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 W celu podjęcia optymalnej  d la s iebie decyzj i ,  co do proponowanego leczenia proszę 

o dokładne zapoznanie s ię z  treścią te j  u lotk i ,  a  także o przynies ienie je j  ze sobą do szpita la . 

Przyswojenie przez pacjenta zawartych w nie j  informacj i  jest  też konieczne w samym procesie 

leczenia .  Umożl iwia szybszy i  pełnie jszy powrót do zdrowia.  Pomaga uniknąć niektórych 

przykrych powikłań związanych z leczeniem.

Staw biodrowy -  anatomia

Staw biodrowy  składa s ię z  panewki  stawu,  będącej  częścią miednicy i  usadowionej  w panewce 

głowy  kości  udowej .  Głowa kości  udowej osadzona jest  na szyjce kości  udowej .  Panewka 

i  głowa kości  udowej pokryte są chrząstką ,  która razem z mazią stawową zapewnia gładki 

ruch w stawie.  Miednica wokół panewki  i  kość udowa wokół szyjk i  połączone są torebką 
stawową ,  która zapewnia stabi lność stawu,  zapobiegając wypadnięciu głowy z panewki .  Część 

maziówkowa torebki  odpowiedzia lna jest  też za produkcję mazi  stawowej .  Mięśnie  wokół 

stawu zapewniają dodatkową stabi lność podczas jego obciążania i  umożl iwia ją ruch w stawie.
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Choroba zwyrodnieniowa biodra

Endoprotezoplastyka stawu 
biodrowego

Zwyrodnienie stawu biodrowego polega na  zaniku chrząstki  stawowej panewki  i  głowy kości 

udowej .  Pozbawione pokrycia chrząstką kości  zaczynają trzeć o s iebie nawzajem. Powstają 

dolegl iwości  bólowe. Wokół panewki  i  głowy zaczynają s ię tworzyć wyrośla  kostne  zwane 

osteof i tami .  Torebka stawowa ulega podrażnieniu i  często przykurczeniu.  Wyrośla kostne  

i  przykurcz torebki  stawowej odpowiedzia lne są za ograniczenie ruchu w stawie.  Maź stawowa 

zmienia swoje właściwości  n ie zapewniając odpowiedniego smarowania i  amortyzacj i  w stawie. 

Przy długotrwałej  chorobie dochodzi  do zaniku mięśni  wokół stawu biodrowego.  Powoduje to 

osłabienie ruchu w stawie i  pogorszenie stabi lności  stawu podczas obciążania .

 W początkowej faz ie choroby stosowane jest  leczenie zachowawcze  (n ieoperacyjne) . 

Leki  przeciwbólowe i  przeciwzapalne zmniejszą ból  i  mogą poprawić ruchomość stawu. 

Wspomagająco stosowane mogą być lek i  poprawiające odżywienie chrząstk i  stawowej . 

Rehabi l itacja ,  w postaci  ćwiczeń i  f izykoterapi i ,  pomaga utrzymać odpowiedni  zakres ruchu  

w stawie i  zapobiega zanikowi mięśni  wokół stawu. Zastrzyki  dostawowe  z  kwasu hia luronowego 

poprawiają właściwości  płynu (mazi )  stawowego.  Ograniczenie nadmiernej  wagi  c iała  pomaga 

uniknąć nadmiernego obciążenia stawu. Kule czy laska  inwal idzka pomagają odciążyć chory 

staw. 

 W zaawansowanej  chorobie zwyrodnieniowej  leczenie zachowawcze przesta je być 

skuteczne i  wtedy jedyną metodą leczenia dającą szansę poprawy jest  leczenie operacyjne. 

Obecnie,  prawie zawsze leczenie operacyjne zaawansowanej  postaci  choroby polega  

na wymianie chorego stawu na sztuczny,  czyl i  założeniu endoprotezy.

 Kiedy zawodzi  leczenie nieoperacyjne choroby zwyrodnieniowej  b iodra,  narasta 

ból ,  sztywność stawu i  trudności  w poruszaniu s ię ,  lekarz może zaproponować leczenie 

operacyjne,  polegające na założeniu endoprotezy stawu biodrowego.  Stosuje s ię je zwykle  

w przypadku choroby zwyrodnieniowej ,  a le także w przypadku zmian pourazowych czy chorób 

reumatycznych.  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego polega na wymianie głowy kości 

udowej na metalową lub ceramiczną,  osadzoną na trzpieniu endoprotezy oraz wymianie panewki 

na pol iety lenową lub ceramiczną.  Panewka osadzona może być w specja lnej  metalowej  czaszy. 

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.

RODZAJE ENDOPROTEZ:
Stosowane obecnie endoprotezy możemy podzie l ić :

Ze względu na zakres wymiany stawu na:

·  Endoprotezy całkowite (totalne) ,  gdzie wymieniana jest  zarówno panewka jak i  głowa

kości  udowej

·  Endoprotezy połowicze  – wymieniana jest  ty lko głowa kości  udowej ,  stosowane w przypadku

złamań u ludzi  starszych.

Ze względu na sposób mocowania w kości  na:

1. Endoprotezy bezcementowe ,  mocowane bezpośrednio w kości .  Panewka jest  mocowana 

na wcisk (press-f i t )  lub wkręcana.  Czasem dla poprawy stabi lności  panewka mocowana jest 

dodatkowo śrubami.  Trzpień jest  mocowany na zasadzie wkl inowania w kanale kości  udowej . 

Panewka składa s ię z  czaszy metalowej  i  wkładki  (pol iety lenowej lub ceramicznej ) .  Trzpień 

zakończony jest  stożkiem, na którym mocowana jest  głowa (metalowa lub ceramiczna) . 

