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Увод
Уважаеми читатели,
Ние съставихме тази брошура в помощ на па-
циентите, членовете на семейството им и 
всички онези, които искат да знаят повече за 
ендопротезирането на раменната става. 
Тя ще отговори на основните ви въпроси, ще 
ви разясни принципа и хода на извършване на 
самата процедура по поставянето на изкуст-
вена раменна става, а също така ще разсее и 
всичките ви опасения и страхове. 
Тази брошура има информативен характер 
и не може да замести консултацията с ле-
кар специалист. Вие четете тази брошура 
най-вероятно, защото вашият лекуващ лекар 
ви е поставил на вас или на някой ваш род-
нина диагноза артроза на раменната става. 
Сигурни сме, че той ви е предписал и други ме-
тоди на лечение, като различни медикамен-
ти, физиотерапия и лечебна физкултура. И 
все пак тези методи на лечение, рядко имат 
дългосрочен и траен ефект върху напреднала 
артроза. Болката и особено хронична болка 
може да се превърне в сериозен проблем, да 
влоши качеството на живот и да ограничи 
подвижността ви. В много от случаите на на-
преднала артроза на раменната става, само 
раменно ендопротезиране може да донесе 
облекчение. След такъв тип операция, почти 
всички пациенти възстановяват напълно за-
губената си подвижност и се освобождават 
от болката, като по този начин повишават 
качеството си на живот.
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1. Раменната става

Раменната става е най-мобилна-
та става в тялото, като в съ-
щото време е много уязвима към 
травми. Анатомията подобна на 
сфера, подсигурява движение във 
всички посоки, което ни позволя-
ва да използваме ръцете по много 
различни начини. Ямката – нари-
чана гленоид – е част от рамен-
ната лопатка. Гленоидът и обла-
та глава на раменната кост на 
ръката, която е сферата лежаща 
в раменната ямка, са покрити от 
хрущялен слой. Между двете по-
върхности в ставата, които са 
покрити с хрущиялна тъкан има 
гъста течност, наречена сино-
виална течност. Хрущялът оси-
гурява гладко и плавно движение 
на ставата. Здрави лигаменти 
(връзки), ставна капсула и различ-
ни мускули осигуряват стабил-
ността на раменната става.

Хрущялен слой

Ключица

Глава на 
Хумеруса

Ямка
(гленоид)

Раменна 
лопатка

Раменна кост 
(хумерус)



8 9
Дистрибутор за България

2. Какво представлява артрозата?

Износването на ставния хрущял е ес-
тествен процес в хода на напредване 
на възрастта на човек и може да дове-
де до износване на раменната става. За 
разлика от много други видове тъкани 
в човешкото тяло (например кожата), 
хрущялната тъкан не е в състояние да 
се лекува или да се регенерира, като по 
този начин контузен или износен став-
ният хрущял се губи завинаги. Тази загу-
ба на повърхностния слой на раменната 
става бързо води до болезнени функцио-
нални нарушения. 

Артрозата обикновено е процес, който 
се развива в течение на няколко години. 
Загиването на единични хондроцити 
(клетките изграждащи хрущялната тъ-
кан) води до образуването на канали 
и пукнатини. В резултат на това по-
върхността на хрущяла става грапава 
и се протрива все повече и повече при 
нормално натоварване. Малки парчен-
ца могат да се отлепят от хрущяла и 
това води до дразнене на синовиалната 
мембрана и може да предизвика ставни 
възпаления и изливи. Подвижността се 
влошава постоянно и пациентът из-
питва все по-силна болка.

Освен това ставата може да изгради 
остеофити (шипове), както и нова 
костна тъкан. Чрез увеличаване на носе-
щата повърхност на ставата, човеш-
кото тяло се опитва да предотврати 
допълнителни увреждания на хрущяла – 
процес, който обаче не е достатъчно 
ефективен.

Болката е основният симптом на арт-
розата. Тя се среща или като така наре-
чената „начална болка“, или на по-късен 
етап като болка от натоварване. Тя 
често кара пациента да щади става-
та и да не я натоварва, което от своя 
страна води до влошаване на състоя-
нието, тъй като хрущялът се нуждае 
от движение, за да се храни. 

Най-често срещаната форма на арт-
роза на раменната става е т.нар. пър-
вична (идиопатична) остеоартроза. 
Заболяването се развива бавно, в про-
дължение на години. 

