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Od prvého dia po operácii je najdôležitejšie plne vystieraǵ
koleno. Koleno je vystreté vtedy keǴ sa dotýka podložky na
ktorej ležíte a päta je niekoǳko centimetrov vo vzduchu.
Najlepšie to dosiahnete podložením päty rolkou uteráku
a koleno tlafíte smerom na podložku. Ako pomôcka môže
slúžiǵ druhý uterák, ktorý chytíte za konce a stred prehodíte
cez chodidlo. ¼ahom za konce uteráku zdvíhate nohu s pätou
hore a koleno tlafíte dolu. Vystierajte koleno od prvého
pooperafného dia. Nikdy neležte cely dei s podloženým
lýtkom s miernym ohnutím v kolene. Pokiaǳ je vystretie
bolestivé, môžete v noci a fasǵ dia maǵ koleno pokrfené, ale
vždy venujte niekoǳko hodín na plné vystretie kolena.
Vo chvíli keǴ zafnete chodiǵ vždy prepínajte operované
koleno fo najviac dozadu - pri každom kroku.
Samozrejme venujte sa cvifeniu na zohnutie kolena, hlavne
do dosiahnutia 90 st., ale zohnutie môžete postupne
zlepšovaǵ aj niekoǳko týždiov po operácii a po odpuchnutí
kolena sa samovoǳne zlepší. Pokiaǳ ale nebudete od prvého
dia pracovaǵ na plnom vystretí kolena, dôjde ku stuhnutiu
zadnej fasti obalu kolena a koleno už plne nikdy nevystriete.
Operované koleno je možné po operácii ihneǴ plne
zaǵažiǵ. Endoprotéza kolena po zaschnutí cementu na
konci operácie je plne fixovaná ku kosti a preto ju možno
ihneǴ používaǵ. Obmedzenia sú spôsobené rozrezaním
obalu kolena pri operácii a jeho následným zošitím. To
spôsobuje bolesǵ a sval pripojený na jab´fko nie je
schopný ihneǴ správne fungovaǵ. Preto po operácii
potrebujete barle na chôdzu aby ste nespadli. Najprv
nemecké barle. Po príchode domov po dvoch týždioch
môžete prejsǵ na francúzske barle. Po 6 týždioch môžete
chodiǵ bez bariel. Ale každý pacient je iný, niekto
potrebuje barle ešte 3 mesiace po operácii. Na druhej
strane sú pacienti ktorí chodia po izbe bez bariel na
3 pooperafný dei. To je všetko v poriadku. Barle
používajte ako vám vyhovuje. Prvý príznak toho, že ich
nepotrebujete je, keǴ ich zabudnete pri posteli a vyberiete
sa niekam po izbe a až pri návrate zistíte, že barle ste
nepoužili. To znamená že ich nepotrebujete a môžete ich
prestaǵ používaǵ.