Panewka i  trzpień pokryte są warstwą porowatego tytanu,  w którą przerasta kość,  zapewniając 

stabi lność połączenia implantu z kością .  Czasem porowaty tytan pokryty jest  dodatkowo 

warstwą hydroksyapatytu,  mającym ułatwiać przerastanie kości .  Endoprotezy bezcementowe 

zakładane są w przypadku dobrej  jakości  tkanki  kostnej .  U osób młodszych z bardzo dobrą 

jakością kości  zakładane są protezy z tzw. krótkim trzpieniem  (t rzpień przynasadowy) 

umożl iwia jącym bardzie j  oszczędne wycięcie kości .  Zaletą protez bezcementowych jest :  1) 

krótszy czas operacj i ,  2)  większa oszczędność kości  pacjenta,  3)  większy wybór e lementów 

ciernych (artykulacj i ) ,  w tym, tych podlegających mniejszemu zużyciu.  Wadą natomiast  jest :  1) 

większe ryzyko migracj i  implantu w kości ,  2)  większe ryzyko złamań wokół implantu. 
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2. Endoprotezy cementowane ,  mocowane za pomocą cementu kostnego.  Panewka jest 

najczęście j  pol iety lenowa bezpośrednio cementowana w panewce kostnej .  Trzpień metalowy 

jest  cementowany w jamie szpikowej .  Zaletą protez cementowanych jest :  1)  pewne,  p ierwotne

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

złamań wokół endoprotezy.  Wadą natomiast  jest :  1)  możl iwość 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  cementowanej  są 
podobne .  Wybór rodzaju endoprotezy cementowanej  czy bezcementowej za leży od stanu kości

i  aktywności  pacjenta.  U osób mniej  aktywnych i  ze słabą kością stosuje s ię raczej  protezy 

cementowane.  U osób bardzie j  aktywnych z mocniejszą kością raczej  protezy bezcementowe.

Różne mogą być też powierzchnie cierne endoprotezy (artykulacja) .  Panewka lub wkładka 
panewki  wykonana może być z polietylenu .  Zaletą pol iety lenu jest  większa e lastyczność  

i  amortyzacja .  Wadą jest  większa śc iera lność,  średnio ok.  0 ,1 -  0,2 mm na rok.  Obecnie 

produkowany pol iety len ma mniejszą śc iera lność dzięki  nowym technologiom np.  stabi l izac ja 

pol iety lenu witaminą E.  Wkładka ceramiczna  ma znacznie mniejszą śc iera lność.  Wadą ceramiki

jest  je j  kruchość i  możl iwość pęknięcia ,  bardzo mała e lastyczność czy czasem słyszalne 

skrzypienie.  Obecnie produkowana ceramika jest  dużo bardzie j  odporna na pęknięcia niż  dawniej . 

Obecnie wprowadzany jest  też do użytku poliuretan .  Zaletą są właściwości  mechaniczne 

najbardzie j  zbl iżone do naturalnej  chrząstk i ,  wadą wyższa śc iera lność od ceramiki ,  a le mniejsza 

niż  pol iety lenu.

 Głowa endoprotezy  może być wykonana z metalu  lub z ceramiki .  Głowa metalowa daje

większe zużycie pol iety lenu.  Czasem stosowane są głowy metalowe o podwyższonej  gładkości 

w celu mniejszego zużycia pol iety lenu.  Głowa daje mniejsze zużycie ,  a le jest  większe ryzyko 

je j  pęknięcia .

 Większość pacjentów jest  zadowolona z wyników zabiegu.  Około 98% pacjentów 

odczuwa zmniejszenie dolegl iwości  bólowych w wyniku przeprowadzonego zabiegu.  Około 

94% pacjentów powróci ło w stopniu znacznym lub umiarkowanym do aktywności  z  przed 

choroby.  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, 

rehabi l i tanta ,  p ie lęgniarek,  lekarza rodzinnego i  samego pacjenta.

Wyniki  po endoprotezoplastyce 
stawu biodrowego
Dane z  l i teratury medycznej 

Ustąpienie  bólu
Około 92% pacjentów po zabiegu odczuwa 
zmnie jszenie  doleg l iwośc i  bólowych 
operowanego b iodra w stopniu znacznym. 
2% pacjentów nie  odczuwa poprawy.

Powrót  do codziennej  aktywności
Około 94% pacjentów powraca do 
codz iennej  aktywności  z  przed choroby 
w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Poprawa funkcj i  i  poziomu aktywności
Około 94% pacjentów ocenia poprawę 
funkcj i  i  poz iomu aktywności  na 
wyśmienitą ,  bardzo dobrą lub dobrą.

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  prof i laktyki  dochodzi 

czasem do powikłań zakrzepowych.  Powikłaniom tym sprzyja starszy wiek pacjenta,  otyłość, 

przebyty wcześnie j  epizod zakrzepowo-zatorowy czy zmniejszona aktywność.  Powstają wtedy 

zakrzepy w głębokim układzie żylnym kończyn dolnych,  nazywane zakrzepicą żył głębokich 
(ryzyko około 2-4%).  Objawiają s ię obrzękiem w obrębie łydki  i  stopy.  Niepokojący jest  obrzęk 

powiększający obwód łydki  ponad 3 cm. Czasem może dojść do oderwania skrzepl iny i  migracj i 

je j  z  prądem krwi do płuc – mówimy wtedy o zatorowości  płucnej .  Zatorowość płucna  (ryzyko 

ok.  0 ,5%) objawiać s ię może kasz lem, dusznością ,  pobudzeniem a w skra jnych przypadkach 

zatoru tętnicy płucnej  a nawet zgonem.

 Ważna jest  prof i laktyka tych powikłań,  która polega na podawaniu leków 

przeciwzakrzepowych (najczęście j  w formie zastrzyków w tkankę podskórną brzucha) , 

stosowaniu czasem pończoch przeciwżylakowych,  wykonywaniu opisanych poniżej  ćwiczeń  

i  wczesnym uruchomieniu pacjenta.
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 USZKODZENIA NERWÓW:  Ryzyko uszkodzenia głównych nerwów (najczęście j  

w wyniku ucisku przez narzędzie chirurgiczne) ,  czyl i  nerwu kulszowego (przy k lasycznym 

dostępie operacyjnym tylnym) i  nerwu udowego (przy dostępach przednich)  wynosi  około 

1%. Uszkodzenie nerwu kulszowego  (najczęście j  w jego strzałkowej części )  objawia s ię 

upośledzeniem możl iwości  czynnego zgięcia grzbietowego stopy i  palców. W czasie chodu 

dochodzi  wtedy do opadania stopy.  Uszkodzenie nerwu udowego  skutkuje upośledzeniem 

czynnego wyprostu kończyny w stawie kolanowym. W czasie chodu i  obciążenia kończyny 

operowanej  przy lekko zgiętym kolanie może skutkować gwałtownym zgięciem s ię kolana 

i  upadkiem pacjenta.  Stosować można wtedy ortezę unieruchamiającą kolano w pełnym 

wyproście do chodzenia .  Uszkodzenie nerwu skórnego bocznego uda  (przy dostępie przednim

międzymięśniowym) polega na braku czucia skóry bocznej  strony uda i  czasem uczuciem 

palenia czy prądu do bocznej  strony uda.  Uszkodzenie głównych nerwów ulegają najczęście j 

samoistnej ,  powolnej  poprawie i  w znacznej  części  przypadków ustępuje całkowicie .

