenie zachowawcze przestaje być skuteczne i  wtedy jedyną metodą leczenia 

dającą szansę poprawy jest leczenie operacyjne. W mniej zaawansowanych stadiach choroby, z towarzyszącym uszkodzeniem 

łąkotki, ulgę może przynieść małoinwazyjne leczenie artoskopowe, polegające na wziernikowaniu stawu z  użyciem 

kamery i  naprawie mniejszych uszkodzeń. Przy zaburzeniu osi stawu, szczególnie u  młodszych pacjentów, wykonywane 

są osteotomie, czyli przecięcie kości poniżej (lub rzadziej powyżej) stawu kolanowego, które mają wyrównać oś i  odciążyć 

chory przedział stawu. W bardzo zaawansowanej postaci choroby leczenie operacyjne polega na wymianie chorego stawu 

na sztuczny, czyli założeniu endoprotezy.
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 Kiedy zawodzi leczenie nieoperacyjne zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej kolana, narasta ból, sztywność 

stawu i  trudności w  poruszaniu się, lekarz może zaproponować leczenie operacyjne polegające na założeniu endoprotezy 

stawu kolanowego. Stosuje się je zwykle w przypadku choroby zwyrodnieniowej, ale także w przypadku zmian pourazowych 

czy chorób reumatycznych. Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego polega na wymianie całych powierzchni 

stawowych kości udowej i  piszczelowej na metalową. Pomiędzy 

metalowymi powierzchniami endoprotezy umieszczana jest wkładka 

polietylenowa, która ślizga się na powierzchni elementu udowego, 

a  czasem też piszczelowego. Powierzchnia stawowa rzepki może 

nie być wymieniana, usuwane są wtedy jedynie wyrośla kostne. 

Elementy endoprotezy mogą być montowane przy użyciu cementu 

kostnego lub bezpośrednio osadzane w kości. Zależy to od stanu kości 

w  miejscu założenia. Zabieg operacyjny trwa ok. 1 -2 godziny. Zależy 

to od sposobu montowania endoprotezy i  warunków miejscowych. 

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest często z  użyciem mankietu 

pneumatycznego zakładanego na udo w celu uzyskania bezkrwawego 

pola operacyjnego. Nie zawsze zachodzi konieczność wymiany 

powierzchni stawowej całego kolana. Czasem zniszczona jest tylko 

część kolana po jednej stronie, wystarczy wtedy założenie protezy 

tylko na jednym kłykciu kości udowej i  piszczelowej tzw. endoprotezy jednoprzedziałowej. U  pacjentów kwalifikowanych 

do takiego zabiegu istnieje czasem konieczność zmiany decyzji w trakcie zabiegu i założeniu endoprotezy całkowitej.

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

RODZAJE ENDOPROTEZ:
Stosowane obecnie endoprotezy możemy podzielić:

Ze względu na zakres wymiany stawu na:

· Endoprotezy całkowite (totalne), gdzie wymieniana jest cała powierzchnia stawowa kości udowej i  piszczelowej oraz   

czasami powierzchnia stawowa rzepki. Stosowana przy bardzo rozległych zmianach i utrwalonej deformacji stawu kolanowego.

· Endoprotezy jednoprzedziałowe – wymieniana jest tylko najbardziej zniszczona część stawu, po jednej stronie kolana: 

tzw. przedział przyśrodkowy albo przedział boczny. Stosowana przy zniszczeniu tylko jednej strony stawu i  przy 

deformacjach łatwiejszych do skorygowania. Pacjenci po endoprotezoplastyce jednoprzedziałowej funkcjonują 

lepiej, mniej jest też powikłań pooperacyjnych. Przeżywalność dobrze założonej endoprotezy jednoprzedziałowej  

w organizmie jest podobna jak endoprotezy całkowitej.

Widok od tyłu

A – Całkowita (Totalna) endoproteza kolana

B – Jednoprzedziałowa endoproteza kolana

A B



Ze względu na sposób mocowania w kości na:

· Endoprotezy bezcementowe, mocowane bezpośrednio w kości. Element udowy i piszczelowy jest mocowany na wcisk (press-

fit). Elementy endoprotezy pokryte są warstwą porowatego tytanu, w którą przerasta kość, zapewniając stabilność połączenia 

implantu z kością. Czasem porowaty tytan pokryty jest dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, mającą ułatwiać przerastanie 

kości. Endoprotezy bezcementowe zakładane są w przypadku dobrej jakości tkanki kostnej. Zaletą protez bezcementowych 

jest: 1) krótszy czas operacji, 2) potencjalnie łatwiejsza wymiana endoprotezy, bez konieczności usuwania cementu. Wadą 

natomiast jest: 1) większe ryzyko migracji implantu w słabej kości, 2) większe ryzyko złamań wokół implantu.