Щом болката и ограничението на под-
вижността се проявят, хрущялът вече 
е безвъзвратно увреден. Хроничният 
артрит (ставен ревматизъм), който 
често включва няколко стави, може да 
доведе до същите увреждания, но с раз-
лични причини. При защитната си реак-
ция организмът продуцира вещества, 
които набъбват синувиалната мембра-
на и предизвикват хронично възпаление 
на ставата, съпътствано от прогреси-
вен деструктивен процес.

Ключица

Хрущялен слой

Гленоид

Раменна 
лопатка

Глава на Хумеруса

Хрущялен дефект

Раменна кост (хумерус)
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3. Как се проявява артрозата? 4. Други причини за смяна на раменна става

Сложният процес за проявява-
нето на артрозата все още 
се изследва. Лекарите лекуват 
симптомите, но истинското 
заздравяване на засегната ста-
ва все още не е възможно. 

Има данни, че фактори като 
наднормено тегло, прекалено-
то натоварване и други са за-
страшаващи и рискът при тях 
е по-голям. Хора, които посто-
янно и прекомерно натоварват 
ставите си (като тези, които 
извършват тежка подземна ра-
бота, спортисти и др.) са изло-
жени на по-висок риск. 

Раменната става позволява ог-
ромна свобода на движенията, 
но това я прави доста по-нес-
табилна, в сравнение с тазо-
бедрената става, например. 
Нестабилните стави са пред-
разположени към дислокации. 
Всяка подобна травма показ-
ва дисфункция на системата и 
може да доведе до формиране-
то на артроза. При нарушена 
функция на ставата може да 
се появи артроза, както и при 
заболявания на ставния хрущял, 
синовиалната мембрана или си-
новиалната течност.

Фрактура
Злощастни падания върху рамото 
мо гат да доведат до фрактура 
на главата на хумеруса, фрактура 
на самия хумерус, или фрактура на 
кост ните издатини в раменната 
ста ва. При подобни фрактури, ху-
ме ру сът може да се отдели от 
ло пат ката. В допълнение на бол-
ката и ограничените движения, 
последствията включват и ув-
реждане на хрущяла.
За лечението на тези, така 
нарече ни многофрагментни фрак-
тури се из пол зва фрактурна про-
теза. Това поз  во ля ва фиксиране 
на костните час ти ци, заменяне 
на повредените ставни повърх-
ности и въз ста но вя ване на функ-
циите на рамото. 
Информация за фрактурните про-
тези ще намерите на стр. 18.

Нестабилност, поради  
раз мест вания
Нестабилността в раменната 
ста ва, обикновено се дължи на раз-
мествания (луксации): В следствие 
на падане или подлагане на пре ко-
мер ни, неконтролируеми, пасивни 
вън шни сили, контактните по-
върх ности на ставата са из мес-
те ни. Сухожилията и ставната 
кап су ла може да се разкъсат; став-
на та глава се измества от ямка-
та. Разместванията обикновено 
са придружени от подуване и об-
ра зуване на хематоми (синини).

Увреда на ротаторния  
маншон
Ротаторният маншон (наричан 
още мускулен пръстен) е група от 
четири мускула, чиито сухожилия 
обграждат раменната става и я 
стабилизират. Разкъсване на тези 
сухожилия може да бъде причинено 
от травма от падане (разкъсване 
на ротаторния маншон). 
Въпреки това, най-честата при-
чина за подобни наранявания е 
ерозията на маншона, причине-
на от прекаленото натоварва-
не, характерно за някои спорто-
ве. Отличителен белег за тези 
състояния е болка, която може да 
се проявява с месеци или години, в 
различна степен. 
При травма, когато е увреден и 
ротаторният маншон се използва 
обратна (Inverse/Reverse) протеза.
Информация за Inverse протезите 
ще намерите на стр. 17.

Сравнено с други стави, като колянната или тазобедрената става, ра-
менната става по-рядко бива засегната от артроза. Имплантирането 
на изкуствена раменна става може да се наложи поради други причини:
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5. Методи на лечение

Раменната протеза не е първа 
стъпка в лечението, разбира се. 
Преди поставянето на изкуст-
вена става, докторите използ-
ват неоперативни методи за 
облекчаване на болката:

• Лекарствени средства – най- 
често от групата на не сте ро-
ид ни те про ти во въз па ли тел ни 
средства под различни фор ми

• Промяна на навиците (по от-
ношение на спорта, теглото, 
храненето и т.н.)