 U większości  pacjentów występuje drętwienie okol icy bl izny pooperacyjnej  na skutek 

uszkodzenia drobnych nerwów skórnych  okol icy rany.  Obszar drętwienia z  reguły ulega 

zmniejszeniu z czasem, nawet do roku po zabiegu operacyjnym.

 USZKODZENIA NACZYŃ:  Uszkodzenia dużych naczyń zdarza s ię rzadko (ok.  0 ,2%) 

a le jest  groźnym powikłaniem zagrażającym życiu i  kończynie operowanej .  Uszkodzenia takie 

wymagają naprawy chirurgicznej .

  

 INFEKCJA:  Infekcja może być powierzchowna i  dotyczyć ty lko rany skórnej .  Infekcja 

głęboka,  czyl i  zakażenie wokół endoprotezy ( implantu)  może ujawnić w ki lka dni  po zabiegu, 

a le także późnie j ,  czasem dopiero po wielu latach.  Ryzyko infekcj i  wynosi  poniżej  2%.  

W przypadku znacznej  otyłości ,  n iewyrównanej  cukrzycy,  reumatoidalnego zapalenia stawów, 

palenia tytoniu ryzyko infekcj i  wzrasta.  Leczenie zakażenia wokół implantu wymaga najczęście j 

leczenia operacyjnego,  często z czasowym lub stałym usunięciem endoprotezy.  Pacjent  

w tym czasie nie może obciążać chorej  kończyny i  musi  poruszać s ię o kulach czy chodziku. 

Ponowne wszczepienie endoprotezy może nastąpić dopiero po całkowitym wyleczeniu infekcj i , 

co czasem jest  bardzo trudne.  Zapobieganie infekcj i  polega na wyleczeniu wszystkich 
stanów infekcyjnych w organizmie pacjenta przed zabiegiem operacyjnym ,  podawaniu 

prof i laktycznym antybiotyku w okresie okołooperacyjnym (najczęście j  w c iągu pierwszych 24 

godzin) .

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

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

 KRWAWIENIE W CZASIE I  PO ZABIEGU:  Zabieg endoprotezoplastyki  stawu biodrowego

wiąże s ię często z dużą utratą krwi .  Średnio utrata wynosi  ok.  0 ,3 do 0,6 l i t ra ,  a le zdarza s ię

utrata ponad 1 l i t ra krwi .  Przy dużej  utracie krwi wymagane jest  przetoczenie krwi .  W celu 

zmniejszenia ryzyka nadmiernego krwawienia pacjent powinien odstawić leki  przeciwzapalne 
i  przeciwzakrzepowe,  na co najmniej  tydzień przed zabiegiem .  Ważna jest  też optymal izacja 

parametrów krwi pacjenta przed zabiegiem przez przyjmowanie preparatów żelaza i  kwasu 

fol iowego.

 ZŁAMANIE KOŚCI:  Złamanie kości  udowej lub panewki  w czas ie zabiegu (ryzyko ok.  2-

3%) wymaga dodatkowego zaopatrzenia i  stabi l izac j i  drutem chirurgicznym, śrubami lub płytką.

Złamania po zabiegu wymagają chirurgicznej  stabi l izac j i  lub wymiany endoprotezy.

 OBLUZOWANIE CZY USZKODZENIE IMPLANTU:  Z czasem może dojść do obluzowania

połączenia implantu z kością powodowane różnymi czynnikami (np.  zużyciem pol iety lenu, 

powolną infekcją wokół protezy i tp. ) .  Ryzyko obluzowania czy uszkodzenia endoprotezy w ciągu 

pierwszych 10 lat  wynosi  poniżej  10%. Obluzowanie czy uszkodzenie endoprotezy wymaga je j

wymiany,  czyl i  endoprotezoplastyki  rewizyjnej .  Endoprotezoplastyka rewizyjna  jest  zabiegiem

trudniejszym i  obarczonym większym ryzykiem powikłań niż  zabieg pierwotny.

 ZWICHNIĘCIE ENDOPROTEZY:  Polega na wypadnięciu głowy endoprotezy z panewki .

Jest  to stosunkowo częste powikłanie pooperacyjne.  Przy k lasycznym dostępie wynosi  2-4%.

Przy dostępie przednim małoinwazyjnym wynosi  poniżej  1%. Objawia s ię najczęście j  uczuciem

przeskoczenia i  bólem okol icy biodra.  Wymaga nastawienia ,  najczęście j  w znieczuleniu 

w warunkach szpita lnych.  Aby zapobiec zwichnięciu ważne jest  przestrzeganie zaleceń 
rehabi l itanta i  zawartych dalej  w tej  broszurze .  Inne są za lecenia przy dostępie ty lnym i  inne

przy dostępie przednim.

 SKOSTNIENIA OKOŁOSZKIELETOWE:  Skostnienia okołoszkie letowe polegają na 

patologicznym kostnieniu tworzącej  s ię b l izny wokół operowanego stawu. Kostnienie może 

być o różnym nasi leniu i  występuje u 3 do 10% operowanych pacjentów. Masywne skostnienia

objawiają s ię bólem i  ograniczeniem ruchomości  b iodra.  Czasem wymagają chirurgicznego 

usunięcia skostnień.

 NIERÓWNOŚĆ DŁUGOŚCI KOŃCZYN:  W trakcie zabiegu dokładamy wszelk ich starań, 

aby kończyny były równe.  Zwykle s ię to udaje.  Niemniej  czasami dochodzi  do nierówności , 

najczęście j  n iewielk ie j  dającej  s ię wyrównać wkładką do buta.  Nierówność kończyn może też

pojawić s ię późnie j  w skutek migracj i  endoprotezy w kości .