· Endoprotezy cementowane, mocowane za pomocą cementu kostnego. Zaletą protez cementowanych jest: 1) pewne, 

pierwotne mocowanie w  kości dające często lepszy wczesny efekt przeciwbólowy, 2) mniejsze ryzyko złamań wokół 

endoprotezy. Wadą natomiast jest: 1) możliwość pękania z czasem warstwy cementowej, 2) trudności w usunięciu warstwy 

cementu podczas wymiany zużytej czy obluzowanej endoprotezy. Czasem jeden element endoprotezy mocowany jest 

z użyciem cementu, a drugi bezcementowo. Jest to tzw. Endoproteza hybrydowa.

 Średnie wyniki leczenia z użyciem endoprotezy bezcementowej i cementowej są podobne. Wybór rodzaju 

endoprotezy cementowej czy bezcementowej zależy od stanu kości i  aktywności pacjenta. U  osób mniej aktywnych  

i słabą kością stosuje się raczej protezy cementowe. U  osób bardziej aktywnych z  mocniejszą kością raczej protezy 

bezcementowe. 

Ze względu na stopień związania elementu udowego i piszczelowego na:

 · Endoprotezy niezwiązane, czyli kłykciowe to takie, gdzie element udowy i piszczelowy nie są ze sobą związane. Stabilność 

stawu jest zapewniona przez nieuszkodzone więzadła wokół stawu. Jest to najczęściej stosowany rodzaj endoprotez.

· Endoprotezy półzwiązane to takie, gdzie element udowy, zawierający na środku specjalną klatkę, jest częściowo 

związany z elementem piszczelowym poprzez specjalnie ukształtowaną wkładkę polietylenową. Stosuje się je w przypadku 

uszkodzenia jednego więzadła pobocznego po wcześniejszym urazie lub w  wyniku bardzo dużej deformacji, najczęściej 

koślawej. Stosowana jest też często w przypadku wymiany endoprotezy podczas operacji rewizyjnej.

· Endoprotezy związane, czyli zawiasowe stosowane są w przypadkach dużych niestabilności stawu kolanowego, uszkodzeń 

wielu więzadeł lub w bardzo dużych deformacjach, których nie można skorygować bez uszkodzenia więzadeł.

Wyniki po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
Dane z literatury medycznej

 Większość pacjentów jest zadowolona z  wyników zabiegu. Około 90% pacjentów odczuwa zmniejszenie 

dolegliwości bólowych w  wyniku przeprowadzonego zabiegu. Również ok. 90% pacjentów jest w  mniejszym lub większym 

stopniu zadowolonych z  wyniku zabiegu. U  kilkunastu procent jednakże również po zabiegu – mimo prawidłowego jego 

przeprowadzenia, utrzymują się mniejsze lub większe dolegliwości bólowe. Źródłem tych dolegliwości są także struktury 

poza samym stawem kolanowym jak przyczepy mięśni, podrażnione kaletki maziowe czy podrażnione nerwy skórne. Ponad 

90% endoprotez przeżywa ponad 10 lat w  organizmie człowieka, a  80% ponad 20 lat. Wynik ostateczny zabiegu zależy 

w dużej mierze od właściwej współpracy chirurga, rehabilitanta, pielęgniarek, lekarza rodzinnego i samego pacjenta.
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Zadowolenie pacjentów po endoprotezie kolana 
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Potencjalne zagrożenia i powikłania
 Największe zagrożenia, mające niekiedy duży wpływ na wynik zabiegu to choroba zakrzepowo-zatorowa i  infekcja 

wokół endoprotezy.

 CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA: pomimo prowadzonej profilaktyki dochodzi czasem do powikłań 

zakrzepowych. Powikłaniom tym sprzyja starszy wiek pacjenta, otyłość, przebyty wcześniej epizod zakrzepowo-zatorowy 

czy zmniejszona aktywność. Powstają wtedy zakrzepy w głębokim układzie żylnym kończyn dolnych, nazywane zakrzepicą 
żył głębokich (ryzyko około 2-4%). Objawiają się obrzękiem w obrębie łydki i stopy. Niepokojący jest obrzęk powiększający 

obwód łydki ponad 3 cm. Czasem może dojść do oderwania skrzepliny i migracji jej z prądem krwi do płuc – mówimy wtedy 

o  zatorowości płucnej. Zatorowość płucna (ryzyko ok. 0,5%) objawiać się może kaszlem, dusznością, pobudzeniem, a   

w skrajnych przypadkach zatorem tętnicy płucnej, a nawet zgonem.

 Ważna jest profilaktyka tych powikłań, która polega na podawaniu leków przeciwzakrzepowych (najczęściej 

w  formie zastrzyków w  tkankę podskórną brzucha), stosowaniu pończoch przeciwżylakowych, wykonywaniu opisanych 

poniżej ćwiczeń i wczesnym uruchomieniu pacjenta.

