
REKOMENDACIJOS PACIENTAMS PO PETIES SĄNARIO 

OPERACIJŲ/ANKŠTUMO SINDROMO 

 
 

Taikydami šias rekomendacijas reabilitacijai namie, galėsite greičiau grįžti į kasdienę veiklą! 

	

 

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

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 10 min kelis kartus per dieną. Tarp šaldymų padarykite 
nemažesnę 15 min pertrauką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fizinę sveikatą ir namuose. 

1. Pasilenkite taip, kad per klubo sąnarį ir peties sąnarį 
būtų 90 laipsnių kampas. Sveika ranka remkitės į 
paviršių (kėdę, stalą ir pan.), operuotą ranką 
atpalaiduokite ir palikite kabėti. Operuota ranka sukite 
apskritimus pagal laikrodžio rodyklę – 10 kartų, po to 
prieš laikrodžio rodyklę – 10 kartų. Pratimą kartokite 3 
kartus per dieną. 

 

Skausmo ir patinimo mažinimas 

Kineziterapija 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Pratimą galte daryti gulint (A) arba sėdint (B).  
Sunerkite rankas ir kelkite virš galvos iki pajusite 
nestiprų skausmą (diskomfortą), pakėlus laikykite 10-
20s, lėtai nuleiskite. Alkūnes laikykite kuo tiesesnes. 
Didinkite judesių amplitudę palaipsniui. Rankų 
pakėlimą kartokite 10 – 20 kartų, po 3 kartus per dieną. 

3. Atsisėskite ant kėdės, padėkite operuotą ranką, 
sulenktą per alkūnės sąnarį ant stalo. Atitraukite ir 
pritraukite dilbį, braukdami ranka per stalo paviršių. 
Atitraukimą ir pritraukimą darykite iki minimalaus 
skausmo, palaipsniui didinant judesių amplitudę. 
Judesius darykite 10 kartų, pratimą kartokite 3 kartus 
per dieną. 

 

4. Naudodamiesi rankšluoščiu stenkitės operuotą 
ranką užvesti už nugaros kuo aukščiau. Operuota 
ranka laiko rankšluostį apačioje, sveikoji ranka, 
kuri yra už galvos, labai silpnai ir lėtai traukia 
rankšluoti į virštų, taip operuota ranka pasyviai 
traukiama į viršų. Pratimą kartokite 10 kartų, 3 
kartus per dieną. Pratimo metu galimas tik 
diskomforto jausmas, jokio skausmo! 

 

5. Ištieskite operuotą ranką per alkūnės sąnarį, 
pirštais “lipkite” kuo aukščiau siena ar durų stakta, 
kol pasieksite tolimiausią tašką. Palaikykite 10-20s. 
Judesį kartotike 5-10 kartų, 3 kartus per dieną. 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

6. Tiesią operuotą ranką kelkite į viršų, nykštį 
nukreipiant už saves. Pakėlus ranką palaikykite 
10 s. Judesį kartoti 10 kartų, 3 kartus per dieną. 

 

7. Tiesią operuotą ranką kelkite į viršų per šoną. 
Keliant ranką, nekelkite peties! Judesį kartokite 10 
kartų, 3 kartus per dieną.  

 

8. Atsistokite tiesiai atsiremdami į sieną. Laikykite 
operuotos rankos alkūnę tiesią ir spauskite delnu į 
sieną. Paspaudę palaikykite 5s, po to ranką 
atpalaiduokite. Kartokite pratimą 5-10 kartų, 3 
kartus per dieną.  

 



 

 

 

 
Visos šios rekomendacijos yra naudingos visų amžiaus grupių pacientams ir įvairioms peties sąnario 

patologijoms, tačiau tai bendrosios rekomendacijos, todėl pratimus galima daryti tik tuo atveju, jeigu jie 
neprieštarauja operavusio gyd. Chirurgo rekomendacijoms dėl leidžiamų operuotos rankos padėčių. Jūsų 
šeimos gydytojas ar Jus konsultuojantis FMR gydytojas gali koreguoti šias rekomendacijas atsižvelgus į 

Jūsų dabartinę sveikatos būklę.  

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijas sudarė: FMR gydytoja J.Marmukonytė marmliza@yahoo.com 

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

Jūsų gydytojai Jumis rūpinasi ir nuotoliniu būdu! 
 

9. Atsistokite šonu prie sienos. Operuotą ranką 
sulenkite 90 laipsniu kampu, plaštaką atremkite į 
sieną ir lėtai spauskite. Laikykite 5 s, po to 
atsipalaiduokite. Pratimą kartoti 10 kartų, 3 kartus 
per dieną. 

 

10. Susiraskite išorinį sienos kampą, atsistokite 
veidu į sieną. Operuotą ranką sulenkite 90 laipsniu 
kampu, plaštaką atremkite į sieną ir lėtai spauskite. 
Laikykite paspaudę 5 s, po to atsipalaiduokite. 
Pratimą kartokite 10 kartų, 3 kartus per dieną. 

 