 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA:  w wyniku uczuleń na lek i ,  reakcj i  na

znieczulenie może dojść do niewydolności  krążeniowo-oddechowej ,  która może skutkować 

nawet zatrzymaniem oddechu i  krążenia .

 ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO I  MOCZOWEGO:  Jeś l i  w wyniku innych 

powikłań dojdzie do osłabienia i  unieruchomienia pacjenta zwiększa s ię ryzyko zakażenia układu 

oddechowego w postaci  zapalenia oskrzel i ,  płuc czy zakażenia układu moczowego.  Czasem po 

znieczuleniu przewodowym występują przejśc iowe trudności  w samodzie lnym oddaniu moczu. 

Pomaga tu wczesne uruchomienie pacjenta,  a le czasem koniecznym jest  założenie cewnika do

pęcherza moczowego.
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Jedyną techniką małoinwazyjną,  która nie uszkadza mięśni  wokół stawu biodrowego jest

tzw. przedni  dostęp międzymięśniowy .

 Przeciwwskazaniem do tego dostępu są niektóre c iężkie deformacje biodra lub bardzo 

duża otyłość.

6-8 TYGODNI PRZED ZABIEGIEM:

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

pod kątem chorób przewlekłych wymagających korekcj i  leczenia (np.  nadciśnienie ,  cukrzyca, 

n iewydolność serca,  nerek,  choroby tarczycy,  n iedokrwistość,  przewlekłe infekcje układu 

moczowego i tp. )  Ważne jest  rozważenie rozpoczęcia przyjmowania preparatów żelaza,  kwasu 

fol iowego i  preparatów mult iwitaminowych.

Przygotowanie przed pobytem 
w szpitalu

Zapytaj  ch i rurga,  jak i  dostęp 
operacyjny jest  p lanowany w Twoim 
przypadku -  Jest  to ważne również 
ze względu na sposób zapobiegania 
zwichnięc iom.

Obecnie coraz większą popularność zdobywa metoda endoprotezoplastyki  stawu

biodrowego techniką małoinwazyjną .  Daje ono wiele korzyści  d la pacjenta:

·  Cięcie chirurgiczne jest  mniejsze,  ok.  2-3 cm większe niż  średnica głowy kości  udowej

·  Mniejsze jest  uszkodzenie okol icznych tkanek w tym mięśni

·  Mniejsze krwawienie i  ból  pooperacyjny

·  Mniejsze ryzyko zwichnięcia i  mniej  restrykcyjne zalecenia zapobiegające zwichnięciu

·  Krótszy pobyt w szpita lu

·  Szybszy powrót do sprawności  i  aktywności  zawodowej

Technika małoinwazyjna
 Szczepienia przeciwko żółtaczce:  Jeś l i  pacjent nie był zaszczepiony wcześnie j  jest  to

ostatni  moment na rozpoczęcie ser i i  szczepień.  Zwykle stosuje s ię cykl  3 szczepień:  p ierwsze,

drugie po miesiącu,  2 tygodnie po drugim szczepieniu pojawia s ię odporność umożl iwia jąca 

przeprowadzenie zabiegu.  Należy pamiętać o trzecim szczepieniu za 6 mies ięcy,  które zapewnia

długotrwałą odporność.

 Kontrola stomatologiczna  – ważne jest  wyleczenie wszystk ich ognisk zapalnych  

w jamie ustnej ,  mogące stanowić źródło infekcj i .  Proszę poprosić lekarza stomatologa  

o stosowne zaświadczenie.

 Organizacja pomocy po zabiegu  – Nieoceniona i  n iezbędna jest  pomoc najbl iższych  

z rodziny,  sąs iadów, przyjac iół przez k i lka tygodni  po powrocie do domu po zabiegu operacyjnym.

 Dieta  – zdrowa dieta z dużą i lośc ią owoców, warzyw, białka ,  produktów pełnoziarnistych. 

Dobrym źródłem żelaza jest  czerwone mięso,  warzywa z ie lonol istne jak szpinak,  kapusta 

włoska czy nać pietruszki .  Należy przyjmować duże i lośc i  płynów, głównie wody czy soków 

owocowo-warzywnych.

 Wyposażenie pomocnicze  – przygotować zawczasu 2 kule łokciowe,  pończochy 

przeciwżylakowe, skarpetki  antypośl izgowe lub wygodne obuwie do rehabi l i tac j i ,  2 komplety 

żelek chłodzących,  wygodny dres.  Specja lne nakładki  na sedes są pomocne,  a le dla pacjentów 

operowanych metodą małoinwazyjną niekonieczne.  Ważne jest  odpowiednie przygotowanie 

łaz ienki ,  sypia ln i ,  pokoju,  aby usunąć możl iwe przeszkody w postaci  chodników, dywanów czy 

przewodów elektrycznych.  Dobrze jest ,  jeś l i  te pomieszczenia znajdują s ię na jednym piętrze, 

bez potrzeby chodzenia po schodach przez pierwsze k i lka tygodni  po zabiegu.

 Ćwiczenia – nauka chodzenia o 2-ch kulach przed zabiegiem. Wskazane jest  wykonywane 

opisanych dale j  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  300mg/dziennie

·  Leki  przeciwzapalne (np.  Dik lofenak,  Majami l ,  Olfen,  Dic lober l ,  Naproksen,  Meloksikam,

Aspikam, Piroksikam, Ibuprofen,  Ibuprom, Aul in ,  Nimesi l  i tp . )

·  Leki  przeciwkrzepl iwe np.  Acenokumarol ,  Warf in (należy wtedy zastąpić je lek iem w in iekcj i       

  podskórnej )  także Tik lopidyna czy Clopidogrel .

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

·  Preparaty z iołowe (g inko-bi loba,  szałwia ,  rumianek,  arnika ,  kasztanowiec,  dz iurawiec,

  czosnek i tp. )

 W tym okresie można przyjmować leki  przeciwbólowe zawierające paracetamol ,  tramadol 

(Apap,  Poltram Combo itp. )  oraz przeciwzapalne zawierające celekoksyb (Aclexa,  Celebrex) .  W 

raz ie wątpl iwości  należy skonsultować s ię z  Lekarzem Rodzinnym lub chirurgiem operującym.
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1 DZIEŃ PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA:

 Dieta powinna być lekkostrawna.  Szczególną uwagę proszę zwrócić na właściwą pracę 

je l i t  i  pełne wypróżnienie.  W razie potrzeby można s ię wspomóc lekami przeczyszczającymi .

