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HOŞGELDİNİZ  
 

Total kalça protezi ameliyatı hasta eğitim kılavuzuna hoş geldiniz. Bu bilgi total 

kalça protezi ameliyatından neler beklediğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır. 

Bu bilgiyi okuyorsanız bu iki şey  muhtemelen doğrudur. Bir süredir eklem ağrısı 

ile yaşıyorsunuz ve doktorunuz kalça protezi ameliyatının sizin için bir seçenek 

olduğunu söyledi. 

Bu kılavuz, ameliyat için hazırlanmanıza ve iyileşmenizi sağlamanıza yardımcı 

olmak için hazırlandı.  Fakat bu bilgi, sağlık bakım ekibinizden aldığınız tavsiyelerin 

yerini  almaz. 

 Lütfen tüm kılavuzu ameliyattan önce okumayı deneyiniz.  Anlayabileceğiniz 

şekilde okuyunuz ve sorularınızı bir kenara  yazınız. 

Ameliyatınız için hastaneye geldiğinizde bu kılavuzu yanınıza alınız. Sağlık 

bakım ekibiniz, sizin için uygun bir iyileştirme planı oluşturmak için sizinle ve diğer 

sağlık ekibinizle birlikte çalışacaktır. 
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1.TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATI NEDİR? 

 Total kalça protezi ameliyatında femurun üst kısmı ve pelvisin soket kısmı 

değiştirilir. Bu, metal implant femurun üstüne ve pelvisin soket kısmına yerleştirerek 

yapılır. Soket ve femur üst kısmı arasında femur başı görevini gören parçanın hareket 

etmesini sağlayan pürüzsüz bir bardak şeklinde plastik yerleştirilir. Aşınmış kıkırdağın 

metal ve plastik implant ile değiştirilmesi, yeni bir yumuşak yastık ve işlevsel bir eklem 

oluşturur. Normal bir kalça olmasa da, değiştirilen kalçayla birlikte artrit ağrısı önemli 

ölçüde azalır. Çoğu hasta, ağrısında belirgin bir iyileşme ile belirgin bir azalmaya 

sahiptir, bu da onların aktif kalmasına ve ağrı nedeniyle sınırlı kaldıkları aktivitelerin 

keyfini sürmelerine izin verir. 

1.1. Sağlıklı İnsan Kalça Grafisi                      1.2. Kalça Kireçlenmesi Olan Hastanın 
                                                                         Kalça Grafisi 

                     
 

 

1.3. Ameliyat Sonrası Kalça Grafisi 
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2. TOTAL KALÇA PROTEZLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR: 
 

İyi bilgilendirilmiş bir hasta, bakım ve rehabilitasyonuna kendisi de katılabilecek 

bir hastadır. Ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve sonrasında ne bekleyeceğinizi 

bilmek daha hızlı iyileşmenizi sağlayabilir. Ayrıca potansiyel sorunlardan kaçınmak ve 

bunları tanımanız için size ve bakıcınıza yardımcı olabilir. Hastaların total kalça protezi 

hakkında ortak soruları vardır. Bazı soruların cevapları aşağıda listelenmiştir. Ancak, 

özel sorularınızı cerrahınıza danışmak en iyisidir.  

2.1. İnsanlar Neden Kalça Protezi Yaptırır? 
 

Amaçlardan biri daha az acı çekmektir. Bir diğer amaç yürümek, egzersiz 

yapmak gibi aktiviteleri günlük hayata geri katmak arzusu olabilir. Giyinmek, market 

alışverişi yapmak ve bunun gibi diğer aktiviteler daha kolay hale geldiklerinde keyif 

vericidir. Genel olarak  birçok insan total kalça protezinden sonra yaşam kalitesinin 

iyileştiğini hisseder. 

2.2. Total Kalça Protezi Cerrahisi İle İlgili Başlıca Riskler Nelerdir? 
 
Kalça protezine sahip olmanın bilinen riskleri vardır. Enfeksiyon ve kan pıhtısı 

oluşumu, bizi en çok etkileyen iki ciddi komplikasyondur. Enfeksiyon riskinizi azaltmak 

için ameliyattan önce sabunlu su ile ameliyat bölgenizi yıkamanızı rica ediyoruz. 

Ameliyathanede rutin olarak antibiyotik kullanıyoruz. Sizi kan pıhtılarından korumaya 

yardımcı olmak için ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyoruz. 

Tüm ortopedik cerrahilerde olduğu gibi, sinir veya kan damarı yaralanması ve 

ayrıca kırık riski vardır. Ek olarak, yerleştirilen implantlar kemikten gevşeyebilir veya 

plastik zamanla aşınabilir. Cerrahınız bu riskleri sizinle daha detaylı bir şekilde gözden 

geçirecektir. 

2.3. Bu Ameliyat İçin Çok mu Yaşlıyım? 
 
Genel sağlık durumunuz iyiyse ve aktif bir yaşam sürmeye devam etmek 

istiyorsanız yaş genellikle sorun olmaz. Ameliyat öncesi genel sağlığınız ve ameliyat 

hazırlığınız açısından diğer branş doktorlarını görmeniz istenebilir. 

2.4. Kan Nakline İhtiyacım Olacak mı? 
 

Ameliyat sırasında veya sonrasında kan gerekebilir. Eğer banka kanı 

bağışlamak veya kullanmak için bir ihtiyaç varsa bu durumu cerrahınızla görüşünüz. 

Birçok hastanede siz veya aile üyeniz kalça protezi ameliyatı sırasında kullanmak 

üzere kan bağışında bulunabilir. Banka kanı genellikle  güvenli kabul edilir. 

Ameliyattan önce, kan transfüzyonu ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilecek 

diğer seçenekler ve ilaçlar hastalar için kullanılabilir. 

Cerrahınızla ameliyat için gereken kan ihtiyacınızı danışınız. 
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2.5. Ameliyatta Uyuyacak mıyım? 

Ameliyatınız için genel veya bölgesel anestezi yapmak mümkün olabilir. Genel 

anestezi uyumanızı sağlar. Bölgesel anestezi, belirli bir vücut bölgesinin uyuşukluğa 

neden olan diğer ilaçlarla uyuşmasını sağlar. Hangi tür anestezi uygulamasının sizin 

için en uygun olduğuna karar vermek için çeşitli faktörler vardır:  

• Geçmiş ameliyat deneyimleri,  

• Genel sağlık durumu ve fiziksel durum,  

• İlaç tedavisine bağlı meydana gelen reaksiyonlar veya alerjiler,  

• Verilecek anestezi tipi riskleri, 

• Cerrahi ekibinizden ve sizden gelen bilgiler, 

Genel olarak hangi tür anestezi uygulaması seçileceğini anestezi doktorunuz ile 

görüşünüz. 

2.6. Ameliyatım Ne Kadar Sürecek? 

1-3 saat normal aralıktır. Zaman genellikle ekipman ve anesteziye bağlıdır. Belli 

bir süre de sizi ameliyat ve anestezi için hazırlamak için  harcanmaktadır. 

2.7. Ameliyattan Sonra Ağrım Olur mu? 

Ameliyattan sonra rahatsızlık duyacaksınız, ancak rahatsızlık ilk birkaç gün 

içinde büyük ölçüde azalmaktadır. Size rahatlık sağlamak için çeşitli ilaçlar verilebilir. 

Bu ilaçlar ayrıca egzersiz yapmanıza da yardımcı olacaktır. Ağrı kesici ilaçlarınızın 

zamanla azaltılmasına rağmen düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde ağrılarınız 

zamanla azalacak bir süre sonra tamamen kaybolacaktır. 

 2.8. Ameliyattan Sonra Ne Zaman Ayağa Kalkabilirim? 

Genellikle ameliyat gününden bir gün sonra ayağa kalkabilirsiniz. İlk ayağa 

kalkmanızda sağlık personeli size yardımcı olacaktır.  

2.9. Bir Yürüteç Kullanmam Gerekecek mi? 

Hekiminiz ameliyattan sonra yürüteç, koltuk değneği veya baston kullanıp 

kullanmamanız gerektiğini belirleyip size söyleyecektir.  Bu yürüme yardımı, olduğunuz 

ameliyata göre belirli bir süre için gerekli olacaktır. 

2.10. Ne Zaman Duş Alabilirim? 

Cerrahınız tarafından onaylandığı zaman bir yardımcı eşliğinde duş alabilirsiniz. 
Dikişleriniz alınana kadar yara yerinizin ıslanmaması gerekmektedir.  Duş alırken yara 
yeri ve dikişlerinizin nasıl korunacağı size anlatılacaktır. Ameliyattan sonra en az üç ay 
süre ile banyo küvetine oturamayacaksınız. 
Cerrahınıza, küvete girmek için ne kadar süre beklemeniz gerektiğini sorunuz. 
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2.11. Hastanede Ne Kadar Kalacağız? 

