
                                                                                                   

 

Õla artroskoopiline Latarjet operatsioon 

Postoperatiivse taastusravi protokoll füsioterapeudile 
 

Nädal 1-4: 
● Juhendada patsienti lingu kasutamise, hügieeni, posturaalkontrolli ning opereeritud liigese 

vigastuste vältimise osas 

● TENS 

● Sõrmede, randme- ja küünarliigese ning kaela aktiivsed liikuvusharjutused 

● “Scapular clock” harjutus 

● Kehatüve lihaste treening 

● Vastupidavustreening (kõnd, veloergomeeter) 
 

Kriteeriumid järgmisse faasi minemiseks: 
● PROM minimaalselt: 

○ Fleksioon 100º 

○ Välisrotatsioon 30º (20º õlavarre abduktsiooni korral) 
 

Nädal 5-9: 
● Manuaalterapeutilised käsitlused: 

○ Armkoe mobiliseerimine 

○ Glenohumeraalliigese mobiliseerimine (tase I ja II) 

○ Skapulotorakaalliigese ja lülisamba rinnaosa mobiliseerimine vastavalt vajadusele 

(tase I, II ja III kuni 6nda nädalani, edaspidi tase IV) 

● Õlaliigese posterioorse liigeskapsli venitus (“Cross Body”, “Sleepers Stretch”) 

● “Pulley”- teraapia 

● Pöörata tähelepanu õlaliigese biomehhaanikale 

● Glenohumeraalliigese rütmiline stabilisatsioon 6ndast nädalast 

● “Full Can” harjutus kuni 90° fleksiooni skapulaartasapinnas 

● Biitsepsi ja deltalihase treening 

● Progressiivselt vastupidavus- ning kehatüve lihaste treening 
 

Kriteeriumid järgmisse faasi minemiseks: 
● PROM minimaalselt: 

○ Fleksioon 155º 

○ Välisrotatsioon 75º (90º õlavarre abduktsiooni korral) 

● AROM  

○ Fleksioon korrektse biomehaanikaga minimaalselt 145° 
 

Nädal 10-15: 

● Jätkata progresseeruvalt eelmise perioodi harjutustega 

● Alustada suure ja väikese rinnalihase treeninguga 

● Progresseeruvalt abaluualuse lihase treening  (“PushUp Plus” seinal, laual, põrandal 

põlvedel, põrandal) 

● D1/D2 treening 

● Õlavarre siserotatsioon kummilindiga (0°, 45°, 90° abduktsioonasendis) 

● “Forward Punch” hantliga, kummilindiga 
 
 



                                                                                                   

 

 
 

Kriteeriumid järgmisse faasi minemiseks: 
● Täielik valuvaba PROM 

 

Nädal 16-20: 
● Õlavarre- ja abaluupiirkonna lihaste isotooniline treening progresseeruvalt 

● Jõuharjutused üle 90° õlavarre elevatsiooni 

● Deldalihase, selja lailihase, suure rinnalihase treening 

● Kätekõverdused (vältida küünarliigese nurka üle 90°) 

● Plüomeetriline treening 

● Alustada slihtsamate spordispetsiifiliste tegevustega 
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