Ważne jest, aby poinformować lekarza o przebytej wcześniej chorobie zakrzepowo-
zatorowej

 INFEKCJA: Infekcja może być powierzchowna i dotyczyć tylko rany skórnej. Infekcja głęboka, czyli zakażenie wokół 

endoprotezy (implantu) może ujawnić się w kilka dni po zabiegu, ale także później, czasem dopiero po wielu latach. Ryzyko 

infekcji wynosi poniżej 2%. W  przypadku znacznej otyłości, niewyrównanej cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów 

ryzyko infekcji wzrasta. Leczenie zakażenia wokół implantu wymaga najczęściej leczenia operacyjnego, często z  czasowym 

lub stałym usunięciem endoprotezy. Pacjent w  tym czasie nie może obciążać chorej kończyny i  musi poruszać się o  kulach 

czy chodziku. Ponowne wszczepienie endoprotezy może nastąpić dopiero po całkowitym wyleczeniu infekcji, co czasem 

jest bardzo trudne. Zapobieganie infekcji polega na wyleczeniu wszystkich stanów infekcyjnych w organizmie pacjenta 
przed zabiegiem operacyjnym, podawaniu profilaktycznym antybiotyku w  okresie okołooperacyjnym (najczęściej w  ciągu 

pierwszych 24 godzin).

Dodatkowo później (przez przynajmniej 2 lata) przy każdym zabiegu stomatologicznym, 
urologicznym czy kolonoskopii i przy każdej infekcji skóry, ucha, gardła, zatok itp. należy 
przyjmować antybiotyk.

 SZTYWNOŚĆ I OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI KOLANA: W kilku procentach przypadków po zabiegu, w wyniku 

tworzenia się twardej blizny dochodzi do ograniczenia ruchomości kolana. Wymaga to cierpliwej rehabilitacji, ręcznej 

mobilizacji stawu (redresji) w znieczuleniu lub czasem kolejnego zabiegu usunięcia blizny lub nawet wymiany endoprotezy. 

Nie zawsze udaje się uzyskać satysfakcjonujący zakres ruchomości kolana.

 PRZETRWAŁE BÓLE STAWU KOLANOWEGO: U  kilkunastu procent pacjentów również po zabiegu – mimo 

prawidłowego jego przeprowadzenia, utrzymują się mniejsze lub większe dolegliwości bólowe. Źródłem tych dolegliwości są 

także struktury poza samym stawem kolanowym jak przyczepy mięśni, podrażnione kaletki maziowe czy podrażnione nerwy.

 USZKODZENIE WIĘZADEŁ  I  APARATU WYPROSTNEGO: Z  powodu bardzo bliskiego położenia więzadeł 

dochodzi czasem do ich uszkodzenia. Najczęściej uszkadzane jest więzadło poboczne przyśrodkowe, objawiające się 

niestabilnością stawu. Wymaga to naprawy więzadła, stosowania dodatkowych stabilizatorów stawu kolanowego lub 

wymiany endoprotezy na tzw. endoprotezę półzwiązaną lub związaną. Przy uszkodzeniu aparatu wyprostnego (najczęściej 

więzadła rzepki) wymagana jest dodatkowa naprawa, albo rekonstrukcja z użyciem przeszczepu więzadła rzepki.

 USZKODZENIA NERWÓW: Ryzyko uszkodzenia nerwu strzałkowego (najczęściej w wyniku napięcia  

przykurczonego nerwu po korekcji zniekształcenia kolana, lub czasem w wyniku ucisku przez mankiet pneumatyczny),  
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Przygotowanie przed pobytem w szpitalu
6-8 TYGODNI PRZED ZABIEGIEM:

 Kontrola u Lekarza Rodzinnego – lekarz oceni Pana/Pani ogólny stan zdrowia, głównie pod kątem chorób 

przewlekłych wymagających korekcji leczenia (np. nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca, nerek, choroby tarczycy, 

niedokrwistość, przewlekłe infekcje układu moczowego itp.). Ważne jest rozważenie rozpoczęcia przyjmowania preparatów 

żelaza, kwasu foliowego i preparatów multiwitaminowych.

 Szczepienia przeciwko żółtaczce: Jeśli pacjent nie był zaszczepiony wcześniej jest to ostatni moment na rozpoczęcie 

serii szczepień. Zwykle stosuje się cykl 3 szczepień: pierwsze, drugie po miesiącu, 2 tygodnie po drugim szczepieniu pojawia 

się odporność umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu. Należy pamiętać o trzecim szczepieniu za 6 miesięcy, które zapewnia 

długotrwałą odporność.

 USZKODZENIA NACZYŃ: Uszkodzenia dużych naczyń zdarza się rzadko (ok. 0,2%) ale jest groźnym powikłaniem 

zagrażającym życiu i kończynie operowanej. Uszkodzenia takie wymagają naprawy chirurgicznej.

 KRWAWIENIE W CZASIE I PO ZABIEGU: Zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego wiąże się często z dużą 

utratą krwi. Średnio wynosi ok. 0,3 do 0,6 litra, ale nierzadko zdarza się utrata krwi ponad 1 litra. Przy dużej utracie krwi  

wymaga to przetoczenia krwi. W  celu zmniejszenia ryzyka nadmiernego krwawienia pacjent powinien odstawić leki 

przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe, na co najmniej tydzień przed zabiegiem. Ważna jest też optymalizacja parametrów krwi 

pacjenta przed zabiegiem. Czasem zdarzają się przewlekłe krwiaki w  jamie operowanego stawu kolanowego, wymagające 

powtarzanych punkcji stawu.