          Çoğu hasta hastaneden 4 veya 5 gün sonra doğrudan eve gider.  

2.12. Evde Fizik Tedaviye İhtiyacım Olacak mı? 

Çoğu hasta, evde veya belirli bir süre boyunca ayaktan tedavi ortamında 

tedaviye devam eder. 

Cerrahınıza taburcu olduktan sonra ne kadar süre tedavi almanız gerektiğini 

sorunuz. 

2.13.Total Kalça Replasmanı Yapılmadan Önce Egzersiz Yapmalı mıyım? 

Evet. Ameliyattan 2-3 ay önce takip etmeniz için egzersiz talimatları mevcuttur. 

2.14.Total Kalça Replasmanından Sonra Özel Ekipmana İhtiyacım Olacak mı? 

           Bir yürütecin (walker) yanı sıra, klozet için bir yükseltici, tuvalet emniyet rayları, 

duşta oturmak için sandalye, tutunma çubukları ve diğer yardımcı ekipmanların 

kullanılması da evde güvenlik ve kullanım için gerekli olabilir. Ekipman, hastanede 

kalışınızdan önce veya hastanede kalışınız sırasında düzenlenebilir. 

2.15. Ameliyattan Sonra Hemen Araba Kullanabilir miyim? 

Hayır, ameliyattan hemen sonra araba kullanamazsınız. Ağrı kesici ilaçlar 

kullanırken araba kullanamazsınız. Genellikle araba sürmeye ameliyattan 4-6 hafta 

sonra başlayabilirsiniz. Ameliyatınızdan sonra sağlık personeli tarafından belirtilen 

teknikleri ve önlemleri takip ederek arabaya binebilirsiniz. 

 Lütfen araba sürmek konusunu cerrahınıza danışınız. 

2.16. Kalça Protezi Ameliyatından Sonra Ne Zaman Seks Yapabilirim? 

Cinsel aktivite, ameliyattan hemen sonra ağrı, şişlik ve protezin çıkma riskinden 

dolayı önerilmez. 

Lütfen doktorunuzla cinsel aktiviteniz hakkında bilgi alışverişi yapınız. 

2.17. İşe Ne Zaman Dönebilirim? 

Genellikle, işe geri dönmek için en az 4-6 haftaya ihtiyaç vardır. Bu süre 

yaptığınız işin türüne göre değişir. 

Belli iş faaliyetlerinize göre işe geri dönüş sürenizi cerrahınıza danışınız. 
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2.18. Ne Zaman Tekrar Spor Yapabilirim? 

Tam rehabilitasyondan sonra düşük etkili aktivitelere katılmanız teşvik edilir. 

Koşu, tenis ve basketbol gibi yüksek etkili aktiviteler tavsiye edilmez. 

 Lütfen diğer özel aktiviteleri cerrahınıza danışınız. 

2.19. Cerrahımı Ne Sıklıkla Görmem Gerekecek? 

Cerrahınızı ameliyattan iki hafta sonra göreceksiniz. Ayrıca ek ziyaretler 

planlanacaktır. Bu yüzden bunları bir yere not aldığınızdan emin olunuz. 

Cerrahınıza takip ziyaretlerinin sıklığını danışınız. 

 
 
 
3. AMELİYAT HAZIRLIĞI: 
 

3.1. Diş Gereksinimleri 

 

Yeni eklem protezinde enfeksiyonun önlenmesi için sağlıklı dişler önemlidir. 

Geçen sene bir diş muayeneniz olmadıysa, ameliyatınızdan önce bir tane planlayınız 

ve diş hekiminize total kalça protezi ameliyatı yapılacağını söyleyiniz. Diş 

problemleriniz varsa, ameliyattan önce tedavi edilmelidir. 

3.2. Sağlıklı Alışkanlıklar 

Eğer sigara içiyorsanız enfeksiyon riskini azaltmak için ameliyattan en az 6 

hafta önce sigara içmeyi bırakınız. Bu önemli değişikliği yapmanıza yardımcı olacak 

sigara bırakma programları mevcuttur.  Lütfen Aile Hekiminize danışınız. 

 
4. AMELİYATTAN 4 HAFTA ÖNCE 
 
4.1. Tıbbi İlaçların Düzenlenmesi ve Anestezi Hazırlığı: 

Medikal olarak total kalça protezi ameliyatı yaptırmaya hazır olup olmadığınızı 

belirlemek için ortopedi doktorlarımız tarafından görülmeniz gerekir. Bazı tıbbi 

rahatsızlıkları olan hastaların da o alanda uzman doktorlar tarafından ameliyattan önce 

görülmesi gerekebilir. Örneğin, bir kalp hastalığı öykünüz varsa, ortopedi doktorumuz 

sizi bir kardiyoloğa yönlendirebilir. 

Anestezi uzmanı, ameliyat sırasında anestezi için sizi hazırlamak amacıyla tıbbi 

bilgilerinizi de gözden geçirecektir. Herhangi bir enfeksiyonunuz varsa (idrar yolu 

enfeksiyonu, cilt  enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu vb.), Bunlar ameliyat 

öncesi tedavi edilmelidir. Ameliyattan 2 hafta önce antibiyotik kullanmayı 

bırakmalısınız. Doktorlarımız ameliyattan önce sizden özel laboratuvar testleri 

isteyebilir. Laboratuvar sonuçları zamanında alınmazsa, ameliyatınız gecikebilir. 
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4.2. Cerrahi Öncesi Egzersiz Programı 

Kalça eklemi rahatsızlığınız nedeniyle daha az aktif olduğunuzu keşfettiniz. 

Kaslar kullanılmadığında zayıflar ve vücudunuzu destekleyip hareket ettirmede iyi 

performans göstermezler. 

Kalça ameliyatınızın olması eklem sorununu düzeltir, ancak kaslarınızı 

güçlendirmek ve yeni ekleminizi doğru şekilde desteklemek için düzenli egzersiz 

programına ihtiyacınız olacaktır. 

Ameliyattan önce bir egzersiz programına başlamak, iyileşmenize yardımcı 

olabilir. Takip eden sayfalarda, ameliyattan önce çalışmanız için birkaç alıştırma listesi 

bulunmaktadır. Herkes egzersiz yapmaya farklı şekilde cevap verdiğinden, her gün ne 

kadar egzersiz yapabileceğinize sizin karar vermeniz gerekir. Bir egzersiz 

rahatsızlığınızın artmasına neden oluyorsa, bu egzersizi yapmayı bırakmanız gerekir. 

Ameliyattan önce günde 1 - 2 kez egzersiz yapmaya çalışmalısınız. Her 

egzersizin 10- 20 kez tekrarını yapmaya çalışın. Bu egzersizleri her iki bacakta da 

yapmak yararlı olabilir. 

5. KALÇA EGZERSİZLERİ - AMELİYATTAN ÖNCE 

5.1. Ayak Bileği Egzersizleri   

Ayağınızı gaza basar gibi iterek 10 saniye tutunuz. Ardından tam tersi yönde 

ayağınızı kendinize doğru çekerek 10 saniye tutunuz. Daha sonra ayağınızı önce saat 

yönünde ve daha sonra tam tersi yönünde çevirme hareketi yapınız. Bu egzersizleri 

10-20 kez tekrarlayınız. 
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5.2. Uyluk Kas Egzersizleri (Kuadriseps Egzersizleri) 
 Dizinizi yatağın içine doğru bastırarak uyluk kaslarınızın kasılmasını sağlayınız. 

5 saniye bekleyiniz ve gevşetiniz. 

 

 

5.3. Topuk Kaydırma Egzersizleri (Kalça ve Diz Fleksiyonu) 

Topuğunuzu yatağınızın üzerinde kalçalarınıza doğru kaydırınız. Topuğunuzu 

başlangıç pozisyonuna geri kaydırınız ve rahatlayınız. Egzersiz sırasında 

dizkapağınızın tavana doğru işaret etmesini sağlayınız. Daha kolay kaymasını 

sağlamak için topuğunuzun altına bir plastik poşet koyabilirsiniz. 

 

 

5.4. Bacak Açma Kapama Egzersizleri (Abduksiyon/ Adduksiyon) 

Ameliyat olan bacağınızı yana kaydırınız, dizkapağınızın tavana doğru 

bakmasını sağlayınız. Bacağınızı tekrar başlangıç konumuna kaydırınız. Daha kolay 

kaymasını sağlamak için topuğunuzun altında bir plastik poşet koyabilirsiniz. 
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5.5. Yalancı Tekme Egzersizi (Kısa Ark Kuadriseps)  

Ameliyat olan dizinizin altına bir rulo battaniye veya havlu (en az 15 cm çapında) 

koyarak sırt üstü yaslanınız. Ameliyat olan bacağınızı düzeltiniz. 5 saniye bekleyiniz. 

