
 
Kirurški sektor 
Oddelek za ortopedsko kirurgijo 

 

Oznaka: NV-071, Verzija: 4.0, Velja od: 13.10.2021 Stran 1 od 5 

NAVODILA PACIENTOM PO VSTAVITVI KOLČNE ENDOPROTEZE 

 
Spoštovani! 

 

Po operaciji kolka in vstavitvi kolčne endoproteze ste odpuščeni iz naše bolnišnice, zato vas prosimo, da 

zaradi hitrega in uspešnega okrevanja upoštevate sledeča navodila. 

 12. - 14. dan po operaciji boste prišli na oddelek na kontrolo pooperativne rane in odstranitev 

kirurških sponk. Do odstranitve sponk svetujemo preveze rane na 2 - 3 dni po potrebi pri osebnem 

zdravniku ali s strani patronažne službe. 

 Bolečino si lajšajte s protibolečinskimi tabletami, za katere ste ob odpustu prejeli eRecept. 

Bolečina je v prvih tednih po operaciji pričakovana in se bo postopoma manjšala. Po odpustu 

protibolečinska zdravila jemljite redno, še posebej pred izvajanjem fizioterapevtskih vaj, nato 

pa jih postopoma manjšajte in jih jemljite po potrebi – huda bolečina ne sme ovirati vadbe in 

vašega napredka. 

 Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili že pred operacijo, prav tako upoštevajte navodila, ki ste jih 

dobili na oddelku od medicinskih sester, fizioterapevtov in zdravnikov. 

 35 dni po operaciji boste dobivali zdravila proti krvnim strdkom. Običajno so ta v obliki tablet, ob 

odpustu boste prejeli eRecept. V primeru, da ste na terapiji z Marevanom ali imate povečano tveganje 

za nastanek tromboze, pa boste prejemali nizkomolekularni heparin v obliki injekcij. 

 Vaje, ki ste se jih naučili v bolnišnici, izvajajte vsaj 3 krat dnevno. Program vaj prilagamo. Izvajajte 

tudi vaje na DVD-ju. 

 Hodite ob opori bergel in obremenjujte operirano nogo kot ste se naučili na oddelku. Hoja je 

pomembna, hodite večkrat dnevno, pazite na enakomeren korak. Ko se počutite varno in brez 

bolečin, lahko bergle postopno opustite. 

 Pri posedanju z zdravim spodnjim udom prenesite bolnega. 

 Uporabljate lahko povišico za straniščno školjko. 

 Ležite na trebuhu vsaj 30 min dnevno. 

 Na operirani bok se lahko obrnete, ko vam bo ležanje na tej strani udobno in boste ob tem brez večje 

bolečine. 

 Če vozite avto, se bomo o vožnji avtomobila pogovorili na kontrolnem pregledu. 

 Za lažje obuvanje čevljev vam svetujemo uporabo pripomočkov. 

 Odsvetujemo predolgo stanje na mestu, raje sedite na stolu. 
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V primeru zapletov kot so povišana telesna temperatura, izcedek iz rane, pordelost okolice rane, hujše 

bolečine ipd. se oglasite pri vašem osebnem zdravniku, ki vas bo napotil na predčasni kontrolni pregled, 

če bo to potrebno. O terminu pregleda se boste dogovorili z ortopedom, ki vas je operiral, po telefonu. 

Nikakor ne pričnite z antibiotično terapijo brez pregleda pri ortopedu. 

 

V primeru zapletov lahko kontaktirate po telefonu tudi diplomirano medicinsko sestro na ortopedskem 

oddelku (tel. št. 07/39-16-417), ki bo o tem obvestila ortopeda.  

 

Na kontrolni pregled pri ortopedu, ki vas je operiral, boste naročeni čez 2 do 6 tednov. Če bo potrebno, 

bomo kasneje predlagali še rehabilitacijo v zdravilišču. V primeru nepredvidenih zapletov ali nejasnosti smo 

vam na voljo v ortopedski ambulanti in po telefonu ali na email naslovu v tajništvu ortopedskega oddelka 

(tel. št. 07/39-16-675 PON-PET, 11.00 – 14.00; email: ortopedija@sb-nm.si). 

 

 

Želimo vam čim boljše in čim hitrejše okrevanje po operaciji! 

 



 
Oddelek za fizioterapijo 
07/ 39 16 605 
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TERAPEVTSKE VAJE PO VSTAVITVI ENDOPROTEZE KOLKA 
 
Po operaciji kolka so vaje zelo pomemben del terapije, saj vplivajo na hitrejše in bolj uspešno okrevanje. 
Opisane vaje izvajajte TAKOJ PO OPERACIJI, vsaj 2 do 3 krat dnevno na postelji. 
 
1. VAJA - ZA VENSKO ČRPALKO: Ležite na hrbtu z iztegnjenimi nogami. Stopala in prste potegnite 

navzgor proti sebi in nato navzdol, nadaljujte s kroženjem stopal. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
2. VAJA – STISK STEGENSKE MIŠICE: Leže na hrbtu iztegnite koleno ob podlago tako, da stisnete 

stegensko mišico. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
3. VAJA – KRČENJE NOGE: Pokrčite nogo z drsenjem po postelji do bolečine. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
4. VAJA – ODMIK OPERIRANE NOGE:  Z iztegnjeno nogo in stisnjeno stegensko mišico podrsajte vstran 

do bolečine. Vajo ponovite 10x. 
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5. VAJA – DVIG MEDENICE: Pokrčite nogi in nato dvignite medenico od podlage ter ob tem stisnite 

zadnjico. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
6. VAJA – ROTACIJA: Pokrčeni nogi zasukajte navzven do bolečine in nežnega raztega. Zadržite 3 

sekunde in zopet približajte nogi skupaj. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
7. VAJA – ROTACIJA: Ležite na zdravem boku, stopala obdržite skupaj in zasukajte operirano nogo 

navzgor brez obračanja celega telesa. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
8. VAJA – LEŽANJE NA TREBUHU: Večkrat dnevno se za 10 min obrnite na trebuh, da pridobite boljšo 

iztegnitev kolka. 
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9. VAJA - KRČENJE KOLENA: Pokrčite koleno nazaj proti zadnjici in pazite, da vam ob tem noga ne pade 

navzven ali navznoter. Vajo ponovite 10x. 

 
 
 
10. VAJA – DVIGANJE NA PRSTE: Ob opori se 10x počasi dvignite na prste. 

 
 
 
11. VAJA – ODMIK OPERIRANE NOGE NAZAJ: Ob opori odmaknite nogo nazaj brez predklona v telesu. 

Zadržite 3 sekunde in vajo ponovite 10x. 

 