Najvážnejšou komplikáciou po operácii je infekcia nového kolena.
Pri infekcii dôjde ku nalepeniu baktérii z operafnej rany na protézu.
Baktérie sa na povrchu kovu množia. To spôsobí narušenie spojenia
kosti a cementu, protéza je voǳná, hýbe sa. Ƕudia hovoria, že telo
"neprijalo" endoprotézu. Pravda je taká, že za "neprijatím" nového
kolena stoja baktérie na jeho povrchu. Baktérie Ǵalej produkujú
hnis, ktorý nifí okolie. Pacient s týmto problémom má výrazne
bolesti, hlavne v noci. ¬alej pribudne teplota niekoǳko dní po
operácii a z kolena zafne vytekaǵ hnis alebo v podkoží sa urobí
kapsa vyplnená hnisom. KeǴže každý pacient po operácii ma koleno
teplé, zafervenané a má bolesti, je posúdenie fi ide o infekciu
niekedy ǵažké. Vždy je toto rozhodnutie na operatérovi, ktorí
operáciu vykonal. Riešenie je väfšinou Ǵalšia operácia, preto každé
pracovisko na svete robí všetko preto aby infekcie nevznikali.
Napriek tomu sa pofet infekcii pohybuje okolo 0,5 až 2 % zo všetkých
vykonaných operácii. Jednoduchšie povedané zo 100 pacientov
s umelým kolenom u jedného až dvoch dôjde ku tejto komplikácii.
Po každej operácii dôjde ku opuchnutí kolena, je to prirodzená
reakcia kolena na veǳký operafný zásah. Spolu z opuchom dôjde
ku zatepleniu kolena. Koleno je na pohmat teplé, zafervenané,
zhrubnuté, nemožno rozoznaǵ presné uloženie jab´fka. Opuch
a zateplenie miznú len postupne ako sa vytvára jazva okolo
endoprotézy. Celkovo to môže trvaǵ 6 až 9 mesiacov. Veǳmi dobre
pôsobia studené obklady na koleno - prikladajte si ich kým je
koleno teplé.
Pri operácii sa fasǵ krvi dostane do podkožia a postupne sa vstrebe.
Pritom mení svoju farbu cez tmavomodrú, zelenú, ferveno-žltú.
Preto tam kde krv postupne stefie, t.j. pod koleno, stehno a na
lýtko objavia sa tieto farby na 2-3 pooperafný dei a postupne
zmiznú do 2 týždiov.
Na vonkajšej strane kolena pod jab´fkom vstupuje do kože
tenký nerv. Prechádza z vnútornej strany kolena pod
jab´fkom a preto sa asi pri 50% operácii pri vstupe do kolena
pretne. Následkom jeho poškodenia je strata dotykovej
citlivosti kože v oblasti cca 5x5 cm pod kolenom na vonkajšej
strane. Okrem poškodenia citlivosti kože nedôjde ku iným
následkom fi obmedzeniu funkcie kolena. Napriek tomu
nejde o nif vážne, po dlhšom období to prestanete vnímaǵ.

Po tejto rozsiahlej operácii je bolesǵ normálou súfasǵou
pooperafného obdobia. Pofas pobytu v nemocnici a na
rehabilitácii dostávate analgetiká pravidelne. Je nevyhnutné
aby ste ich užívali aj po návrate domov hlavne v prvých 6
týždioch po operácii. Aj keǴ nepociǵujete bolesǵ v pokoji,
potrebujete potlafiǵ bolesǵ pri cvifení a rehabilitácii. Je veǳkou
chybou nebraǵ analgetiká a potom necvifiǵ vystretie a
zohnutie kolena, "lebo vás koleno veǳmi bolí". Tieto lieky
musíte užívaǵ pravidelne každých 8 alebo 12 hodín. KeǴ
zoberiete liek len obfas, keǴ vás niefo pichne, nemá to taký
efekt. Aj lieky od bolesti by sa mali braǵ ako antibiotiká pravidelne a v urfenú dobu niekoǳko dní až týždiov. Môžete
užívaǵ Paralén, Tramal, Novalgin, Ibalgin, Diklofenak a ich
kombinácie. Pokiaǳ vám nebolo zle po užití tramalu, je asi
najlepšia liefba kombinácia Tramalu a Paralénu v jednej
tabletke (Doreta, Zaldiar atd..) každých 8 hodín spolu
s liekom obsahujúcim diclofenac.
Lieky od bolesti vám predpíše Váš obvodný lekár.

Po každej veǳkej operácii je veǳmi nebezpefné upchatie
žíl zrazenou krvou. Môže dôjsǵ ku uvoǳneniu zrazeniny
a tá sa môže dostaǵ až do pǳúc, ktoré potom nefungujú
správne. Preto je dôležité po operácii užívaǵ lieky na
riedenie krvi celkovo 35 dní od operácie. V nemocnici
dostávate špeciálne injekcie do podkožia na ruke alebo
bruchu (Fraxiparine, Clexane atd). Doma môžte
pokrafovaǵ v injekciách alebo prejsǵ na špeciálne
tabletky na riedenie krvi ( Xarelto). Vždy ale liefbu
používajte celkovo 5 týždiov od operácie.
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