Yavaşça bacağınızı indiriniz ve rahatlayınız. Dizinizin arkası egzersiz sırasında 

battaniyeyle veya havluyla temas halinde kalmalıdır. 

 

 

5.6. Düz Bacak Kaldırma Egzersizi 

Ameliyat olmayan dizinizi kırınız.  O dizinizden destek alarak ameliyat olan 

bacağınızı (yaklaşık 30 santimetre)  diziniz düz olacak şekilde yukarı kaldırınız.  Ayrıca 

ayak bileğinizi, ayak parmaklarınızı size doğru çekerek bükünüz. 5 saniye beklemeye 

çalışınız. Yavaşça bacağınızı indiriniz ve rahatlayınız. 
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5.7. Yatak Hareket Egzersizi 
  

Sırtüstü yaslanınız.  Dirseklerinizden destek alarak doğrulmaya başlayınız. 

Kollarınızı arkanıza yaslayınız ve kollarınızdan destek alarak oturma pozisyonuna 

geliniz. Daha sonra tekrar uzanmak için tam tersi şeklinde egzersizi tamamlayınız. 

 
 
 
 
 

5.8. Sandalye Şınavı Egzersizi 
 

Kolları olan sağlam bir sandalyeye oturunuz. Sandalyenin kollarını tutunuz. 

Kollarınızı aşağıya doğru itiniz, dirseklerinizi düzleştiriniz, böylece kalçanızı 

sandalyenin oturacak kısmından 5-10 cm uzaklaştırınız. 5 saniye beklemeye çalışınız. 

Kendinizi yavaşça tekrar sandalyeye indiriniz. Kollarınız zayıfsa, kalçanızı sandalyenin 

koltuğundan kaldırmaya yardım etmek için bacaklarınızı kullanabilirsiniz. 
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5.9. Sandalyede Diz Bükme Germe Egzersizi (Otururken Diz Fleksiyonu) 
 

Sağlam bir sandalyenin ön tarafına doğru oturunuz. Isınmak için yavaşça 

ayağınızı 10 kez ileri geri kaydırınız. Ardından ayağınızı yavaş yavaş geriye doğru 

kaydırınız, dizinizi olabildiğince fazla bükünüz. Yardım etmek için ellerinizi 

kullanabilirsiniz. 30 saniye bekleyiniz. (Topuğunuz yerden kalkabilir). Başlangıç 

pozisyonuna geri dönün ve rahatlayınız. 3 kez yavaşça tekrarlayınız. 

 

 
 
  
 
 

5.10. Sandalyede Diz Doğrultma Germe Egzersizi (Otururken Diz Ekstansiyonu) 
 

Bacağınız başka bir sandalyede olacak şekilde sağlam bir sandalyeye oturunuz. 

Dizinizin arkasında bir gerginlik hissetmelisiniz. Gerginliği artırmak için uyluk 

sıkmalarını yapabilirsiniz veya ayak bileğinizin altına bir havlu rulosu ekleyebilirsiniz. 

Bu egzersizi mümkün olduğunca 5 ila 10 dakika boyunca yapmaya çalışınız.  Bu 

egzersiz yatakta veya yatarken de yapılabilir. 
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6.DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
 
6.1.Tuvalete girip çıkmak için ve bir sandalyeye oturup kalkarken 

•  Klozet için yükseltici kullanmak, tuvalete girip çıkmanızı daha kolay ve güvenli 

hale getirebilir. 

• Otururken veya ayakta dururken, tutunma çubuklarını kullanınız ya da 

yakındaki mutfak tezgâhı gibi yapıları kullanınız. 

6.2. Çorap, Pantolon ve Ayakkabı Giyip Çıkarmak 

• Çorap yardımcısı, eğilmeden çorap giymenize yardımcı olur. 

• Giyinmek için bir çorap yardımcısına veya erişicisi gibi bir alete ihtiyacınız 

olabilir. 

 

• Çorapları çorap yardımcısının üzerine geçiriniz. Topuğun aşağıya 

baktığından ve parmak ucunun sıkı olduğundan emin olunuz. 

• Kabloları tutunuz. Çorabınızı ayağınızın önüne getiriniz. 

• Ayağınızı çorabın içine sokunuz (mümkünse sonuna) ve çekiniz. 

• Ayağınızdaki çorapları çekmek için ipleri kullanınız. 

• Çorabınızı çıkarmak için, tutucuyu çorabın arkasına sokunuz ve 

çoraplarınızı topuğunuzun üzerinden ve ayağınızdan itiniz. 

• Giyilmesi kolay ayakkabı kullanınız veya elastik ayakkabı bağları ve 

ayakkabı çekeceği kullanınız. 
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6.3. Banyoya Girip Çıkma 

Dengenizi sağlamanıza yardımcı olması için el rayları ve tutucu çubuklar 

kullanmanız iyi bir fikirdir.  İlk zamanlarda banyoya girerken yardımcı olması için birini 

yanınızda bulundurunuz. Banyonuzda kullanabileceğiniz başka ipuçları için sağlık 

personeli ile konuşunuz. 

 

• Duş sandalyesi banyo yapmanızı kolaylaştırır.  

• Sandalyeye yan taraftan yaklaşınız ve ameliyat olan bacağı ileri doğru 

uzatınız. 

• Duş sandalyesi veya korkuluğa tutunduktan sonra oturunuz. 

• Oturduktan sonra bacakları tek tek küvete koyunuz. Ameliyatlı bacağınızı 

koyarken yardıma ihtiyacınız olabilir. 

• Küvetten çıkmak için arkanıza yaslanınız. Bacaklarınızı tek tek çıkarınız. 

Ameliyatlı bacağınızı çıkarırken yardıma ihtiyacınız olabilir. 

• Ameliyatlı bacağınızı ileri uzatınız. 

• Sandalyeden kendinizi yukarı doğru iterek kaldırınız. 

• Dengenizi kurana kadar yürüyüş cihazına ulaşmaya çalışmayınız. 
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6.4. Duşa Kabine Girip Çıkma  

 

•   Duşa kabine yaklaşınız ve girmek için arkanızı dönünüz. 

• Dengeleyici ya da koltuk değnekleri ile denge sağlayınız ve aktivite 

kısıtlamalarınızı, yapmamanız gereken hareketleri yapmamaya çalışınız. 

• Ayrıca yardımcı olacak bir kişi, tutunma barı, duş sandalyesi, kaymayan 

paspas olması iyi olur. 

• Önemli: Etkinlik kısıtlamalarınızı sürdüremezseniz, şu anda bir duşa kabin 

kullanmak güvenli değildir. 

6.5. Duşa Girmek 

• Önce ameliyat olmayan bacağınızla duşa adım atınız. 

• Ardından ameliyat olan bacağınızla duşa adım atınız. 

• Duş sandalyesi mevcutsa, koltuğa ulaşınız ve yavaşça oturma pozisyonuna 

kendinizi indiriniz. 
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6.6. Duştan Çıkmak 

 

 • Duş sandalyesi kullanıyorsanız, koltuktan yukarı doğru bastırınız ve yavaşça 

ayağa kalkınız. 

 • Duştan sonra, önce ameliyat olan bacağınızı dışarı çıkarınız. 

 • Ardından ameliyat olmayan bacağınızı dışarı çıkarınız. 

6.7. Ulaşmak, Eğilmek, Taşımak 

•  Düşük dolaplara eğilme ve ulaşma sırasında tezgâh veya masa gibi güvenilir 

bir destek kullanınız. 

• Bir alet, zeminden nesneleri toplarken sırtınızdaki gerilmeyi azaltmaya 

yardımcı olabilir. 

•  Yürüteç veya koltuk değneği kullanırken elinizde hiç bir şey taşımayınız veya 

tutmayınız. Bir önlük, alet önlüğü, kıyafet, bel çantası veya sırt çantasındaki cepleri 

kullanınız. 

•  Bir tezgâh üzerinde nesneleri kaydırdığınızda çok uzağa gitmeyiniz. 

• Ağır, sıcak veya kırılabilir eşya taşımak için tekerlekli araba kullanmayı 

deneyiniz. 
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6.8. Merdiven İnip Çıkma 

•  Fizyoterapistiniz hastanede merdiven çıkışınızı gözden geçirecektir. 

• Yukarı çıkarken ilk olarak ameliyat olmayan bacağınızla adım atmayı 

unutmayınız, daha sonra ameliyat olan bacağınızı aynı aşamaya getiriniz. 