• Инжекции, когато е възможно

• Използване на ортопедични 
помощни средства

• Физиотерапия и лечебна физ-
култура

Всички изброени мерки имат различен 
ефект върху всеки пациент. В много 
от случаите отзвучаване на симпто-
мите и възстановяване на подвиж-
ността могат да бъдат постигнати 
единствено чрез поставяне на изкуст-
вена става. От основно значение е 
операцията да се направи в правилния 
момент: 
Ако артрозата е вече в прекалено на-
преднала степен, рамото може вече 
да се е сковало и ямката може да се е 
разрушила. При тези обстоятелства 
операцията може да бъде по-трудна 
или дори невъзможна.

Когато операцията се превърне 
в проблем
Оперативните интервенции винаги 
са въпрос на оценка на ползите и ри-
сковете. От една страна са общите и 
специфичните рискове свързани с една 
операция (проблеми с анестезията, 
следоперативно кървене, инфекции 
и др.), които детайлно ще ви бъдат 
обяснени от вашия лекуващ лекар. 
От друга страна, почти винаги може-
те да очаквате освобождавне от бол-
ката и ясно изразено подобряване в 
подвижността на раменната става. 
Минималните рискове от операция-
та обикновено отстъпват на значи-
телното подобрение в качеството 
на живот. Добре е да вземете реше-
нието за операция заедно с близките 
ви хора и след консултация с лекува-
щия ви лекар.
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6. Изкуствената раменна става

Тоталната протеза
Целта при смяната на рамен-
ната става е елиминиране на 
болката, възстановяване на 
нормалния обем на движение и 
възможностите за повдигане. 
Въпреки това изкуствената 
става не е в състояние да ком-
пенсира изцяло естествената 
става.

Вашият ортопед ще ви обясни 
по-подробно за самата опера-
ция и за импланта, който ще ви 
бъде поставен. 
От многобройните модели, 
бива избран най-подходящият 
имплант, според типа на про-
блема на пациента, нивото му 
на активност и качеството на 
костите му.

На следващите страници ще 
на ме ри те информация за най- 
чес то използваните раменни 
про те зи и тяхната функция.

Класическото лечение, каквото 
е тоталната протеза се из-
ползва за цялостна подмяна на 
ставата. Всички разрушени или 
износени ставни повърхности 
се подменят.

Състои се от следващите три 
компонента:

Ямката 
Новата раменнa ямка, нари-
чанa още гленоид, е изработенa 
изцяло от пластмаса (полиети-
лен). Поставя (имплантира) се 
в естественатa ямка, като я 
замества напълно.

Главата
Главата на протезата е израбо-
тена от метал (кобалт-хром- 
молибден) и е с диаметър между  
39 и 53mm. Повърхността е сил-
но полирана, като целта е мини-
мално триене между главата и 
новатa ямка.

Стеблото
Стеблото на протезата (ти-
таний) се поставя в костта на 
горната част на ръката. Горна-
та част на стеблото има кону-
совидна форма, където изкуст-
вената глава се захваща

Ключица

Глава

Ямка

Стебло

Раменна кост

Раменна 
лопатка

Ямка

Глава

Стебло
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Протеза с късо стебло Inverse протезата (обърната)
Този вид протеза се импланти-
ра като тотална протеза, но 
е с доста по-късо стебло. Кога-
то качеството на костта го 
позволява, може да се използва 
като алтернатива на конве-
ционалната тотална протеза. 

Имплантирането на такъв 
вид протеза предоставя дос-
та предимства, като по-малко 
времетраене на операцията 
и намалена кръвозагуба. Освен 
това, голяма част от костта 
се запазва, което може да е от 
полза, ако се наложи вторична 
операция за подмяна на имплан-
та (ревизия).

При inverse протезите, топката и чашката са обърнати. Пластма-
совата топка се закрепя за лопатката на рамото, а чашката, която 
може да бъде метална или керамична, се закрепя за главата на хумеруса 
(раменната кост). Дори и с нарушен ротаторен маншон, движението 
на ръката нагоре се възстановява, посредством делтоидния мускул.

Тази „обърната” протеза се  
използва в случай на:

• Големи, непоправими разкъсвания на 
ротаторния маншон, причиняващи от-
слабване на ръката и ограничаване на 
движенията на раменната става. 

• Артропатия на ротаторния маншон 
(дълготрайно увреждане на сухожилията 
на ротаторния маншон, предизвикващо 
особена форма на остеоартрит)

• Оперативна подмяна на ендопротеза 
(ревизия)

Тъй като, при тези състояния отстра-
няването на болката и загубата на сила, 
както и възстановяването на движе-
нията не могат да бъдат постигнати 
с конвенционална протеза, често се из-
ползва Inverse протеза.