 ZŁAMANIE KOŚCI: Złamanie w  trakcie zabiegu kości udowej lub częściej piszczelowej wymaga dodatkowego 

zaopatrzenia śrubami lub płytką. Złamania po zabiegu wymagają chirurgicznej stabilizacji lub wymiany endoprotezy.

 OBLUZOWANIE CZY USZKODZENIE IMPLANTU: Z  czasem może dojść do obluzowania połączenia implantu 

z  kością (tzw. aseptyczne obluzowanie) powodowane różnymi czynnikami (np. zużyciem polietylenu, alergią na składniki 

endoprotezy – najczęściej nikiel, chrom, kobalt). Ryzyko obluzowania czy uszkodzenia endoprotezy w ciągu pierwszych 10 lat 

wynosi poniżej 10%. Obluzowanie czy uszkodzenie endoprotezy wymaga jej wymiany, czyli endoprotezoplastyki rewizyjnej. 

Endoprotezoplastyka rewizyjna jest zabiegiem trudniejszym i obarczonym większym ryzykiem powikłań niż zabieg pierwotny.

 ZWICHNIĘCIE WKŁADKI POLIETYLENOWEJ: Polega na wypadnięciu wkładki polietylenowej z  pomiędzy 

powierzchni stawowych elementu udowego i  piszczelowego. Może się to zdarzyć w  endoprotezach jednoprzedziałowych 

z ruchomą wkładką. Taka budowa endoprotezy umożliwia mniejsze zużycie wkładki, ale wiąże się z ryzykiem jej zwichnięcia. 

W obecnie produkowanych endoprotezach ryzyko to jest niewielkie.

 NIEWYDOLONOŚĆ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA: W  wyniku uczuleń na leki, reakcji na znieczulenie może 

dojść do niewydolności krążeniowo-oddechowej, która może skutkować nawet zatrzymaniem oddechu i krążenia.

 ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO I MOCZOWEGO: Jeśli w wyniku innych powikłań dojdzie do osłabienia 

i  unieruchomienia pacjenta zwiększa się ryzyko zakażenia układu oddechowego w  postaci zapalenia oskrzeli, płuc czy 

zakażenia układu moczowego. Czasem po znieczuleniu przewodowym występują przejściowe trudności w  samodzielnym 

oddaniu moczu. Pomaga tu wczesne uruchomienie pacjenta, ale czasem koniecznym jest założenie cewnika do pęcherza 

moczowego.

objawia się upośledzeniem możliwości czynnego zgięcia grzbietowego stopy i palców. W czasie chodu dochodzi wtedy 

do opadania stopy. Uszkodzenie to ulega najczęściej samoistnej, powolnej poprawie (nawet do 2 lat) i w znacznej części 

przypadków ustępuje całkowicie. U większości pacjentów występuje drętwienie okolicy blizny pooperacyjnej na skutek 

uszkodzenia drobnych nerwów skórnych okolicy rany. Obszar drętwienia z reguły ulega zmniejszeniu z czasem, nawet do roku 

po zabiegu operacyjnym.
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 Kontrola dentystyczna: Ważne jest wyleczenie wszystkich ognisk zapalnych w  jamie ustnej, mogące stanowić 

źródło infekcji. Proszę poprosić lekarza stomatologa o stosowne zaświadczenie.

 Organizacja pomocy po zabiegu: Nieoceniona i niezbędna jest pomoc najbliższych z rodziny, sąsiadów, przyjaciół 

przez kilka tygodni po powrocie do domu po zabiegu operacyjnym.

 Dieta: Zdrowa dieta z  dużą ilością owoców, warzyw, białka, produktów pełnoziarnistych. Dobrym źródłem żelaza 

jest czerwone mięso, warzywa zielonolistne jak szpinak, kapusta włoska czy nać pietruszki. Należy przyjmować duże ilości 

płynów, głównie wody czy soków owocowo-warzywnych.

 Wyposażenie pomocnicze: Przygotować zawczasu 2 kule łokciowe, pończochy przeciwżylakowe, skarpetki 

antypoślizgowe lub wygodne obuwie do rehabilitacji, 2 komplety żelek chłodzących, wygodny dres. Specjalne nakładki 

na sedes są pomocne, ale dla pacjentów operowanych metodą małoinwazyjną niekonieczne. Ważne jest odpowiednie 

przygotowanie łazienki, sypialni, pokoju, aby usunąć możliwe przeszkody w  postaci chodników, dywanów czy przewodów 

elektrycznych. Dobrze jest, jeśli te pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze, bez potrzeby chodzenia po schodach przez 

pierwsze kilka tygodni po zabiegu.

 Ćwiczenia: Nauka chodzenia o 2-ch kulach przed zabiegiem. Wskazane jest wykonywane opisanych dalej ćwiczeń 

również przed zabiegiem.