• Aşağı inerken ilk önce ameliyat olan bacağınızla adımı atmayı unutmayınız, 

ardından ameliyat olmayan bacağınızı aynı aşamaya getiriniz. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



22 
 

6.9. Arabadan İnip-Arabaya Binme 

 

 
 

Araba koltuğundaki büyük bir plastik poşet daha kolay hareket etmenize 

yardımcı olabilir. Ayrıca, kalça yüksekliğini artırmak için kalçalarınızın altına sert bir 

yastık gerekebilir, böylece kalçalarınız dizinizden daha yüksekte kalır. 

Arabaya binerken ya da dışarı çıktığınızda, arabayı kaldırım kenarına değil, 

kaldırım kenarından bir buçuk metre uzağa park ediniz. Ayrıca, üzerinde yürüyeceğiniz 

yüzeyin buz ve kar içermediğinden emin olunuz. 

• Araba koltuğunuza arkanızı dönünüz. Ameliyat olan ayağınızı öne uzatınız. 

• Geri çekiniz ve sabit bir el tutma (gösterge paneli, koltuk arkası) bulunuz. 

• Kendinizi yavaşça koltuğun üzerine indiriniz. 

• Araba koltuğuna geri gidiniz. Her bir bacağınızı kaldırırken geriye yaslanınız. 

Ameliyatlı bacağınızı kaldırmak için yardıma ihtiyacınız olabilir. 

• Araçtan çıkarken, sürücü koltuğuna daha yakın bir yere kayınız ve her bir 

bacağınızı aracın dışına kaldırırken geriye yaslanınız. Ameliyatlı bacağınızı kaldırmak 

için yardıma ihtiyacınız olabilir. 

• Koltuğun kenarına kadar kendinizi ileri götürünüz ve ayaklarınızı yola koyunuz 

(kaldırım üzerinde değil).  Ameliyatlı ayağınızı öne koyunuz. 

• Aynı el tutamağını kullanarak kollarınızı ve ameliyat olmayan bacağınızı 

hareket ettiriniz. 

• Dengenizi sağlayana kadar yürüyüş cihazına gitmeye çalışmayınız. 
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7. HASTANEDEN GERİ DÖNÜŞ İÇİN EVİNİZİ HAZIRLAYINIZ: 
 

Ameliyattan sonra evinize geri dönüş için evinizi hazırlayınız.  

Aşağıdakileri yaparak evinizde güvenliği sağlayınız: 

• Evdeki kilimleri ve kaygan halıları kaldırınız. 

• Elektrik kablolarını ve diğer engelleri yürüyüş yollarınızdan çıkarınız. 

• Banyo, yatak odası ve koridorlara gece için aydınlatmalar kurunuz. 

• Rutin ev ve bahçe işlerini tamamlayınız. 

• Ameliyattan önce birkaç yemek hazırlayınız. 

• Sık kullandığınız eşyaları kolayca ulaşabileceğiniz yerlere koyunuz. 

•Birinin postalarınızı almasını ve gerekirse evcil hayvanlarınıza ve sevdiklerinize 

göz kulak olmasını sağlayınız. 

 
8.AMELİYATTAN 2 HAFTA ÖNCE: 
 

8.1.İlaçlar ve Diğer Bakım  

• Anti inflamatuar ilaçları kullanmayı bırakınız. (Ibuprofen, Advil, Aleve, Mobic, 

Voltaren, vs.). İlaçların antiinflamatuar olduğundan emin değilseniz, aile doktorunuza 

veya eczacınıza danışınız. 

• Bitkisel takviyeleri durdurunuz. 

• Coumadin veya Plavix gibi kan sulandırıcı ilaçları bırakmak istediğinizde 

doktorunuza danışınız. 

• Bir enfeksiyonunuz varsa veya antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuza 

bildiriniz. 

• Ameliyat için kendinizi mental olarak hazırlayınız. Derin nefes alınız ve 

rahatlayınız. Olumlu şeyler düşününüz. Unutmayın, eklem protezinin amacı 

konforunuzu arttırmak ve kalçanızın işlevini geri döndürmektir. 

• Güneş yanığından veya diğer cilt yaralanmalarından kaçınınız. 
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8.2.Hastaneye Ne Getirilir?  
 

• Geniş kıyafetler egzersizlerinizi yaparken ve eve rahat dönüş için faydalı 

olacaktır. 

• Terlikler ya da düşük topuklu ayakkabılar, spor ayakkabıları veya yürüyüş 

ayakkabıları, 

• Vakit geçirmeniz için kitap veya dergiler, 

• CPAP (uyku apnesi makinesi) (kullanmanız gerekiyorsa), 

• Yanınızda değerli mücevherat getirmemeye özen gösteriniz. 

 
9. AMELİYATTAN BİRKAÇ GÜN ÖNCE: 
 

    Ameliyat için hastaneye ne zaman geleceğinizi söyleyeceğiz. Bu sürecin her 

aşamasında sizinle birlikte olacağız.  

Hastaneye yatış yapmak için telefonda anlattığımız talimatları uygulamanız 

gerekecektir. 

Önemli: Boynunuzun altındaki vücut bölgelerinizi ameliyattan yedi günden daha yakın 

bir zamanda tıraş etmeyin (daha önce tıraş edilebilir). Ameliyat günü ameliyat bölgesi 

tıraşı hastanede uygulanacaktır. 

 Hastaneye gelmeden önceki gece, banyo veya duş alınız.  

 Yakınınızla önümüzdeki birkaç gün için planlarınızı gözden geçiriniz. 

 Meditasyon yapmak veya hoşunuza giden bir şey yapmak için biraz 

zaman ayırınız. Ameliyat korkutucu olabilir, ama unutmayınız, 

hayatınızın kalitesini yeniden kazanmak için bunu yapıyorsunuz. 

 İyi bir uyku çekmeye çalışınız. 

9.1. Ameliyattan Önce Gıda ve Sıvı Kısıtlamaları 

 

   Ameliyat gününüzde gece 12’den sonra bir şey yiyip içmemelisiniz. 

   Yulaf ezmesi veya tost gibi hafif yemekler yiyiniz.  

   Et veya kızartılmış yiyecekler gibi ağır veya yüksek yağ içeren yiyecekler 

yemeyiniz. 

  Ameliyattan 6 saat önce tütün ürünleri kullanmayı bırakınız. Cerrahınızın 

size verdiği talimatları izleyiniz. Talimatlarınızı takip etmezseniz 

ameliyatınız ertelenebilir veya tekrar planlanabilir. 
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10. AMELİYAT GÜNÜ: 
 

Bu büyük gün! Muhtemelen hem heyecanlı hem de gergin hissediyorsunuz. 

Bugün daha hareketli ve daha konforlu bir hayata başladığınız gün olacak. 

• Gerekli ilaçları bir yudum su ile alınız. 

10.1. Anestezi: Bilmeniz Gerekenler 
 

Anestezi, ağrı hissi duyularını engelleyen ve ameliyat sırasında farkındalığı en 

aza indiren ilaçların birleşimidir. Ameliyat sırasında ve sonrasında size ağrınızı 

kesmek,  azaltmak için ağrı kesici ilaçlar verilecektir. 

Ameliyattan önce anestezist ve anestezi tekniker/ teknisyeni ile görüşeceksiniz. 

Anestezist, tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek ve anestezi seçenekleriniz hakkında 

sizinle konuşacaktır. Seçiminiz ameliyat, tıbbi ve cerrahi geçmişinize ve fiziksel 

durumunuza bağlıdır. Hangi anestezinin sizin için en uygun olduğuna karar vermek için 

anestezi uzmanı sizinle konuşacaktır. 

 

Tip Tanım Avantajları Yan Etkileri  

 

 

 

Genel 

Anestezi 

 

Genel anestezi ameliyat boyunca 
uyumanızı sağlar. Sizin sinir 
sisteminize ve beyninize etki yaparak 
bütün vücudunuzda etki gösterir. Siz 
genel anesteziyi akciğere çekme ya da 
damar yoluyla alabilirisiniz. Genel 
anestezi altındayken soluk borunuzdan 
gönderilen bir hava yolu tüpü ile nefes 
alıp vermeniz sağlanır. Genel anestezi 
altındayken bilincinizi kaybedersiniz. 

Uzun ve daha karmaşık 
ameliyatlar için genel anestezi 
daha uygun olabilir.  Genel 
anestezi ayrıca ameliyat 
esnasında konforsuz bir 
durumda iseniz uygulanabilir. 
 

En yaygın olarak boğaz ağrısı, 
baş ağrısı  
ses kısıklığı, bulantı, uyuşukluk 
gibi ufak yan etkiler görülür.  
Bu yan etkiler genellikle 1 gün 
içinde kaybolur. 
Eğer bu yan etkilerden herhangi 
biri görülürse lütfen sağlık 
çalışanlarına durumu iletiniz. 