Paznokcie obciąć krótko,  zmyć lak ier z  paznokci .

Należy wziąć dokładny prysznic .  Nie należy gol ić  włosów okol icy miejsca operowanego . 

Należy spać w świeżo upranej  p iżamie lub koszul i  i  w świeżo upranej  poście l i .

Należy przygotować:

·  Skierowanie do szpitala
·  Wymagane zaświadczenia od stomatologa,  lekarza rodzinnego i  leczących specja l istów

(kardiolog,  chirurg naczyniowy i tp. )  Zaświadczenia o szczepieniu p/żółtaczce.  (wypełniona 

Karta Przygotowania Medycznego do Zabiegu Endoprotezoplastyki ) .
·  Dokumentację medyczną z poprzednich pobytów szpita lnych

·  Przyjmowane leki  i  ich dokładny spis  ze sposobem dawkowania

·  Posiadane wynik i  badań.  Wynik grupy krwi .  Zdjęcia Rtg.  Usg naczyniowe i tp.

·  2 kule ,  pończochy przeciwżylakowe, skarpetki  przeciwpośl izgowe, wygodne obuwie,

wygodny dres

Nie należy zabierać biżuter i i .

DZIEŃ PRZYJĘCIA DO SZPITALA:

 Pacjenci  są przyjmowani  najczęście j  1 dzień przed zabiegiem. W dniu przyjęcia 

wykonywane są niezbędne badania .  Pacjent jest  konsultowany przez anestezjologa i  usta lany

jest  sposób znieczulenia .  Rehabi l i tant może przeprowadzić ponowny instruktaż chodzenia  

o kulach i  wyjaśnić zasady rehabi l i tac j i  okołooperacyjnej .

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

i  znanych uczuleniach lekarzowi przyjmującemu i  anestezjologowi .Przed snem należy wziąć 

ponownie prysznic i  położyć s ię w świeżej  koszul i  czy piżamie.  Będą podane wieczorem leki 

uspakaja jące i  ułatwia jące zaśnięcie .

DZIEŃ ZABIEGU:

 W tym dniu nie należy nic jeść i  p ić  przed zabiegiem. Leki ,  które pacjent przyjmuje 
codziennie należy przyjąć popi jając małą i lością płynu.  Nie należy ty lko przyjmować leków 

przeciwcukrzycowych i  mniej  istotnych takich jak witaminy czy suplementy diety.  Pie lęgniarka

zajmie s ię przygotowaniem Pana/Pani  do zabiegu.  Należy wyjąć ruchome protezy zębów. 

Nie należy stosować maki jażu.  Najczęście j  n ie stosuje s ię golenia miejsca operowanego.  W 

przypadku bardzo obf i tego owłosienia może być one przystrzyżone zwracając uwagę,  aby nie

zranić skóry.  Trzeba s ię będzie przebrać w koszulę operacyjną.  Cewnik do pęcherza moczowego

zakładany jest  ty lko w wyjątkowych przypadkach zaburzeń w oddawaniu moczu.  Będą podane

leki  zmniejszające stres .

 Po przewiezieniu na sa lę operacyjną personel  potwierdzi  Pana/Pani  dane osobowe 

i  miejsce operowane.  Anestezjolog przystąpi  do znieczulenia .  Najczęście j  stosowane jest 

Pobyt w szpitalu

znieczulenie podpajęczynówkowe  ( inaczej  nazywane przewodowym).  Polega ono na podaniu 

środka znieczula jącego w przestrzeń pomiędzy kręgami kręgosłupa lędźwiowego.  Wymaga 

to pewnej  współpracy ze strony pacjenta.  Znieczulona zostanie dolna część c iała (od pas 

w dół ) .  Pacjent jest  wtedy przytomny,  można z nim rozmawiać.  Podane leki  uspakaja jące 

powodują ,  że nie stresuje go to,  co s ię dzie je w trakcie zabiegu.  Do zalet  tego znieczulenia 

należy jego bezpieczeństwo,  lepszy efekt przeciwzakrzepowy oraz fakt  utrzymywania s ię 

znieczulenia jeszcze jak iś  czas po zabiegu.  Zamiast  znieczulenia podpajęczynówkowego może 

też być zastosowane znieczulenie ogólne.  Wymaga ono wprowadzenia rurk i  intubacyjnej  do 

tchawicy w celu prowadzenia oddychania za pacjenta.  Podane leki  znieczula jące powodują 

utratę przytomności  i  zwiotczenie mięśni  uniemożl iwia jące samodzie lne oddychanie. 

 Pacjent jest  układany na stole operacyjnym. Przeprowadzone jest  mycie pola 

operacyjnego środkami dezynfekującymi .  Przeprowadzony jest  zabieg operacyjny według 

przedstawionego wcześnie j  opisu.  Do rany pooperacyjnej  może być wprowadzany dren,  a na 

ranę nakładany jest  opatrunek.

 Po zabiegu pacjent przewożony jest  na sa lę pooperacyjną.  Po stabi l izac j i  wszystk ich 

parametrów pacjent wraca na Oddział Ortopedi i .  W godzinach popołudniowych,  k iedy 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 us iąść ,  może stanąć koło łóżka i  jeś l i  czuje s ię na s i łach może rozpocząć chodzenie 

w asyście rehabi l i tanta.  Szybkie uruchomienie pacjenta po zabiegu operacyjnym jest  bardzo 

korzystne i  zmniejsza ryzyko powikłań.  Kończynę operowaną można obciążać zaraz po zabiegu. 
Jeśl i  pacjent odczuwa ból  przy pełnym obciążaniu jest  zachęcany do obciążania kończyny 

operowanej  w stopniu niepowodującym dolegl iwości .  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 modyf ikacje leczenia udaje s ię często im zaradzić .

PIERWSZY DZIEŃ PO ZABIEGU:

 W pierwszym dniu po zabiegu operacyjnym kontrolowana jest  rana pooperacyjna, 

usuwany jest  też najczęście j  dren z rany i  zakładany jest  nowy opatrunek.  W tym dniu z reguły

wykonywane jest  zdjęcie rentgenowskie potwierdzające prawidłowość wykonanego zabiegu. 