 Palenie tytoniu: Palenie zmniejsza wydolność oddechową, a także upośledza zdolność gojenia tkanek. Wskazane jest 

 rzucenie palenia, co najmniej 6-8 tygodni przed zabiegiem i po zabiegu.

1-2 TYGODNIE PRZED ZABIEGIEM:

Lekarstwa – niektóre lekarstwa należy odstawić na 1-2 tygodnie przed zabiegiem:

· Aspiryna (Polopiryna, Acard, Polocard) w dawce powyżej 300 mg/dziennie.

· Leki przeciwzapalne (np. Diklofenak, Majamil, Olfen, Dicloberl, Naproksen, Meloksikam, Aspikam, Piroksikam, Ibuprofen,    

  Ibuprom, Aulin, Nimesil itp.).

· Leki przeciwkrzepliwe np. Acenokumarol, Warfin (należy wtedy zastąpić je lekiem w iniekcji podskórnej), także Tiklopidyna   

  czy Clopidogrel.

· Niektóre witaminy np. witamina E, K, także produkty spożywcze uzupełnione o te witaminy.

· Preparaty ziołowe (ginko-biloba, szałwia, rumianek, arnika, kasztanowiec, dziurawiec, czosnek itp.).

 W tym okresie można przyjmować leki przeciwbólowe zawierające paracetamol, tramadol (Apap, Poltram Combo 

itp.) oraz przeciwzapalne zawierające celekoksyb (Aclexa, Celebrex). W razie wątpliwości należy skonsultować się z Lekarzem 

Rodzinnym lub Chirurgiem Operującym.

1 DZIEŃ PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA:
 Dieta powinna być lekkostrawna. Szczególną uwagę proszę zwrócić na właściwą pracę jelit i  pełne wypróżnienie. 

W  razie potrzeby można się wspomóc lekami przeczyszczającymi. Paznokcie obciąć krótko, zmyć lakier z  paznokci. Należy 

wziąć dokładny prysznic. Nie należy golić włosów okolicy miejsca operowanego. Należy spać w świeżo upranej piżamie lub 

koszuli i w świeżo upranej pościeli.

Należy przygotować:

· Skierowanie do szpitala
· Wymagane zaświadczenia od stomatologa, lekarza rodzinnego i leczących specjalistów (kardiolog, chirurg naczyniowy itp.)

· Zaświadczenia o szczepieniu p/żółtaczce 

  (wypełniona Karta Przygotowania Medycznego do Zabiegu Endoprotezoplastyki)
· Dokumentację medyczną z poprzednich pobytów szpitalnych

· Przyjmowane leki i ich dokładny spis ze sposobem dawkowania

· Posiadane wyniki badań. Wynik grupy krwi. Zdjęcia Rtg. Usg naczyniowe itp.

· 2 kule, pończochy przeciwżylakowe, skarpetki przeciwpoślizgowe, wygodne obuwie, wygodny dres

· Nie należy zabierać biżuterii.
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DZIEŃ PRZYJĘCIA DO SZPITALA:

 Pacjenci są przyjmowani najczęściej 1 dzień przed zabiegiem. W dniu przyjęcia wykonywane są niezbędne badania. 

Pacjent jest konsultowany przez anestezjologa i ustalany jest sposób znieczulenia. Rehabilitant może przeprowadzić ponowny 

instruktaż chodzenia o kulach i wyjaśnić zasady rehabilitacji okołooperacyjnej. 

 Należy pamiętać, aby przekazać pełną informację o  stanie zdrowia,  przyjmowanych lekach i  znanych uczuleniach 

lekarzowi przyjmującemu oraz anestezjologowi. Przed snem należy wziąć ponownie prysznic i położyć się w świeżej koszuli 

czy piżamie. Będą podane wieczorem leki uspakajające i ułatwiające zaśnięcie.

DZIEŃ ZABIEGU:

 W tym dniu nie należy nic jeść i  pić przed zabiegiem. Leki, które pacjent przyjmuje codziennie należy przyjąć 
popijając małą ilością płynu. Nie należy tylko przyjmować leków przeciwcukrzycowych i mniej istotnych takich jak witaminy 

czy suplementy diety. Pielęgniarka zajmie się przygotowaniem Pana/Pani do zabiegu. Należy wyjąć ruchome protezy zębów. 

Nie należy stosować makijażu. Najczęściej nie stosuje się golenia miejsca operowanego. W  przypadku bardzo obfitego 

owłosienia może być one przystrzyżone zwracając uwagę, aby nie zranić skóry. Trzeba się będzie przebrać w  koszulę 

operacyjną. Cewnik do pęcherza moczowego zakładany jest tylko w  wyjątkowych przypadkach zaburzeń w  oddawaniu 

moczu. Będą podane leki zmniejszające stres.

 Po przewiezieniu na salę operacyjną personel potwierdzi Pana/Pani dane osobowe i  miejsce operowane. 