 

 

 

Bölgesel 

Anestezi 

 

Bölgesel anestezi belli sinirleri 

etkileyerek vücudunuzun belli bir 

bölgesinin uyuşmasını sağlar. Sinir 

bloğu gerçekleştiğinde huzursuzluğu 

azaltan ve konforu sağlayan genellikle 

hafif bir sedasyonla verilir. Bölgesel 

anestezi enjeksiyonla verilir. Spinal 

anestezi vücudunuzun alt yarısını 

yaklaşık 3-4 saat uyuşturur. Spinal 

anestezi belden vertebralar arasından 

enjeksiyonla verilir. Epidural anestezi 

cerrahiden sonra ağrı kesici almanızı 

sağlar. Cerrahiden sonra ekstra ağrı 

kesici ve ilaç almanızı sağlayan ince bir 

plastik tüp (kateter) omuriliğinize 

yerleştirilir. 

Genel anesteziye göre daha 

az ilaç kullanmak gerekir. Bu 

nedenle mide bulantısı 

yaşama ihtimaliniz daha 

düşük olur ve daha hızlı 

uyanırsınız. Bölgesel anestezi 

kalbiniz ve akciğerleriniz için 

genel anesteziye göre daha 

az stresli olabilir. Bölgesel 

anestezi ameliyattan sonra 

ağrıyı azaltmak için 

kullanılabilir. 

En yaygın olarak küçükbaş 

ağrıları, kaşıntı, idrar yapmada 

zorluk gibi yan etkiler görülür. 

Bu yan etkiler genellikle 1 gün 

içinde kaybolur. Eğer bu yan 

etkilerden herhangi biri 

görülürse lütfen sağlık 

çalışanlarına durumu iletiniz. 
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11. PROSEDÜR: 
 

Cerrahınız, anestezi ekibiniz ve ameliyathane hemşiresi sizi ziyaret edecek, 

önemli bilgileri gözden geçirecek ve güvenlik kontrollerini ve prosedürlerini 

tamamlayacaktır. Ameliyat saatiniz, geçirdiğiniz ameliyatın türüne göre değişecektir. 

11.1. Ameliyat Sırasında 
Ameliyatınız bittiğinde cerrahınız veya ekipten bir kişi ailenize durumunuz 

hakkında bilgi verecektir. Yatış işlemleri sırasında lütfen sekreterlere yakınlarınızın 

iletişim bilgilerini tam ve doğru olarak veriniz. Ameliyatınızın tamamlandığını 

yakınlarınız hastanenin belirli yerlerindeki ekranlardan takip edebilirler.  

11.2. Ameliyattan Sonra Uyanma 
Ameliyattan sonra monitörize edildiğiniz yaşamsal verilerinizin yakından takip 

edildiği ameliyat sonrası bakım ünitesinde uyanacaksınız. Bu alanda 1-2 saat 

kalacaksınız. 

                     Ameliyat bitti! Artık ilerlemeye hazırsınız. 

11.3. Ameliyat Sonrası Bakım 
           Sizinle ilgilenmekten çok memnunuz. 

• Hemşireleriniz, nasıl hissettiğinizi izleyecek ve herhangi bir acı ve mide 

bulantısını gidermek için sizinle birlikte çalışacaktır. Ameliyattan sonra hemşireleriniz 

size sıvı takacaklar ve almanız gereken ilaçlarınızı ayarlayacaklar. Ne zaman yemek 

yiyebileceğinizi size söyleyecekler. 

• Terapi personeli (fizyoterapist), oturmanıza, yataktan kalkmanıza ve bazı 

adımlar atmaya başlamanıza yardımcı olmak için odanıza gelecektir. 

• Muhtemelen günün çoğu için uykulu hissedeceksiniz. Uyuyakalmanız bir 

problem yaratmayacaktır. Hemşireler, hayati bulgularınız ve nefes egzersizleri için 

gereken şekilde sizi uyandıracaktır. 

• Bazı rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu normal bir durumdur.  Konforunuzu 

sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Doktorunuz kullanımınız için ağrı kesici 

ilaçlar reçete etmiştir.  

• Küçük bir solunum cihazı olan spirometre kullanmanız gerekecektir. 

Akciğerlerinizi en az saatte bir kez kullanmanız çok önemlidir (her saatte 10 derin nefes 

olacak şekilde). 

• Kan dolaşımını sağlamak için ayağınızı ve ayak bileğinizi itip çekmeniz 

(fleksiyon ekstansiyon) önerilir. Bunları her saat 10 ila 15 kez yapmaya çalışınız. 

• Varis çorapları giymeniz gerekecektir ve bunlar bacaklarınızda mekanik bir 

pompa olacaktır. Bu çorapların kullanılması kan pıhtılaşma riskini azaltmaya yardımcı 

olur. 
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11.4. İyileşme Sırasında Ne Beklemeli? 
Ameliyattan sonra, eskisi gibi hissetmeniz biraz zaman alabilir. İyileşme, her 

insan için farklıdır. Aşağıda, ameliyattan sonra sahip olabileceğiniz birkaç şey ve bu 

duyguları yönetmenin bazı yolları vardır. Ameliyattan sonra bir iki hafta ile 1 yıl 

arasında rahatsızlık hissedebilirsiniz. 

11.5. Ameliyattan Sonra Rahatsızlık veya Ağrıyı Yönetmeye Yardımcı Olmak İçin 

 Ağrı kesici ilaçlarınızı, cerrahınız tarafından belirtildiği şekilde alınız. 

 Etkinlikler arasında gerektiği şekilde dinleniniz. 

 Uzanınız ve ameliyat olan ayağınızı kaldırınız (yükselt) ve ameliyat olan 

kalçanızın etrafına günde en az 3 kez buz uygulaması yapınız. 

11.6. Uyumakta Zorluk Çekebilirsiniz. Ameliyattan Sonra Daha İyi Uyumak İçin 

 Gün içerisinde uyumamaya veya kestirmemeye çalışınız. 

 Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak için bir rutin oluşturmaya 

çalışınız. 

 Yatmadan önce çok fazla sıvı içmemeye çalışınız. 

Ameliyattan sonra en az bir ay boyunca enerji düzeyiniz düşük olacaktır.  

11.7. Ameliyattan sonra enerji seviyenizi artırmaya yardımcı olmak için 

 Her gün aynı zamanda ağrı ilacınızı almaya çalışınız. 

 Etkinlikler arasında dinleniniz. 

 Uyanık olduğunuz her saat ayağa kalkmaya ve hareket etmeye çalışınız. 

 

11.8. Çok fazla iştahınız olmayabilir 

 Yiyecek arzunuz yavaşça geri dönecektir. 

 Susuz kalmamak için bol sıvı tükettiğinizden emin olun. Her gün 2-3 litre 

sıvı tüketmeye çalışınız. 

Kabızlık yaşayabilirsiniz. Bu ağrı kesici ilaçlardan da kaynaklanabilir. 

11.9.Total Kalça Protezi Ameliyatından Sonra İnsizyonun Nasıl Olması Gerekir? 
 

Ameliyat sonrası yara yerinizin iyileşmesi, enfeksiyonu ve skarları önlemek ve 

ameliyat sonrası kalçanızın düzgün bir şekilde iyileşmesi için önemlidir. 

Her 3 günde bir pansuman yapmalı ve yara yeri bölgesini iyileşirken temiz 

tutmalısınız.  

Cerrahınızın yara yeri bakımınız için verdiği talimatları izleyiniz. 
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11.10. Ameliyattan Sonra Sık Görülen Belirtiler 

Ödem, ekimoz (siyah ve mavi renkte ve ameliyat sonrası kırmızı) olabilir. 

Ameliyat sırasında bir dren takıldıysa, uyluktan ayak parmaklarınıza kadar her yerde 

morarma görebilirsiniz. Bu belirtiler ortak ve iyileşme sürecinin bir parçasıdır.  

 

 

Bacağınızda ameliyattan sonra şişlik ve morarma olacaktır, kesi yerinde 

kızarıklık da yaygındır.  

Aşağıdaki semptomlar ameliyattan sonra da yaygındır: 38.5 °C derecenin 

altındaki ateş huzursuzluk, yorgunluk, yara yerinizin kenarlarında uyuşukluk, 1-5 gün 

arası süren yara yerinizin kenarlarında kırmızı renk değişikliği. Yara bölgesinin düzgün 

bir şekilde iyileştiğinden emin olmak için her gün belirtileri izlemek önemlidir. 

Önemli: Lütfen yara yerinizin bakımı hakkında daha fazla bilgi için talimatları 

okuyunuz. 

Ameliyattan 2 hafta sonra yara yeriniz hala ağrır ancak şişlik, morarma ve 

kızarıklıkta bir azalma görmeniz beklenir. Yara yeriniz iyileştikçe temiz ve kuru tutmaya 

devam etmeniz önemlidir. 

