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 המרפק  של ארטרוסקופיה   לאחר שיקום פרוטוקול

   הניתוח. לאחר שבועות 6 עד כאבים לפי ליד במתלה  להשתמש  יש  ****הערה:
 שלב.****  בכל במתלה שימוש  להפסיק ניתן

 
   מיידית.  ותנועה הפעלה –  1 שלב

 
 מטרות: 

 המרפק תנועות והשגת שיפור
 שרירית אטרופיה של האטה

  דלקתית. ותגובה כאב של הפחתה
 

 :4-1 ימים
  אפשרי אינו מלא תנועות טווח לרוב  וסופינציה(. פרונציה על עבודה המרפק, וישור )כיפוף  יכולת  לפי –  תנועה טווחי
  כאבים. עקב

  נוחות( אי עד יתר )לחץ ישור על לעבוד יש
  הגבלה. ללא היד שורש הפעלת
  לחץ כדור  עם אחיזה כוח תרגילי

   והמרפק. היד לשורש איזומטריים תרגילים
   ביום. פעמים  5-4 ולפחות שעות 3 כל דקות 20 המרפק על קרח של קומפרסים

 
 :10-5 ימים

   (.90-20 )לפחות המרפק וכיפוף ליישור תנועה טווחי על עבודה
  ביום. פעמים  5-4 – המרפק  לישור פסיבית יתר לחיצת

   המרפק. של  תנועה טווחי לשחזור המרפק של פסיבית הפעלה
   אחיזה. כוח ותרגילי היד שורש על עבודה המשך
  למרפק. בקרח טיפול המשך

 
 :14-11 ימים

 (100-10  )טווחים ויישור לכיפוף המרפק הפעלת תרגול המשך
   ביום.  פעמים  4-3 – ישור להשגת למרפק  יתר בלחיצת טיפול המשך
  המרפק. להפעלת פסיבי תרגול המשך

  שורש וכיפוף ישור ביספס/טריספס/ על לעבודה  ק"ג( 1-0.5) מאוד קלות משקולות עם עבודה התחלת
   יכולת. לפי –  היד/פרונציה/סופינציה

   טיפולים. לאחר קרח על  בדגש בקרח טיפול המשך
 
 

   הביניים שלב -2 שלב
 

 מטרות: 
 למרפק התנועה טווחי השגת
   המרפק. להפעלת שריר וסיבולת כוח על עבודה
   לתפקוד. החזרה

 
 : 4-3 שבועות

 ביום  פעמים 5-4 המרפק של מלאים תנועה טווחי על עבודה
  מלא. ישור להשגת יתר בלחיצת טיפול

   . היד ושורש למרפק כוח תרגול המשך
  לכתף  תרגולים של התחלה
   הפיזיותרפיה.  טיפולי סיום  לאחר בקרח טיפול המשך
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 : 7-5 שבועות
 המטרות השגת ועד  רךהצו  לפי הקודמים התרגולים כל המשך

  נמוכה בעצימות העליון  הגוף לפלג תרגילים של התחלה
   פיזיותרפיה. טיפולי לאחר המרפק על בקרח טיפול המשך

 
 

  המתקדם. החיזוק שלב  - 3 שלב
 

 מטרות: 
   המרפק. סביב של וסיבולת  כוח שיפור
   תפקודית.  לפעילות הדרגתית חזרה

 
 : 12-8 שבועות

   היד. ושורש למרפק חיזוקים תכנית המשך
   ולכתף. למרפק מתיחה תרגילי המשך

   ספורטיבית.  לפעילות לחזרה והכנה אינטרבלים תרגילי – ספורטיבית  לפעילות  החזרה תכנית של התחלה
 

 ***  קשר עמי ליצור יש מתקדם אינו המטופל אם***

 