Anestezjolog przystąpi do znieczulenia. Najczęściej stosowane jest znieczulenie podpajęczynówkowe (inaczej nazywane 

przewodowym). Polega ono na podaniu środka znieczulającego w  przestrzeń pomiędzy kręgami kręgosłupa lędźwiowego. 

Wymaga to pewnej współpracy ze strony pacjenta. Znieczulona zostanie dolna część ciała (od pasa w  dół). Pacjent jest 

wtedy przytomny, można z nim rozmawiać. Podane leki uspakajające powodują, że nie stresuje go to, co się dzieje w trakcie 

zabiegu. Do zalet tego znieczulenia należy jego bezpieczeństwo, lepszy efekt przeciwzakrzepowy oraz fakt utrzymywania 

się znieczulenia jeszcze jakiś czas po zabiegu. Zamiast znieczulenia podpajęczynówkowego może też być zastosowane 

znieczulenie ogólne. Wymaga ono wprowadzenia rurki intubacyjnej do tchawicy w celu prowadzenia oddychania za pacjenta. 

Podane leki znieczulające powodują utratę przytomności i  zwiotczenie mięśni uniemożliwiające samodzielne oddychanie. 

 Pacjent jest układany na stole operacyjnym. Przeprowadzone jest mycie pola operacyjnego środkami dezynfekującymi. 

Przeprowadzony jest zabieg operacyjny według przedstawionego wcześniej opisu. Do rany pooperacyjnej może być 

wprowadzany dren, a na ranę nakładany jest opatrunek. Kończynę bandażujemy od palców do pachwiny. Po zabiegu pacjent 

przewożony jest na salę pooperacyjną. 

 Po stabilizacji wszystkich parametrów pacjent wraca na Oddział Ortopedii. W  godzinach popołudniowych, kiedy 

ustąpi już efekt znieczulenia wskazane jest rozpoczęcie ćwiczeń w łóżku, które zapobiegają zakrzepicy żylnej: napinanie mięśni 

łydek, ud, pośladków, unoszenie pośladków w łóżku. Pacjent może ostrożnie usiąść, może stanąć koło łóżka i jeśli czuje się na 

siłach może rozpocząć chodzenie w asyście rehabilitanta. Szybkie uruchomienie pacjenta po zabiegu operacyjnym jest bardzo 

korzystne i zmniejsza ryzyko powikłań. Kończynę operowaną można obciążać zaraz po zabiegu. Jeśli pacjent odczuwa ból 

przy pełnym obciążaniu jest zachęcany do obciążania kończyny operowanej w stopniu niepowodującym dolegliwości. Wczesne 

uruchomienie pacjenta może być utrudnione przez mogące wystąpić po znieczuleniu zawroty głowy, nudności, osłabienie czy 

skłonność do omdleń. Mogą one być też skutkiem intensywnego leczenia przeciwbólowego stosowanego po zabiegu. Objawy 

te należy zawsze zgłaszać personelowi, gdyż zwiększają one ryzyko upadku. Poprzez modyfikacje leczenia udaje się często im 

zaradzić.

PIERWSZY DZIEŃ PO ZABIEGU:

 W pierwszym dniu po zabiegu operacyjnym kontrolowana jest rana pooperacyjna, usuwany jest też najczęściej 

dren z rany i zakładany jest nowy opatrunek. W tym dniu z reguły wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie potwierdzające 

prawidłowość wykonanego zabiegu. Kontynuowana jest rehabilitacja pooperacyjna polegająca na ćwiczeniach przeciw-

zakrzepowych, nauce chodzenia z  obciążaniem kończyny operowanej. Pomoce ortopedyczne w  postaci chodzika, kul służą 

głównie do utrzymania równowagi a nie do odciążania operowanej kończyny. Pacjent rozpoczyna opisane poniżej ćwiczenia.

Pobyt w szpitalu
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KOLEJNE DNI PO ZABIEGU I WYPIS ZE SZPITALA:

 W kolejnych dniach również kontroluje się gojenie rany pooperacyjnej i  kontynuuje rehabilitację (opisaną 

szczegółowo poniżej) wprowadzając nowe ćwiczenia, usprawnia się chodzenie pacjenta. Pacjent uczy się chodzenia po 

schodach, wchodzenia i schodzenia z łóżka, zachowania w toalecie i zachowań codziennych. Pobyt pacjenta w Oddziale po 

zabiegu trwa średnio od 2 do 5 dni. Zależy to od samopoczucia pacjenta i jego sprawności. Wypisujemy pacjenta ze szpitala, 

kiedy potrafi samodzielnie chodzić o  kulach czy chodziku, potrafi samodzielnie wejść i  zejść z  łóżka, potrafi chodzić po 

schodach i radzi sobie samodzielnie w toalecie. Na karcie wypisowej zawarte są zalecenia dla pacjenta po wyjściu ze szpitala, 

co do terminów kontroli rany, zdjęcia szwów i dalszych kontroli ortopedycznych. Przepisane są leki przeciwzakrzepowe, leki 

przeciwbólowe i przeciwzapalne, czasem leki osłonowe śluzówki żołądka czy poprawiające krążenie żylne.