Ameliyattan 6 hafta sonra sahip olduğunuz ağrı miktarında bir iyileşme 

hissetmeniz beklenir. Normal faaliyetlerinize geri dönmeye başladığınızda, yara 

yerinizin görünümünü ve belirtilerinizi izlemeyi sürdürünüz. 
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12. CERRAHINIZI NE ZAMAN ARAMANIZ GEREKİYOR?  
 
12.1. Aşağıdaki Durumlarda Cerrahınızı Arayınız? 

 
 Akıntıda ani bir artış, ameliyattan sonraki 5 günden fazla süren akıntı veya 

renkli akıntı, şiddetli rahatsızlık - yorgunluk, şiddetli ağrı, şiddetli şişlik.  

Yeni meydana gelişen güçsüzlük, baldır kaslarınızda sertlik veya her zamanki 

gibi hareket edememe.  

 
13. SIKÇA SORULAN SORULAR: 
 
13.1. Cerrahınızı Ne Zaman Aramalısınız? 

 

Eğer aşağıdaki şikâyetleriniz varsa cerrahınıza başvurunuz:  

38.5 °C üzerinde ateş veya kesi yerinizde enfeksiyon belirtileri gibi: 

 Artan ağrı, 

 Artmış şişlik, 

 Artan kızarıklık, 

 Koku,  

 Sıcaklık artışı, 

 Yeşil veya sarı akıntı. 

Kolunuzu veya bacağınızı hareket ettirme yeteneğinizde meydana gelen her 

türlü değişiklik örneğin yeni oluşan bir güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, olağandışı 

kanama, morarma, ağrı kesici ile geçmeyen aşırı ağrı, ameliyatınız ile ilgili sorular ve 

kaygılar. 

Ameliyatınız ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman (göğüs ağrısı, nefes 

darlığı gibi) 112'yi arayınız veya en yakın acil servise başvurunuz. 

13.2. Hastaneyi Ne Zaman Aramalısınız?  

Eğer aşağıdaki şikâyetler varsa, birinci basamak sağlık merkezinizi arayınız: 

Sersemlik hissi, bulantı-kusma, kabızlık veya kanlı dışkılama, idrar yaparken 

yanma, ani idrara sıkışma, idrara çıkma sayısında artma gibi idrar yolu ile ilgili 

problemler, diğer problemler, sorular veya endişeler.  

Herhangi bir göğüs ağrısı, nefes alma veya nefes darlığı varsa, 112 

numaralı telefonu arayınız ya da en yakın hastaneye başvurunuz.   

Bir enfeksiyonun belirtileri ve semptomları nelerdir? Belirtiler arasında 

şunlar sayılabilir: Yara yeri bölgesinde kızarıklık, şişlik, sıcaklık artışı, akıntının 

kokusunda değişiklik, kalçanızın 38.5 °C’den daha sıcak olması yukarıdaki belirti veya 

semptomlardan herhangi birine sahipseniz hastanenizi arayınız.  
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13.3. Kan Pıhtılarının Belirtileri Nelerdir? 

Belirtiler arasında şunlar gösterilebilir: Bir veya iki bacakta şişlik, kızarıklık, ağrı 

veya hassasiyet. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz, sağlık uzmanınızı 

arayınız.  

13.4. Pulmoner Embolinin Belirtileri Nelerdir?  

Belirtiler arasında şunlar olabilir: Nefes alma süresinde kısalma, derin nefes 

alma veya öksürük ile kötüleşen keskin göğüs ağrısı, baş dönmesi, terleme. Yukarıdaki 

belirtilerden veya semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen 112'yi arayınız.  

13.5. Ne Zaman Banyo Yapabilirsiniz?  

Yara bölgesini kapatan su geçirmez bir örtüyle banyo yapabilirsiniz. Su 

geçirmez bir örtünüz yoksa ve hala sütur, zımba veya dikişiniz varsa, kesiniz 

ıslanabileceğinden cerrahınıza danışınız. Cerrahınız banyo yapmanızın sorun 

olmayacağını söyleyene kadar banyo yapmamanız gerekmektedir.  

13.6. Ameliyattan Sonra Kabızlığı Nasıl Yönetiyorsunuz? 

 Kabızlık ameliyattan sonra yaygındır. Ağrı kesici ilaçlar, demir takviyeleri, 

günlük aktivitede azalma ve yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler kabızlığa neden 

olabilir. 

13.7. Normal Diyetinize Ne Zaman Dönebilirsiniz?  

Mümkün olduğu kadar çabuk iyileşmenizi ve en iyi şekilde hissetmenize 

yardımcı olmak için dengeli yemekler ve atıştırmalıklar yiyiniz. Ameliyattan sonra ne 

yediğiniz sağlığınızı etkiler. Sağlıklı yiyecekler yemelisiniz ve bol miktarda su 

içmelisiniz. 

13.8. Havalimanlarındaki Dedektörlerden Geçerken Protezim Sorun Çıkarır mı?  

Proteziniz metal içeriyorsa, havalimanlarındaki metal dedektörler uyarı verebilir. 

Güvenlik görevlisine, güvenlik taramasından geçmeden önce bir metal implantınızın 

bulunduğunu ve bulunduğu yeri bildirmeniz önerilir. Bu durumda güvenlik görevlisi size 

özel bir güvenlik taraması sunabilir. 

13.9. Ameliyattan, Prosedürlerden veya Diş Muayenesinden Önce Koruyucu 

Antibiyotik Almanız Gerekiyor mu?  

Herhangi bir ameliyat, podiatri prosedürü, diş muayenesi, X-ışını veya diğer 

prosedürlerden önce sağlık görevlilerini ve diş hekiminize kalça protezi operasyonu 

olacağınızı söyleyiniz. Antibiyotik almanız gerekebilir. Bir enfeksiyonu önlemeye 

yardımcı olmak için, aşağıdakilerden herhangi biri varsa diş tedavinizden önce 

antibiyotik almanız gerekebilir: İlaç, radyasyon veya tip 1 diyabet, Romatoid artrit gibi 

hastalıkların neden olduğu zayıf immun sistem. 



31 
 

Eklem protezinize bağlı herhangi bir enfeksiyon geçirdiyseniz, diş hekiminize de 

mutlaka söyleyiniz. 

Aşağıdaki diş prosedürlerinden herhangi birine sahip olmanız gerekirse, 

antibiyotik almanız gerekebilir: Diş eti hastalığı tedavisi, bir veya daha fazla diş 

çekilmesi, diş implantı olan hastalarda kanamaya neden olabilecek herhangi bir tedavi 

durumunda. 

Bu durumu diş hekiminizle ve cerrahınızla konuşunuz, böylece hangi tedavinin 

size uygun olduğuna karar vermek için birlikte çalışabilirler. 

Biliyor musunuz? Dişlerinizde veya diş etlerinizdeki enfeksiyonlara neden olabilen 

mikroplar (bakteri), bazı diş işlemleri sırasında kan dolaşımınıza salınabilir. 

13.10. Ne Zaman Araba Kullanabilirsiniz?  
 

Sürüşe devam edebilmek için cerrahınızla konuşunuz. Cerrahınızla ilk görüşme 

randevunuza kadar bir araba sürmeye ara vermeniz gerekir. Ağrı ilacı kullanırken 

araba kullanmayınız çünkü kararlarınızı etkileyebilir ve aracı güvenli bir şekilde 

çalıştırmanıza engel olabilir. Ameliyattan 6 hafta sonrasına kadar araba çalıştırmak için 

ameliyat olan bacağınızı kullanmayınız. 

13.11. İşe ya da Hobilerinize Ne Zaman Dönebilirsiniz?  
 

Cerrahınızla işinize ya da hobilerinize dönmeyi konuşunuz.  

13.12. Cinsel Aktiviteye Ne Zaman Devam Edebilirsin? 
 

Hazır olduğunuzda cinsel aktiviteye devam edebilirsiniz. Sert bir yatak tavsiye 

edilir. Ameliyattan sonraki ilk 6 hafta boyunca pasif partner olunuz. Misyoner 

pozisyonunu veya daha az baskın pozisyonları kullanınız. 

13.13. Cerrahınızla İlk Görüşme Randevunuza Ne Zamana Almalısınız? 
 

Henüz randevu almadıysanız veya herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, 

randevu almak için cerrahınızla görüşünüz. Randevuda cerrahınıza soru sormak için 

bir sonraki sayfadaki çalışma sayfasına bakınız. 

 
13.14. Beslenme, Bilmeniz Gerekenler 
 

İyi bir beslenme iyileşmeniz için gereklidir.  Dengeli öğün ve yemekler hızlıca 

iyileşmenize yardımcı olacaktır ve daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Ameliyattan 

sonra yedikleriniz sağlığınızı etkileyecektir. 