Kontynuowana jest  rehabi l i tac ja pooperacyjna polegająca na ćwiczeniach przeciwzakrzepowych, 

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

kul  s łużą głównie do utrzymania równowagi  a n ie do odciążania operowanej  kończyny.  Pacjent 

rozpoczyna opisane poniżej  ćwiczenia .

KOLEJNE DNI PO ZABIEGU I  WYPIS ZE SZPITALA:

 W kole jnych dniach również kontroluje s ię gojenie rany pooperacyjnej  i  kontynuuje 

rehabi l i tac ję (opisaną szczegółowo poniżej )  wprowadzając nowe ćwiczenia ,  usprawnia s ię 

chodzenie pacjenta.  Pacjent uczy s ię chodzenia po schodach,  wchodzenia i  schodzenia z łóżka,

zachowania w toalecie i  zachowań codziennych.  Edukuje s ię pacjenta,  co do zachowań mających 

zapobiec zwichnięciu endoprotezy.  Pobyt pacjenta w Oddzia le po zabiegu trwa średnio od 2 

do 5 dni .  Zależy to od samopoczucia pacjenta i  jego sprawności .  Wypisujemy pacjenta ze 

szpita la ,  k iedy potraf i  samodzie ln ie chodzić o kulach czy chodziku,  potraf i  samodzie ln ie wejść 
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i  ze jść z  łóżka,  potraf i  chodzić po schodach i  radzi  sobie samodzie ln ie w toalecie .  Na karc ie 

wypisowej zawarte są za lecenia dla pacjenta po wyjśc iu ze szpita la ,  co do terminów kontrol i 

rany,  zdjęcia szwów i  dalszych kontrol i  ortopedycznych.  Przepisane są lek i  przeciwzakrzepowe, 

lek i  przeciwbólowe i  przeciwzapalne,  czasem leki  osłonowe ś luzówki  żołądka czy poprawiające 

krążenie żylne.

Rehabi l itacja przedoperacyjna

 Naj lepie j  program rehabi l i tacyjny 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 ,  lask i  czy 

balkonika.  Wszystk ie przyrządy pomocnicze dobrze jest  również dobrać wcześnie j .  Dobrze, 

jeś l i  w nauce i  ćwiczeniach przedoperacyjnych uczestniczy też osoba bl iska,  która pomagać 

będzie pacjentowi w powrocie do zdrowia po wypis ie ze szpita la .

Rehabi l itacja pooperacyjna

 Wskazane jest  jak najwcześnie jsze rozpoczęcie ćwiczeń przeciwzakrzepowych  w łóżku:

napinanie mięśni  łydek,  ud,  pośladków, unoszenie pośladków w łóżku.  Ćwiczenia te kontynuujemy 

przez cały okres pobytu w szpita lu i  dale j  w domu do osiągnięcia pełnej  aktywności  (Ryc.1) .   

 Wczesne uruchomienie i  p ionizacja pacjenta ma zasadnicze znaczenie w uniknięciu 

powikłań.  Czas jego rozpoczęcia za leży od indywidualnej  reakcj i  pacjenta na znieczulenie , 

podawane leki  i  to lerancję bólu.  Pacjent rozpoczynając chodzenie może zwykle w pełni 
obciążać kończynę operowaną.  Kule czy balkonik służą jedynie poprawie poczucia równowagi 

i  bezpieczeństwa pacjenta.  Jeś l i  pacjent odczuwa ból  przy pełnym obciążaniu jest  zachęcany 

do obciążania kończyny operowanej  w stopniu niepowodującym dolegl iwości .

 Rehabi l i tac ja pooperacyjna składa s ię z  programu nauki  chodzenia i  programu ćwiczeń 

rozciągających i  wzmacnia jących mięśnie.  Nauka poprawnego chodu jest  tuta j  najważniejsza.

Pacjent jest  uczony chodu według schematu „pięta-palce”.  Jest  to prawidłowy schemat chodu  

i  ma on zasadnicze znaczenie w przywróceniu normalnej  funkcj i  mięśniowej  (Ryc.2) .  Pacjenci  

z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego mają zwykle nieprawidłowy chód.  Chodzą zwykle

na sztywnej  kończynie i  płaskie j  stopie.

Rehabi l itacja przed i  po zabiegu Ryc.  1 – Ćwiczenia przec iwzakrzepowe
(ćwiczymy zawsze obie  kończyny)

Ćwiczenia ruchu stopy i  napinanie  łydk i

Napinanie  mięśni  uda z  dociskaniem
okol icy ko lana do podłoża

Zgięc ie  przec iwnej  kończyny w kolanie ,  napięc ie 
mięśni  uda i  p łynne unies ien ie  wyprostowanej 
w kolanie  kończyny 

Napinanie  i  unoszenie  poś ladków ponad 
podłoże

Ryc.2 -  Rehabi l i tant  demonstru je  chód „p ięta-palce”  z  ku lą 

w ręce po przec iwnej  stronie  do operowanego b iodra. 

A – Faza wykroku z  dostawieniem pięty. 

B – Faza zakroczna kończąca s ię  na palcach

 Program ćwiczeń rozciągających i  wzmacnia jących mięśnie kładzie nacisk na wzmocnienie 

mięśni  odwodzących staw biodrowy (Ryc.3) .  Rycina pokazuje test  s i ły tych mięśni  a le też 

sposób ćwiczeń wzmacnia jących.

 Ćwiczenia rozciągowe z kole i  mają duże znaczenie dla komfortu operowanego biodra 

i  zwiększają zakres jego ruchomości .  Zwyrodniały staw biodrowy cechuje s ię często przykurczem

w zakresie mięśni  przywodzących biodro i  mięśni  ty lnej  grupy uda.  Wprowadzamy ćwiczenia 

rozciągające mięśnie przywodzące biodro (Ryc.4) ,  i  ćwiczenia rozciągowe mięśni  ty lnej  grupy 

uda (Ryc.5) .  Ćwiczenia te można wdrożyć niedługo po zabiegu operacyjnym. Ćwiczenia 
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rozciągające mięśnie przedniej  grupy uda i  wzmacnia jące mięśnie łydek to stawanie na palcach

(Ryc.7) .

