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Pokyny pro pacienty po náhrad ě kyčelního kloubu 
totální endoprotézou (TEP) 
 
Po operaci TEP kyčelního kloubu je při některých pohybech nebezpečí vykloubení. Mezi 
tyto zakázané pohyby patří (viz obrázky): 
 

1. skrčení operované dolní končetiny více než o 90° v ky čelním kloubu  
2. překřížení operované končetiny přes střední rovinu 
3. vytočení dolní končetiny do zevní rotace 

 
Je celá řada činností a poloh, které výše uvedené pohyby obsahují. Abychom zabránili 
vykloubení, vyhýbáme se níže uvedeným činnostem a polohám minimálně 3 měsíce  
od operace. 
 

Doporu čujeme:  
• nesedět nikdy tak, aby byl v kyčli větší úhel než 90°. Je proto t řeba 

sedět na vysokých a tvrdších židlích, vyvarovat se hlubokých a 
pohodlných křesel (pokud si pacient sedá, měl by operovanou 
dolní končetinu natáhnout nebo předsunout před sebe). 

• nedělat dřepy, neohýbat se a nepředklánět – všechny tyto pohyby 
představují skrčení nad 90°, shýbat se lze s nataženou operovanou 
dolní končetinou vzad (viz obrázek) 

• nekřížit nohu p řes nohu 
• nepřetáčet se na l ůžku bez polštá ře mezi koleny 
• nepoužívat na chůzi pantofle, ale výhradně pevné boty s pevnou podrážkou 
• nenosit předměty těžší než 5 kg 
• při obouvání používat pomůcky (navlékač punčoch, dlouhá lžíce na boty, švédský 

podavač) 
• nepřetěžovat jednostranně operovanou dolní končetinu, střídat polohy (sed – leh – 

chůze), alespoň jednou za 30 minut měnit polohu při sezení 
• nedoskakovat na operovanou dolní končetinu 
• vyvarovat se kontaktním sportům, prudším běhům a skokům, sjezdovému lyžování, 

fotbalu, dlouhých pochodů, nevhodná je také vysokohorská turistika 
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Doporu čené činnosti: 
• každodenní procházky 
• jízda na kole se zvýšeným sedátkem po rovném a nenáročném terénu (rotoped), 

turistika do 5 km, jízda na běžkách (pozor na pády) 
• plavání, cvičení v bazénu 
• pravidelné cvičení – minimálně 2x denně 

 
Osobní hygiena, koupel: 

• nejlepší je užívat sprchový kout opatřený madlem a protiskluzovou podložkou 
• koupelnu s klasickou vanou je vhodné dovybavit sedátkem do vany, madlem či 

zábradlím, protiskluznou podložkou a mycí houbou na dlouhém držadle 
• nesedat si na dno vany, raději zůstat stát jako ve sprchovém koutě nebo sedět  

na sedátku 
• při pohybu v koupelně musí být pacient velmi opatrný, musí dát pozor na kluzkou 

podlahu 
 
Jízda v automobilu: 

• řízení vozidla bývá doporučováno až poté, co je povoleno plné zatížení končetiny 
• jezdit jako spolujezdec může pacient od propuštění z nemocnice. Vozidlo musí 

poskytovat dostatek prostoru, aby pacient výrazně neohýbal operovanou dolní 
končetinu v kyčli. Většina vozů má relativně nízko sedadla, a tak je výhodné položit 
na ně polštář, případně sedět napříč na zadních sedadlech s nataženou operovanou 
končetinou. 

 
Sexuální aktivita v prvních t řech m ěsících po operaci: 
Je vždy zapotřebí značné ohleduplnosti ze strany partnera (partnerky). Při pohybech je 
opět nutné vyvarovat se překřížení operované dolní končetiny, vytočení dolní končetiny 
zevně, ohnutí kyčelního kloubu přes pravý úhel a výrazněji se nepředklánět. Unožení 
naopak nepřináší riziko. U mužů problémy nebývají tak časté. Zde je uvedeno několik 
doporučení pro ženy: 

• poloha na zdravém boku s polštářem mezi koleny, s lehce pokrčenými dolními 
končetinami v kyčelních kloubech a partnerem za zády 

• vyhovuje-li, je možná i poloha na břiše 
• další možností je poloha na zádech s unožením natažené operované dolní končetiny 

(pozor na vytočení zevně) se zdravou dolní končetinou pokrčenou a vytočenou 
zevně 

• později, po šesti týdnech je možná poloha v kleče a všechny ostatní polohy 
s vyvarováním se krajních poloh a rizikových pohybů 

 