Doğru yiyeceklerden yeterince yemezseniz, yorgun hissedecek ve kendinize iyi 

bakmanız güçleşecektir.  Aç hissetmeseniz bile yemek için vakit ayırınız. 
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Yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı planlarken tabağınızın nasıl görünmesi 

gerektiğini düşünmeye çalışınız. 

Aşağıdaki içeriklerden zengin olan olan besinlerden tüketmek iyileşmeniz için 

önemlidir. 

Protein: Proteinler dokuların tamiri ve sağlıklı dokuların inşa edilmesine yardımcı olur. 

Demir: Vücudunuzdaki her bir hücrenin enerji üretmesine yardımcı olur. 

C vitamini: Hasarlanmış dokuların tamirinde yardımcı olur, diş ve kemiklerinizi 

sağlamlaştırır ve bağırsaklardan demir emilmesini sağlar. 

Kalsiyum: Kemiklerinizin inşasını ve korunmasını, kaslarınızın hareket etmesini, kan 

pıhtılaşmasını, sinirlerin mesajlar göndermesini sağlar. 

Lif: düzenli bağırsak hareketleri oluşmasına yardım eder. 

Dengeli yemekler ve atıştırmalıklar seçmek için bir sonraki sayfadaki tabloyu 

kullanınız. 

 

Protein Demir Vitamin C Kalsiyum Lifli Gıda 

Tavuk Bezelye Karpuz Süt Esmer Pirinç 

Kırmızı Et Kuru Üzüm Portakal Yoğurt Patates 

Yumurta Biftek Çilek Yeşil Fasulye Tam Tahıllı 
Makarna 

Fıstık Ezmesi  Kepekli Gevrek Biber Sardalye Tam Tahıl 
Ekmeği 

Somon Balığı  Fasulye ve 
Baklagiller 

Üzüm Brokoli Tam Tahıllı 
Wrap 

 

14. EV EGZERSİZ PROGRAMI (1): 

          Bu bölümde; 

Ev egzersizi programı 

Şişlikler 

Hareket açıklığı 

Güçlenme 

Yürüme 

Ameliyat sonrası uymanız gereken önlemler olacaktır. Bu kılavuz öz 

bakımınızı yaparken gerekli olan önlemler için yardımcı olacaktır. 
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Tuvalet Kullanımı: Evdeki tuvalette ve aile ve arkadaşlarınızı ziyarette yükseltici 

kullanınız. Toplum içindeyken de engelli kullanımına uygun tuvalet kullanınız. 

Banyo Yapma: Ayaklarınızı yıkarken uzun kulplu sünger kullanınız. İhtiyacınız varsa 

yardımcı olabilecek birini yanınızda bulundurunuz.  Banyo tabanında paspas veya 

yapışkan bantlar, duş için sandalye kullanarak düşme riskinizi azaltabilirsiniz. 

Giyinme:  Vücudunuzun alt kısımlarına kıyafet giyerken kıyafete uzanmak için alet 

kullanınız. Eğilmeden çorap giymek için çorap giydirici kullanınız. Kemer desteği, topuk 

arkası ve kaymaz tabanları olan ayakkabılar giyiniz. Ayakkabı bağlamayı 

kolaylaştırmak için elastik bağcıklar kullanabilirsiniz. 

Ameliyat Sonrası İlk 8 Hafta Alınması Gereken Tedbirler 

Kalçanızın yerinden çıkmaması için ameliyattan sonra en az 6 hafta dizleriniz 

kalçanızdan aşağıda kalacak şekilde oturmanız gerekeceği için yatağınızın kenarına, 

en sık oturduğunuz sandalyeye, kanepeye, klozete ve arabanızın koltuğuna otururken 

dizlerinizin kalçanızdan aşağıda kalıp kalmadığı kontrol ediniz ve gerekli düzenlemeleri 

yapınız (yükseltici yastıklar ve tuvalet için yükseltici oturak). 

Ameliyatlı kalçanızı 80 dereceden fazla eğmeyiniz. 

         Dizlerinizi kalçanızdan yukarıya kaldırmayınız. 
 
Kanepe veya tabure gibi alçak yerlere tercihen oturmayınız veya 
yükseltici yastık koyduktan sonra oturunuz. 

Yüksek tuvalet oturağı kullanınız. 

 Otururken öne eğilmeyiniz. Pantolon, çorap vs. giyerken yardım 
alınız veya alet kullanınız. 

 

Otururken dik bir şekilde oturmayınız. Hafif yaslanarak oturunuz. 
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Yerdeki cisimleri eğilerek almayınız. Bacak bacak üstüne atmayınız. 

 

 Yatarken bacaklarınızın arasına yastık koyunuz. 

 Otururken dizlerinizi en az 15-20 cm ayrık tutunuz. 

 Yan tarafınıza yatarken bacak aranıza yastık koyunuz. 

 Doktorunuz izin vermeden yan tarafınıza dönerek yatmayınız. 

 

14.1. Yürütecin Kullanılması 

Oturma 

Koltuğun arkanıza değdiğini hissedene kadar geriye doğru yaslanınız. 

Ameliyatlı bacağınızı öne doğru kaydırınız ve sandalyenin kollarından destek alarak 

yavaşça oturunuz. 
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Ayağa Kalkma    

Ameliyatlı bacağınız ileride olacak şekilde sandalyede öne doğru kayınız. 

Sandalyenin kollarından destek alarak ayağa kalkınız ve yürüteci tutunuz. 

 

 

14.2. Yürüteç Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 

 Yürüteç ile ani dönüşler yapmayınız. 
 Yürürken yürüteci yerden kaldırmayınız. 
 Kısa adımlar atınız ve sağlam bacağınız ile dönüş yapınız. 
 Ayağa kalkarken yürüteçten destek almayınız. 
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Tuvalet Kullanımı 

 Unutmamanız gereken önemli bir nokta alaturka tuvalet kullanamayacağınızdır. 

 

Tuvalete Oturma  

 Bacaklarınızın değdiğini hissedene kadar tuvalete doğru yaslanınız. 
 Ameliyatlı bacağınız önde olacak şekilde geriye doğru yaslanırken tuvalet 

desteğini tutunuz. 
 Her iki kolunuzdan destek alarak kendinizi yavaşça tuvalete yaklaştırınız ve 

oturunuz. 

  

 

Tuvaletten Kalkma   

 Ameliyatlı bacağınızı öne doğru kaydırın ve tuvalet desteğini tutunuz. 
 Her iki kolunuzu kullanarak ayağa kalkın ve sonra yürütecinizi tutunuz. 
 ASLA yürütecinizden destek alarak tuvaletten kalkmayınız. 
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14.3. Giyinme     
 

İç çamaşır, pantolon veya çorabınızı giyerken yardımcı 
ekipman (giyinme sopası, tutucu) kullanın. ASLA öne 
eğilmeyiniz.  

  
Eğer temin edebilirseniz çorap giyme için özel tutucular kullanınız; aksi takdirde bir 
başkasının yardımını isteyiniz. 

Mümkünse bağcıksız ve kolay giyilebilen ayakkabı kullanınız. 
Ayakkabılarınızı giyerken asla öne eğilmeyiniz. 
 

14.4. Yatağa Yatma ve Kalkma 

 Yatağın kenarına oturunuz ve geriye doğru her defasında 
bir elinizi kullanarak uzanınız. 

 Gövdenizi kollarınız desteği ile yatağa alınız; bacaklarınızı yatağa alırken, ayrık 
durmaları için yardım isteyebilirsiniz. 

 Yataktan kalkarken bu hareketleri tersten yapınız. 
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14.5. Banyo Yapma   

 Dikişleriniz alındıktan 24 saat sonra yapabilirsiniz. Dikişler genellikle ameliyattan 

12-14 gün sonra alınır. 

 Bacaklarınızı ve ayaklarınızı yıkamak için uzun saplı sünger kullanınız. 
 Banyoda yükseltilmiş oturak kullanınız ve ameliyatlı bacağınızı daima önde 

tutunuz. 

14.6. Arabaya Binme 

 Arabanın ön koltuğuna bacaklarınız değene kadar yavaşça yaklaşınız. Ameliyatlı 
bacağınızı öne doğru kaydırınız ve her iki elinizi koltuğa koyunuz ve kendinizi 
yavaşça bırakınız. 

 Ameliyatlı bacağınızı dik tutarak kendinizi içeriye kaydırınız. 
 Gövdenizi yavaşça öne döndürünüz. 
 Ne zaman araba kullanabilirim?  

Önerilen 6 hafta araba kullanılmamasıdır. 
 

 
 

Bacak kaslarınızı, kalça problemleriniz nedeniyle onları çok fazla kullanmadığınız için 

ameliyattan sonra zayıf hissedebilirsiniz. Ancak ameliyat ile kalça problemlerinizi 

düzelttik. 