Rehabilitacja przedoperacyjna

 Najlepiej program rehabilitacyjny rozpocząć już przed zabiegiem operacyjnym. Ważna jest nauka bezpiecznych 

technik wczesnego usprawniania związanych z takimi czynnościami jak wstawanie z łóżka, wstawanie z krzesła, prawidłowe 

chodzenie z użyciem kul, laski czy balkonika. Wszystkie przyrządy pomocnicze dobrze jest również dobrać wcześniej. Dobrze, 

jeśli w  nauce i  ćwiczeniach przedoperacyjnych uczestniczy też osoba bliska, która pomagać będzie pacjentowi w  powrocie 

do zdrowia po wypisie ze szpitala.

Rehabilitacja pooperacyjna

 Wskazane jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie ćwiczeń przeciwzakrzepowych w  łóżku: napinanie mięśni łydek, 

ud, pośladków, unoszenie pośladków w łóżku. Ćwiczenia te kontynuujemy przez cały okres pobytu w szpitalu i dalej w domu 

do osiągnięcia pełnej aktywności (Ryc.1).

Rehabilitacja przed i po zabiegu

A - Ćwiczenia ruchu stopy i napinanie 
łydki

B - Napinanie mięśni uda z dociskaniem

okolicy kolana do podłoża

C - Zgięcie przeciwnej kończyny w kolanie, 

napięcie mięśni uda i płynne uniesienie 

wyprostowanej w kolanie kończyny 

D - Napinanie i unoszenie pośladków 

ponad podłoże

Ryc. 1 – Ćwiczenia przeciwzakrzepowe  (ćwiczymy zawsze obie kończyny)

1C

1A

1D

1B
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Wczesne uruchomienie i pionizacja pacjenta ma zasadnicze znaczenie w uniknięciu powikłań. Czas jego rozpoczęcia zależy 

od indywidualnej reakcji pacjenta na znieczulenie, podawane leki i  tolerancję bólu. Pacjent rozpoczynając chodzenie 
może zwykle w pełni obciążać kończynę operowaną. Kule czy balkonik służą jedynie poprawie poczucia równowagi 

i  bezpieczeństwa pacjenta. Jeśli pacjent odczuwa ból przy pełnym obciążaniu jest zachęcany do obciążania kończyny 

operowanej w  stopniu niepowodującym dolegliwości. Pacjent zaczyna usprawnianie od ćwiczeń poprawnego wstawania 

z łóżka i krzesła. (Ryc. 2, 3, 4).

Ryc.2
Przy wstawaniu z łóżka, kiedy uniesienie 

kończyny operowanej może być bolesne 

pomagamy sobie zdrową kończyną 

podkładając ją pod chorą. Za pomocą ramion 

przesuwamy się wcześniej na brzeg łóżka.

Ryc.3
Przez pierwsze tygodnie po zabiegu podczas wstawania 

wysuń kończynę operowaną nieco do przodu. Unieś się 

do góry na zdrowej nodze przytrzymując się balkonika.

Ryc.4 

Siadanie na krześle – Cofnij się tyłem, aby poczuć brzeg 

krzesła z tyłu kolana nieoperowanego. Uchwyć rękami 

podparcie krzesła i opuść się siadając na krześle.

 Dalsza rehabilitacja składa się z  programu nauki chodzenia i  programu ćwiczeń rozciągających i  wzmacniających 

mięśnie oraz ćwiczeń poprawiających ruchomość operowanego stawu. Nauka poprawnego chodu jest tutaj najważniejsza. 

Pacjent jest uczony chodu według schematu „pięta-palce”. Jest to prawidłowy schemat chodu i ma on zasadnicze znaczenie 

w  przywróceniu normalnej funkcji mięśniowej (Ryc.5). Ćwiczenia dobiera się i  wprowadza oczywiście w  zależności od 

sprawności i  samopoczucia pacjenta. Przed opuszczeniem szpitala pacjent powinien nauczyć się chodzić po schodach 

(Ryc.6).

2A

3 4

2B
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Ryc.5
Rehabilitant demonstruje chód „pięta-palce” z kulą 

w ręce po przeciwnej stronie do operowanego biodra.

A – Faza wykroku z dostawieniem pięty.

B – Faza zakroczna kończąca się na palcach

Ryc.6
A – Wchodzenie po schodach 
Należy trzymać poręcz schodów jedną ręką, a kule 

drugą. Postaw kończynę nieoperowaną na stopniu wyżej, 

następnie dostaw kulę i operowaną kończynę.

B – Schodzenie ze schodów
Należy trzymać poręcz schodów jedną ręką, a kule drugą. 

Postaw kończynę operowaną na stopniu poniżej, następnie 

dostaw kulę i nieoperowaną kończynę.

Ryc.7
W pierwszych 2 tygodniach po zabiegu należy układać 
kończynę w pełnym wyproście kolana operowanego 
podkładając wałek z ręcznika pod kostkami. Zapobiega to 

utrwaleniu się przykurczu kolana w zgięciu.