 W dalszym przebiegu rehabi l i tac j i  mięśnie łydek,  śc ięgna Achi l lesa i  mięśnie ty lnej  grupy 

uda mogą być dale j  rozciągane przez ćwiczenie ,  podczas którego pacjent opiera s ię o śc ianę  

z wyprostowaną kończyną operowaną (Ryc.6) .  Ćwiczenia dobiera s ię i  wprowadza oczywiście 

w zależności  od sprawności  i  samopoczucia pacjenta.

Zapobieganie zwichnięciu endoprotezy

 Zwichnięcie endoprotezy to przemieszczenie głowy z panewki  sztucznego stawu. 

Jest  to najczęstsze powikłanie po wymianie stawu biodrowego.  Towarzyszy temu ból  b iodra  

a zwichnięcie wymaga nastawienia w szpita lu.  Po pierwszym zwichnięciu istnie je zwiększone 

ryzyko następnych.  Powoduje to obawę pacjenta przed zwiększoną aktywnością .  Aby temu 

zapobiec przykładamy dużą wagę do właściwego osadzenia protezy,  wykonujemy zabieg  

z dostępu małoinwazyjnego,  w którym nie przecinamy żadnych mięśni .  Jeś l i  zabieg wykonujemy

metodą k lasyczną to odtwarzamy wszystk ie najważniejsze struktury stawu (torebkę stawową,

mięśnie) ,  co czyni  staw bardzie j  stabi lnym. Nie są już konieczne zalecenia stosowane dawniej 

po założeniu endoprotezy,  a le nadal  ważna jest  właściwa edukacja pacjenta,  co do właściwych

zachowań zapobiegającym zwichnięciu.

 Pacjent może s iadać na normalnym krześle niedługo po zabiegu (Ryc.  8) .

Ryc.3 -  Test  s i ły mięśni  odwodzących b iodro.  Kolano powinno być lekko zg ięte .

A – Rehabi l i tant  ręką położoną na udz ie  pacjenta przywodzi  kończynę (do dołu) ,  podczas ,  gdy 
pacjent  próbuje  temu przec iwdziałać.  Jeś l i  mięśnie  odwodzące są s i lne to kończyna pozosta je 

w górze . 

B – Rehabi l i tant  jest  w stanie  przełamać opór i  przywieść kończynę do dołu.  Świadczy to o 
s łabośc i  mięśni  przywodzących

Ryc.5 (po prawej )  Rehabi l i tant  demonstru je  ćwiczenia rozc iągające mięśnie  ty lne j  grupy uda. 
Stopa jest  oparta na stopniu lub krześ le  a  tułów pochyla s ię  do przodu.  Im bardz ie j  mięśnie 
rozc iągają s ię  tym bardz ie j  można pochyl ić  tułów do przodu

Ryc.4 (po lewej )
Rehabi l i tant  demonstru je 
ćwiczenia rozc iągające mięśnie 
przywodzące udo.  Stopa jest 
zaparta za stały obiekt .  Tułów  
i  b iodro są obracane do wewnątrz 
przec iwko oporowi  rozc iągając 
mięśnie  przywodzące.

Ryc.6 Rehabi l i tant  demonstru je  ćwiczenia rozc iągające mięśnie 

brzuchate łydek i  śc ięgna Achi l lesa .  Pacjent  opiera s ię  

o  śc ianę z  wyprostowaną do tyłu kończyną operowaną.  

W czas ie  ćwiczenia pojawia s ię  uczucie  c iągnięc ia  szczególn ie 

ty lne j  strony ko lana i  łydk i .  W miarę rozc iągania mięśni  kąt 

oparc ia  pacjenta o śc ianę u lega zwiększeniu .

Ryc.7 -  Rehabi l i tant 
demonstru je  stawa-
nie  na palcach.  Ćwi-
czenia te  rozc iągają 
mięśnie  przednie j 
grupy uda i  wzmac-
nia ją  mięśnie  brzu-
chate łydek.

Ryc.8-Rehabi l i tant 

demonstru je 

s iedzenie  na krześ le 

w normalnej  pozyc j i .
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A B

Ryc.9 A – We wczesnym okres ie 
pooperacyjnym najbezpiecznie jszym 
sposobem wstawania z  krzesła jest 
przesunięc ie  s ię  na jego brzeg i  następnie 
podparc ie  s ię  na kończynie  n ieoperowanej 
z  operowaną kończyną wyprostowaną. 
Operowana kończyna n ie  musi  być tak 
wyprostowana jak na zd jęc iu ,  jeś l i  jest  to 
wygodnie jsze d la  pacjenta. 
B – Jak już  pacjent  uniósł s ię  z  krzesła , 
pac jent  podsuwa kończynę operowaną 
pod s ieb ie  i  dostawia ją  tak ,  aby 
utrzymać równowagę.

 Aby usiąść na krześle pacjent s iada na brzegu krzesła z  wyprostowaną kończyną

operowaną i  następnie wsuwa s ię na tył krzesła .  Przy wstawaniu pacjent podsuwa

wyprostowaną kończynę pod s iebie i  dostawia ją  do zdrowej nogi  (Ryc.9 A i  B) .

 Pacjent może zakładać nogę na nogę w pozycj i  jak na zdjęciu (Ryc.10) ,  chociaż może to

powodować uczucie c iągnięcia z  tyłu stawu przez okres 1-2 miesięcy po zabiegu.  Pacjent może

także schylać s ię pomiędzy swoimi kolanami pod warunkiem ustawienia operowanej  kończyny

w rotacj i  zewnętrznej  (palce stopy na zewnątrz)  (Ryc.11) .  Można takżę schylać s ię po przedmioty 

leżące na z iemi z  kończyną operowaną wysuniętą do tyłu (Ryc.12) .  Używanie podwyższenia 

do muszl i  sedesowej może zapewnić większy komfort  pacjentowi przez pierwszy mies iąc po 

zabiegu.

 Pacjent może spać w pozycj i  na boku,  chociaż leżenie na stronie operowanej  może być

bolesne.  Przez przynajmniej  p ierwsze 3 tygodnie należy wkładać poduszkę między nogi  przy

spaniu na boku.  Poduszkę można usunąć,  jeś l i  ustąpi ło uczucie c iągnięcia biodra przy leżeniu 

na boku.

