
REKOMENDACIJOS REABILITACIJAI NAMUOSE PO 

ARTROSKOPINIŲ KELIO SĄNARIO OPERACIJŲ 

 

 
 

 

Skausmo, patinimo mažinimas 

Malšinti skausmui naudokite Jūsų gydytojo paskirtus nesteroidinius vaistus nuo uždegimo (pavyzdžiui, 
ibuprofenas, diklofenakas ir kt.). 

Šaldykite operuotą galūnę. Šaldymui galite naudoti tam skirtus šaldančius paketus, ar bet ką iš savo 
šaldymo kameros (šaldytų daržovių maišelis ar pan.), paketą apvyniokite plonu rankšluostuku (nedėti 
tiesiogiai ant odos) ir šaldykite apie 30 min. Tarp šaldymų padarykite nemažesnę nei 15 min. 
pertrauką. 

Laikyti galūnę pakeltą. 

Įtvaras naudojamas iki 4 sav. (mankštos metu įtvaras nuimamas). 

Mankšta 

Visi mankštos pratimai atliekami iki nedidelio (vis dar komfortabilaus) skausmo. 

Svarbu kuo greičiau atkurti kelio tiesimą, bei lenkimą - stenkitės tiesti ir lenkti koją per kelio sąn. 
(judesys turėtų būti vientisas, su diskomfortu, tačiau be didelio skausmo).  

3-4 sav. po operacijos reikalinga pasyviai lenkti koją per kelio sąnarį. Paprašykite šeimos narių ar 
artimųjų pagalbos. Atsigulkite ištiesta koja per kelio sąnarį, jūsų šeimos narys lėtai, švelniai lenkia 
jūsų koją per kelio sąnarį, kol pajaučiate maudimą, ir iš lėto grįžta į pradinę padėtį. Atlikite bent 10 
kartų 3-4k/d. 

Kol kelio sąnarys patinęs - venkite pratimų su papildomais svoriais. 

 

 

 

 

Jeigu	Jūs,	šiuo	metu	turėtumėte	dalyvauti	Judamojo-
Atramos	sistemos	pažeidimų	medicinės	reabilitacijos	
programoje,	tačiau	negalite	to	daryti	dėl	COVID-19	
pandemijos	karantino,	FMR	gydytojai	Jums	pataria,	
kaip	išlaikyti	kuo	geresnę	Kizinę	sveikatą	ir	namuose.	

Pratimai 1-2 savaitės po operacijos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atliekant šį pratimą aktyvūs judesiai neatliekami, tik 
įtraukiami ir atpalaiduojami raumenys. Atsigulkite arba 
atsisėskite kelius sulenkus iki maždaug 10 laipsnių (taip kaip 
paveiksliukyje). Kulnus kelis milimetrus kilstelkite nuo 
žemės. Įtempkite šlaunies užpakalinės pusės raumenis, 
sėdmenų raumenis - pajausite kaip kulnai šiek tiek slenka 
sėdmenų link. Palaikykite 5 sekundes, tada atpalaiduokite. 
Kartokite 10 kartų. 

2. Atsigulkite ant pilvo, pasidėkite susuktą rankšluostį 
(pagalvėlę ar kitą minkštą daitą) po operuotos kojos 
kulkšnimi. Spauskite koją žemyn į rankšluosčio ritinėlį. 
Jūsų koja turėtų kiek įmanoma daugiau išsitiesti per kelio 
sąnarį. Palaikykite 5 sekundes, tada atpalaiduokite. 
Kartokite 10 kartų. 

 

3. Atsigulkite ant nugaros, sulenkite sveiką koją per kelio 
sąnarį, operuotą koją ištieskite per kelio sąnarį. Lėtai ištiestą 
operuotą koją pakelkite apie 20 cm, palaikykite 5 sekundes.  
Sunkinant pratimą, operuota koją kiekvieną kartą keliama 
šiek tiek aukščiau ir ten užlaikoma. Dar sunkiau bus, jei 
leisite koją žemyn ir kiekvieną kart vis užlaikysite 5 
sekundes. Kartokite 10 kartų. 