Nie należy leżeć dłużej z podłożonym wałkiem pod 
kolanem!

Ryc 8
Ćwiczenia prostowania kolana.
Po podłożeniu wałka pod kolano (tylko na czas ćwiczeń!) 

unosimy stopę do góry i napinamy mięśnie uda. 

Przytrzymujemy napięcie mięśni przez 5 sekund. 

Powtarzamy 10-30 razy kilka razy dziennie.

5A

7

8

6A5B 6B
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Ryc.10
Ćwiczenia czynne zgięcia i wyprostu kolana na krześle.
Zginamy kolano operowane i ciągniemy piętę pod 

siedzisko krzesła. Przytrzymujemy napięcie mięśni 

przez 5 sekund. Następnie prostujemy kolano, również 

przytrzymując napięcie mięśni przez 5 sekund. 

Powtarzamy 10-30 razy kilka razy dziennie.

Ryc.9
Ćwiczenia czynne zgięcia i wyprostu kolana. 
Zginamy kolano operowane i ciągniemy piętę w kierunku 

pośladka. Przytrzymujemy napięcie mięśni przez  

5 sekund. Następnie prostujemy kolano. Powtarzamy  

10-30 razy kilka razy dziennie.

Ryc.11 

W przypadku obrzęku kończyny operowanej należy 

podłożyć poduszkę lub koc, aby unieść ją wyżej. Należy 

pamiętać o wyprostowaniu kolana. Dodatkowo można 

obłożyć kończynę zimnym okładem.

Ryc.12
W niedługim czasie po zabiegu najbezpieczniejszym 

i najwygodniejszym sposobem pochylania się w celu 
podniesienia przedmiotów z podłogi jest wyprostowanie 

do tyłu kończyny operowanej.
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 Wsiadanie i wysiadanie z samochodu stanowi trudność dla większości pacjentów przez pierwsze kilka tygodni, 

a  dla niektórych może być trudne nawet przez okres 3-6 miesięcy. Wynika to z  osłabienia mięśni i  dlatego pacjent może 

sobie pomóc rękami, aby włożyć lub wyjąć nogi z  samochodu. Początkowo należy siadać bokiem na siedzenie, a  następnie 

przenieść obie nogi do samochodu.

 Proces dochodzenia do zdrowia możemy podzielić na 3 etapy. 

 Podczas pierwszego etapu, który trwa około 6 tygodni pacjent nabiera sił i pewności operowanego kolana. Po tym 

okresie pacjent z reguły jest w stanie funkcjonować bez koniecznych wcześniej odpoczynków w ciągu dnia lub wcześniejszego 

udania się na spoczynek nocny.

 W drugim etapie pacjent nadal nabiera sił. Zaczyna funkcjonować samodzielnie. Po zakończeniu trzeciego miesiąca 

pacjent jest z reguły w stanie wrócić do wcześniejszych obowiązków przez cały dzień. 

 W trzecim etapie, który trwa do 6 miesięcy po zabiegu (czasem nawet do 1 roku) pacjent nadal odczuwa poprawę 

siły i pewności operowanej kończyny. Przez cały okres rehabilitacji pooperacyjnej ważne jest wzmacnianie mięśni uda i łydki.

Dochodzenie do zdrowia

 Pacjent powinien raz na 1–2 lata poddać się kontroli i  wykonać zdjęcie rentgenowskie operowanego stawu, aby 

w  odpowiednim czasie wykryć wszystkie nieprawidłowości związane z  endoprotezą, a  szczególnie objawy jej obluzowania. 

Przez przynajmniej 2 lata, przy każdym zabiegu stomatologicznym, urologicznym czy kolonoskopii i przy każdej infekcji skóry, 

ucha, gardła, zatok itp. należy przyjmować antybiotyki należy to zgłaszać lekarzowi.

 Pacjent może wrócić do swojej aktywności sprzed choroby, ale należy unikać uprawiania sportów znacznie 
obciążających stawy biodrowe i  kolanowe takich jak: biegi długodystansowe, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, ostre 

zjeżdżanie na nartach, tenis, sporty walki. W przypadku wątpliwości należy zawsze skontaktować się z chirurgiem operującym. 

Jako, że aktywność fizyczna jest potrzebna dla zachowania stanu zdrowia, zalecana jest aktywność i sporty nieobciążające 
nadmiernie stawów kolanowych takie jak: taniec towarzyski, uprawianie ogrodu, pływanie, jazda rowerem, żeglarstwo, 

kręgle. 

 Obecnie zakładane implanty są zbudowane z  materiałów umożliwiających wydłużenie czasu przeżywalności 

endoprotezy w organizmie pacjenta. Oczekujemy wydłużenia średniego czasu przeżywalności endoprotezy do 20 lat, a nawet 

dłużej. Wymaga to jednak współpracy pacjenta. Dzięki temu znaczna większość pacjentów może cieszyć się wydolnym chodem 

bez bólu przez wiele lat.

Zalecenia dla pacjenta z endoprotezą
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