 Wsiadanie i  wysiadanie z  samochodu  stanowi trudność dla większości  pacjentów przez 
pierwsze k i lka tygodni ,  a  d la n iektórych może być trudne nawet przez okres 3-6 miesięcy. 
Wynika to z osłabienia mięśni  i  d latego pacjent może sobie pomóc rękami ,  aby włożyć lub 
wyjąć nogi  z  samochodu.  Początkowo należy s iadać bokiem na s iedzenie ,  a  następnie przenieść 
obie nogi  do samochodu.

 Proces dochodzenia do zdrowia możemy podzie l ić  na 3 etapy.  Podczas pierwszego 
etapu ,  która trwa około 6 tygodni  pacjent nabiera s i ł i  pewności  operowanego 

biodra.  Po tym okresie pacjent z  reguły jest  w stanie funkcjonować bez koniecznych 

wcześnie j  odpoczynków w ciągu dnia lub wcześnie jszego udania s ię na spoczynek nocny. 

 W drugim etapie  pacjent nadal  nabiera s i ł .  Zaczyna funkcjonować samodzie ln ie .  Po 

zakończeniu trzeciego miesiąca pacjent jest  z  reguły w stanie wrócić do wcześnie jszych 

obowiązków przez cały dzień. 

 W trzecim etapie ,  który trwa do 6 mies ięcy po zabiegu (czasem nawet do 1 roku) 

pacjent nadal  odczuwa poprawę s i ły i  pewności  operowanej  kończyny.  Przez cały okres 

rehabi l i tac j i  pooperacyjnej  ważne jest  wzmacnianie mięśni  obręczy biodrowej ,  a  szczególnie 

mięśni  odwodzących biodro (patrz rycina 3) .  Główną przyczyną przetrwałych dolegl iwości 
bólowych po operacj i  wymiany stawu biodrowego jest  s łabość tych mięśni .

 Pacjent powinien raz na 1 – 2 lata poddać s ię kontrol i  i  wykonać zdjęcie rentgenowskie

operowanego stawu, aby w odpowiednim czasie wykryć wszystk ie nieprawidłowości 

związane z endoprotezą,  a szczególnie objawy je j  obluzowania.  Przez przynajmniej  2 lata , 

przy każdym zabiegu stomatologicznym, urologicznym czy kolonoskopi i  i  przy każdej  infekcj i 

skóry,  ucha,  gardła ,  zatok i tp.  należy przyjmować antybiotyk i  należy to zgłaszać lekarzowi .  

 Pacjent może wrócić do swojej  aktywności  z  przed choroby,  a le należy unikać 
uprawiania sportów znacznie obciążających stawy  b iodrowe i  kolanowe takich jak:  b iegi 

Ryc.10 -  Operowaną kończynę można zakładać 
na zdrową w ce lu założenia buta lub skarpety 
w sposób pokazany na zd jęc iu .  Może to jednak 
być bolesne,  na początku i  powodować uczucie 
c iągnięc ia  z  ty łu b iodra 

Ryc.11 -  Pacjent  może s ię  schylać w ce lu 
założenia buta lub skarpety,  a le  ty lko pomiędzy 
ko lanami .  Musi  zawsze temu towarzyszyć 
ustawienie  kończyny operowanej  w rotac j i 
zewnętrznej  (pa lce stopy na zewnątrz ) .

Ryc.12 -  W niedług im czas ie  po zabiegu 

najbezpiecznie jszym i  na jwygodnie jszym 

sposobem pochylania s ię  w ce lu podnies ien ia

przedmiotów z podłog i  jest  wyprostowanie do 

tyłu kończyny operowanej .

Dochodzenie do zdrowia

Zalecenia dla pacjenta z  endoprotezą
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długodystansowe, koszykówka,  s iatkówka,  p i łka nożna,  ostre z jeżdżanie na nartach,  tenis ,  sporty 

walk i .  W przypadku wątpl iwości  należy zawsze skontaktować s ię z  chirurgiem operującym. Należy 

też unikać ruchów prowokujących zwichnięcie endoprotezy i  przestrzegać zaleceń z tym związanych 

(patrz str.  12 – 13) .  Jako,  że aktywność f izyczna jest  potrzebna dla zachowania stanu zdrowia, 

zalecana jest aktywność i  sporty nieobciążające nadmiernie stawów biodrowych  takie jak:  taniec 

towarzyski ,  uprawianie ogrodu,  pływanie,  jazda rowerem, żeglarstwo,  kręgle.  W związku z coraz 

większym rozpowszechnieniem badania rezonansem magnetycznym  pacjenci  z  endoprotezą 

stawu są poddani  szczególnym środkom ostrożności .  Większość endoprotez wykonana jest  

z mater iałów nieferromagnetycznych,  które nie są przeciwwskazane przy wykonaniu badania  

w standardowych warunkach pola e lektromagnetycznego.  W razie wątpl iwości  można s ię 

zwrócić po szczegółowe informacje do Oddziału wykonującego zabieg.

 Obecnie zakładane implanty są zbudowane z mater iałów umożl iwia jących 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 c ieszyć s ię wydolnym chodem bez 

bólu przez wiele lat .

·  Staw biodrowy – anatomia          1

·  Choroba zwyrodnieniowa biodra          2

·  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego         2

·  Wynik i  po endoprotezoplastyce stawu biodrowego       4

·  Potencja lne zagrożenia i  powikłania         5

·  Technika małoinwazyjna           8

·  Przygotowanie przed pobytem w szpita lu        8

·  Pobyt w szpita lu            10

·  Rehabi l i tac ja przed i  po zabiegu          12

·  Dochodzenie do zdrowia           17

·  Zalecenia dla pacjenta z endoprotezą         17

Massmedica Sp.  z  o.o.
Ostrobramska 75C lokal  6.01
04-175 Warszawa

Wyśl i j  emai l :  b iuro@massmedica.com
Tel :   +48 22 611 39 60 
Fax:  +48 22 611 39 61

Spis  treści

18

Wydawnictwo sponsorowane przez Massmedica

www.endoproteza.info



Oprawa graficzna i współpraca 
mgr Emil Domański

Proszę o dokładne zapoznanie 
się z treścią broszury  

i przyniesienie ją ze sobą
do szpitala

www.endoproteza.info