 

15. EV EGZERSİZİ PROGRAMINIZ (2): 

Uyluk ve bacaktaki şişlikleri azaltacak ve kalça hareketlerinizi, kuvvetinizi 

artıracak aktiviteler içermektedir.  Bu daha kolay hareket etmenize ve önceden keyif 

aldığınız etkinliklere dönmenize yardımcı olacaktır. 

Rehabilitasyondaki başarınız büyük ölçüde, fizyoterapistleriniz tarafından 

geliştirilen ev egzersiz programını (sonraki sayfalarda) takip etmenize bağlıdır. 

Şişlik: Ameliyattan sonra şişliklerinizi azaltmaya çalışmanız önemlidir.  Bunun için, 

bacağınızı kalp seviyesinden yukarıda tutarak yatmalı, kalçanıza buz paketleri 

koymalı, ayak bileği hareketleri ile aktif olarak kaslarınızı pompalayarak hareket 

ettirmelisiniz 
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Hareket açıklığı: Kalça protezi cerrahisinden sonra kalça hareketleri (bükme ve düz 

uzatma) çalışmak önemlidir. Bu topallamadan yürümenize ve sandalye, yatak ve 

tuvaletten daha kolay kalkmanıza yardımcı olacaktır. 

Güçlendirme Egzersizleri: Ameliyattan sonra eski kuvvetinizi kazanmanız için 

önemlidir. Bu keyif aldığınız etkinliklere dönmenize yardımcı olacaktır. 

İpucu Egzersizlerinizi en rahat uzanırken yapabilirsiniz. Bu yüzden yatak egzersiz 

yapmak için en iyi yerdir. 

Yürüme: Gün boyu sık sık yürümek, dışarıda ve insanlar arasında yürümenize 

yardımcı olacaktır. Evinizin etrafında walker (yürüteç), koltuk değneği veya baston ile 

yürüyerek bunu yapabilirsiniz. Doktorunuz sizden yeni kalçanıza ağırlığınızı vermenizi 

isteyecektir. Üç farklı miktar vardır. Genellikle doktorunuz ağırlığınızın tamamını 

taşımanızı isteyecektir. 

Parmak Ucu Yük Verme; Dengenizi sağlamanız için ameliyatlı bacağınızla zemine 

yeteri kadar dokununuz. Hiç yük vermeyiniz. 

Kısmi Yük Verme; Ameliyatlı bacağınıza belli bir miktar yük veriniz. 

Fizyoterapistiniz ne kadar ağırlık vermeniz gerektiği konusunda size yardımcı 

olacaktır. 

Tam Yük Verme; Tüm ağırlığınızı verebilirsiniz ya da dururken veya yürürken tolere 

edebildiğiniz kadar yük verebilirsiniz. 

Şişlik: Bu egzersizleri yaparak şişlik miktarını azaltabilirsiniz ve ameliyattan sonra 

dolaşımı iyileştirebilirsiniz.  

Hangi sıklıkta? Günde en az 3 kere yapınız. 

Ameliyattan sonra bacak ve ayağınızda şişlik olacaktır. Şişliğiniz hastaneden 

taburcu olduktan sonra artacaktır. Bu yaygın bir durumdur ama gitgide azalacaktır. 

Önemli olan kalçanızdaki şişliği azaltmanızdır. Aşağıdaki aktiviteler buna yardımcı 

olacaktır. 
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15.1. Uzanma ve Bacağı Kaldırma  

En az 20 dakika boyunca ameliyat olan bacağınızı kalp seviyesinin üstünde 

tutarak yatınız.  Bacağınızda şişlik artıyorsa iki üç yastığı bacağınızın altına koyarak 

uzanınız. Şişlik azalmıyorsa veya miktarından endişeleniyorsanız doktorunuza 

haber veriniz. 

, 

Buz: Dinlenirken ve bacağınızı uzatırken kalçanızın etrafına 15-20 dakika boyunca 

soğuk paketler koyunuz. Buzu direkt cilde temas ettirmemek için temiz bir havlu 

veya yastık kılıfına sarınız. 

Ayak bileği pompası egzersizleri: Bu egzersizi her dinlenme sırasında uzanırken 

10 kez yapınız. Ayaklarınızı yukarı doğru çekerek ayaklarınızı yukarı ve aşağı 

pompalayınız, sonra ayaklarınızı uzağa itiniz. Ayrıca, ayaklarınızı saat yönünde ve 

saat yönünün tersine döndürünüz. Ayak bileği pompası egzersizi saatte 10 kez 

yapılmalıdır. 

Aktivite: Ameliyattan sonraki ilk birkaç hafta boyunca ev dışı aktivitenizi aşamalı 

olarak arttırmak önemlidir. Fakat çok fazla aktivite yaparsanız, kalçanız şişmiş ve 

ağrılı hale gelebilir. Her bir egzersizi 10 tekrar yapınız. Egzersizleri rahat 

yapabiliyorsanız tekrar sayısını aşamalı olarak 20’ye çıkarınız. 
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Ayak pompası 

Ayağınızı kendinize doğru çekerek sonra aşağı doğru iterek pompalayınız. 

Sonra ayak bileğinizi saat yönü ve tersi yönünde döndürünüz. 

 

 

Uyluk sıkılaştırma (kuadriseps seti) 

    Dizinizi yatağın içine doğru bastırarak uyluk kaslarınızın kasılmasını 

sağlayınız. 5 saniye bekleyiniz ve gevşetiniz. 

 

 

Topuk kaydırma (diz ve kalça fleksiyonu) 

Topuğunuzu yataktan kaldırmadan kaydırarak kalça ve dizinizi bükün sonra 

topuğunuzu geriye doğru kaydırarak bacağınızı düzleştirin ve gevşeyin.  Bu egzersizi 

yaparken diz kapağınızı hep tavanı gösterecek şekilde tutun. Topuğunuzu daha rahat 

kaydırmak için plastik poşet kullanabilirsiniz. 
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Bacak Açma Kapama Egzersizleri (Abduksiyon/ Adduksiyon) 

Ameliyat olan bacağınızı yana kaydırın, dizkapağınızın tavana doğru bakmasını 

sağlayın. Bacağınızı tekrar başlangıç konumuna kaydırın. Daha kolay kaymasını 

sağlamak için topuğunuzun altında bir plastik poşet koyabilirsiniz. 

 

 

Yatarken tekme (kısa ark kuadriseps) 

Dizinizin altına bir rulo havlu koyarak sırt üstü uzanın. Bacağınızı düz bir şekilde 

uzatın ve 5 saniye tutun. Yavaşça bacağınızı indirin ve gevşeyin. Egzersiz boyunca 

dizinizin arkası altındaki havlu ile temasta olmalıdır. 

  

  

  Düz bacak kaldırma 

Ameliyat olmayan dizinizi kırarak ayak tabanınızı yatağa koyunuz. Uyluğun 

üstündeki kasları kasarak dizinizi sıkılaştırın ve bacağınızı düz bir şekilde kaldırınız ve 

dizinizi düz tutunuz. 5 saniye boyunca tuttuktan sonra yavaşça indirin ve gevşeyiniz. 
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Otururken tekme (uzun ark kuadriseps) 

Bir sandalyeye oturarak bacağınızı ileri doğru uzatın dizinizi düzleştirin. 

Bacağınızı 5 saniye tuttuktan sonra yavaşça indirin ve gevşeyin. 

  

 

15.2. Yürüme 

Bu gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olacaktır. Evinizin etrafında 

günde 5 kez yürüyünüz. Banyo veya mutfağa yapılan yürüyüşler yeterli değildir. 

Yürüdüğünüz mesafeyi kademeli olarak artırınız. Dışarıda ve toplumda yürümeye 

çalışınız. Her bir kişinin farklı olduğunu ve ameliyat öncesi farklı fitness seviyelerine 

sahip olduğunu unutmayınız. Ek tıbbi durumlarınız varsa yürüyüş hakkında 

fizyoterapistinizle konuşunuz. 

15.3. Tıbbi Malzeme 

Ameliyattan sonra güvenli bir iyileşme sağlamak için bazı özel ekipman 

kullanmanız gerekebilir. Bu sayfa ve takip eden sayfa ekipmanları gösterir ve 

açıklar. 

Ameliyattan sonra bir ön tekerleği, koltuk değneklerini veya bastonu 

(yardımcı yürüyüş cihazı) ve büyük olasılıkla yükseltilmiş bir klozet kullanmalısınız. 

Diğer öğeler ihtiyaçlarınıza göre isteğe bağlıdır. 
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              Yürüteç                              Tuvalet Yükseltici                     Koltuk Değneği 

   

               

 

 

Banyo Destek Çubukları                                                                           Duş Başlığı                               
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          Banyo Sandalyesi                                                        Uzun Saplı Sünger

                                                      

   

 

 

 

Tuvaletten Kalkma Yardımcı ve Tutucu             Çorap Giydirme Yardımcısı 
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