Pažengusiems: prieš pradėdami užsidėkite svarmenis ant 
kulkšnies (dažniausiai kojoms naudojami aplink kulkšnį 
prisegami svoriai), pradedant nuo 0,5kg svorio ir didinant 
iki 5 kilogramų svorio palaipsniui per 4 savaites. 

4. Atsigulkite ant nugaros, įtempkite sėdmenų raumenis. 
Tvirtai palaikykite 5 sekundes, tada atsipalaiduokite. 
Pakartokite 10 kartų. 

 

5. Pratimas atliekamas stovint: lėtai kelkite operuotą 
koją į priekį, laikydami ją ištiestą per kelio sąnarį. Jei 
reikia prisilaikykite (į stabiliai stovintį baldą, sieną). 
Grįžkite į pradinę padėtį (abi kojos ištiestos ant žemės). 
Kartokite 10 kartų. 

Pažengusiems: prieš pradėdami užsidėkite svarmenis ant 
kulkšnies, pradedant nuo 0,5kg svorio ir didinant iki 5 
kilogramų svorio per 4 savaites. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomi pratimai praėjus daugiau nei 2 savaitėms po operacijos 

6. Atsigulkite ant nugaros, pasidėkite po operuotu keliu 
suvyniotą į  ritinėlį rankšluostį. Operuotą koją ištieskite per 
kelio sąnarį  ir palaikykite 5 sekundes (pakinklis liečia 
rankšluostį, keliama tik bluozda). Lėtai grįžkite į pradinę 
padėtį. Pakartokite 10 kartų. 

Pažengusiems: prieš pradėdami užsidėkite svarmenis ant 
kulkšnies, pradedant nuo 0,5kg svorio ir didinant iki 5 
kilogramų svorio per 4 savaites. 

7. Atsigulkite ant nugaros ir sulenkite sveiką koją per 
kelio sąnarį. Ištieskite operuotą koją per kelio sąnarį ir 
įtempkite priekinį šlaunies (keturgalvį) raumenį. Lėtai 
ištiestą operuotą koją kelkite maždaug 30-40 cm nuo 
grindų, tuomet lėtai nuleiskite ir atpalaiduokite. Atlikite 
5 serijas po 10 pakartojimų. 

Pažengusiems: prieš pradėdami užsidėkite svarmenis ant 
kulkšnies, pradedant nuo 0,5kg svorio ir didinant iki 5 
kilogramų svorio per 4 savaites. 

 

 

8. Atsistokite 15-20 cm atstumu nuo kėdės ar kito tvirtai 
stovinčio baldo, ir atlikite pratimą prisilaikydami 
rankomis: ištiesę nugarą lėtai tūpkite.  

NEGALIMA tūpti žemiau nei 90 laipsnių kampas per 
kelio sąnarį. 

Palaikykite 5-10 sekundžių. Iš lėto grįžkite atgal. 
Atsipalaiduokite. Pakartokite 10 kartų. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos šios rekomendacijos yra skirtos visų amžiaus grupių ir po įvairių kelio sąnario artroskopinių operacijų 
pacientams, tačiau Jūsų šeimos gydytojas ar Jus konsultuojantis FMR gydytojas gali koreguoti šias 

rekomendacijas atsižvelgus į Jūsų dabartinę sveikatos būklę. 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijas sudarė: FMR gydytoja V.Zadorožnaitė-Vaičienė     vzvaiciene @gmail.com 

Būkite sveiki ir pradėkite reabilitacijos procesą namuose, 
siekant išvengti tolimesnių komplikacijų! 

Jūsų gydytojai Jumis rūpinasi ir nuotoliniu būdu! 
 

9. Stovėdami šiek tiek sulenktais keliais, lėtai kelkite 
operuotos kojos kulną link sėdmenų, viena ranka 
prisilaikykite atsiremdami į sieną, kita ranka suimkite už 
sulenktos kojos pėdos ir švelniai traukite link sėdmenų, 
kol pajausite tempimą kojos priekyje. Palaikykite 5 
sekundes. Pakartokite 10 kartų. 

 


