
                                                                                     

 
 
 

Kannakõõluse rekonstruktsioon 

Postoperatiivse taastusravi protokoll füsioterapeudile 

 

Nädal 2-4: 
● Armi mobiliseerimine 

● Liigesmobilisatsioonid (talo-crural; subtalaar; distaalne tibio-fibulaar) kuni täieliku 

AROM taastumiseni. 

● Istudes “BAPS” (jälgida PROM taastumist) 

● Isomeetriline valuvaba dorsaal/plantaar fleksioon, inversioon, eversioon 

● Aktiivne plantaarfleksioon 15°-50° (lisaraskuseks kollane kummilint) 

● Puusavöötme piirkonna lihaste treening (selili-, kõhuli-, külililamangus sirge jala 

tõstmine) 

● Minikükk seina ääres (teraapiapalliga) 

● Kehatüve korsettlihaste treening 

● Kõnnitreening (saabasortoosiga) 

● Tasakaalutreening (saabasortoosiga) 

● Veloergomeeter (saabasortoosiga) 

 

Kriteeriumid järgmisesse faasi minemiseks: 
● Normipärane ülemise/alumise hüppeliigese PROM (inversioon, eversioon, 

plantaarfleksioon),  valuvaba dorsaalfleksioon AROM 0° 

● Komplikatsioonideta operatsiooniarm 

● Suuteline sooritama lihasaktivatsiooni kõikides ülemise ja alumise hüppeliigese 

liikuvussuundades 

 

Nädal 5-6: 
● Aktiivne plantaarfleksioon (5ndal nädalal 10°-50°, 6ndal nädalal 0°-50°) (lisaraskuseks 

roheline kummilint) 

● Dorsaalfleksorite passiivsed venitused (suurendada järkjärgult intensiivsust flekseeritud 

põlve korral, säilitada kerge venitusaste sirutatud põlve korral) 

● “Nose Touch” harjutus kahel jalal 

● Jalapress (jälgida liigesnurki/PROM) 

● Ühel jalal seistes tasakaaluharjutused 

● Jätkata puusavöötme piirkonna treeningut lamangus 

● Jätkata kehatüve korsettlihaste treeninguga 

● Eriharjutused basseinis (liigesliikuvus, tasakaal, jooksutreening) 

● Veloergomeeter (saabasortoosiga) 

 

Nädal 7-8: 
● Kompressioonsukk turse vähendamiseks (17-20 mmHg) 

● Varvastele tõus (alustada kahel jalal, kandes esialgu 50% keharaskusest mitteopereeritud 

jalale, progresseeruvalt ühele jalale) 

● Ülesasted stepipingile 

● Pöiasirutus jalapressiga (0°-50° plantaarfleksioon) 

● Tasakaaluharjutused abivahenditega (“Shuttle Balance, “BAPS”) 

● Jätkata puusavöötme piirkonna treeningut lamangus 

● Jätkata kehatüve korsettlihaste treeninguga 

 

 



                                                                                     

 
 
 

 

Kriteeriumid järgmisesse faasi minemiseks: 
● Normipärane kõnd saapaga 

● Veerandküki puhul võrdne keharaskuse jaotumine kahe jala suhtes 

● Ühel jalal seis hea kontrolliga vähemalt 10 sekundit 

● AROM 5° dorsaalfleksiooni, 40° plantaarfleksiooni 

 

Nädal 9-12: 
● Istudes varvastele tõus (koos lisaraskusega) 

● Seistes varvastele tõus (progressiivselt kahelt jalalt ühele jalale) 

● Pöiasirutus jalapressiga 

● Ühel jalal seistes “Nose Touch” harjutus 

● Sääre tagumise grupi lihaste progressiivne kontsentriline-ekstsentriline treening 

● Tasakaaluharjutused abivahenditega (“Shuttle Balance”, “BAPS”, “Balance Pod”) 

● Sääre tagumise grupi lihaste venitusharjutused 

● Puusavöötme piirkonna treening seistes 

● Jätkata kehatüve korsettlihaste treeninguga 

● Osavustreening (progresseeruvalt aeglasest kiireks) 

 

Nädal 13-14: 
● Jätkata eelmise perioodi harjutustega, lisada progresseeruvalt koormust 

● Progressiivselt ühel jalal sääre tagumise grupi lihaste kontsentriline-ekstsentriline 

treening 

● Sörkjooks matil (siksak, 8) 

● Progresseeruvalt hüpped kahel jalal 

 

Nädal 15: 
● Jooks välitingimustes (jälgida tehnikat) 

● Spordispetsiifiline treening 
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