Протезата с късо стебло се 
имплантира без използване-
то на костен цимент. Високо-
технологичното покритие на 
стеблото подсигурява бърза 
остеоинтеграция (врастване 
на костта с импланта); глава-
та е изработена от керамика 
или метал, в зависимост от 
модела; гленоидът е направен 
от полиетилен.
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Фрактурните протези
Главата на хумеруса е предраз-
положена към сложни фактурни 
наранявания: Падане върху ръ-
ката, изкълчване на ръката или 
самото рамо, може да доведе 
до сложна фрактура.

При такива усложнени нараня-
вания, често се използват фрак-
турни протези. Дизайнът им 
позволява сигурно фиксиране на 
натрошените костни парчета 
към сухожилията на ротатор-
ния маншон, чрез пришиване с 
конец или тел.

Така се създават необходими-
те условия за възстановяване 
на движението на нараненото 
рамо без болка. За съжаление, ня-
кои пациенти не успяват да въз-
становят пълният си обем на 
движение на раменната става.

Фрактурната протеза Inverse
При някои фрактури, така нарече-
ният ротаторен маншон може да 
бъде засегнат: съставен е от чети-
ри мускула, които обграждат става-
та като ръкав, което съществено 
допринася за стабилността ´.

Фрактурната протеза Inverse може 
да бъде използвана в случаите, кога-
то са налице фрактура и дефект в 
ротаторния маншон. Този имплант 
комбинира предимствата на фрак-
турната протеза и Inverse протеза-
та. Дизайнът ´ позволява повече сво-
бода на движението в сравнение със 
стандартната фрактурна протеза, 
като в същото време раздробените 
костни парчета се фиксират сигурно.

Фрактурната протеза Inverse може 
да се използва и като ревизионен им-
плант: Възможно е фрактури, които 
са лекувани с помощта на стандарт-
на фрактурна протеза, да не заздра-
вяват по правилен начин и неблаго-
приятно да влиаят на ротаторния 
маншон. В такива случаи може да се 
постигне облекчение, подобрение в 
свободата на движение и облекчава-
не на болката, чрез Inverse фрактур-
на протеза.
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7.  Преди болницата

Можете да подготвите дома си 
оптимално за времето след операцията:

• Преместете предметите, които използвате ежедневно (кухненска 
посуда, дрехи, лекарства) на достъпна височина. Препоръчваме ви да си 
набавите тролей количка за пренос на храна.

• Поставете различни помощни средства в банята: дръжки, за които 
може да се придържате I постелка за баня против подхлъзване. Използ-
вайте гъба с дълга дръжка при всекидневното поддържане на личната 
си хигиена.

• Помощни средства, като тоалетни принадлежности, различни видо-
ве дръжки и парапети се предлагат в специализираните медицински 
магазини и дрогериите. Проучете какво би било полезно и в помощ през 
следоперативния ви период, още преди да постъпите в болницата.

• Ако нямате ключ за включване на осветлението близо до леглото си 
ос та ве те електрическо фенерче на достъпно място. Това ще ви пред-
пази от спъ ване и подхлъзване, ако ви се наложи да станете през нощта.

• Пригответе си храна и я замразете във фризера, така след това ще 
трябва само да я притоплите. По този начин ще си спестите домакин-
ската работа през първите ви дни след операцията.

В първите дни и седмици след болничния престой, ще 
трябва да посрещнете многобройни предизвикателства.
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8. Какво се случва в болницата?

Вашият преглед може да включва 
следните въпроси:
• Страдате ли от сърдечно-съдови проблеми и високо кръвно налягане? 
Ако да, то какви медикаменти приемате? Сестринският персонал ще 
ви измери кръвното налягане, и ако е необходимо ще ви направят ЕКГ.

• Податливи ли сте на инфекции? Ако страдате от диабет каква е те-
рапията ви и в каква степен действа? Може да ви вземат кръвна проба 
преди операцията за изясняване на тези въпроси.

• Пушенето е основен рисков фактор – може да приемете операцията 
като възможност да спрете цигарите.

• Приемате ли антикоагуланти и тромбоцит инхибиращи медикамен-
ти (Aspirin®, Xarelto®, Plavix®, Marcomar®)? Ако да, те ще трябва да се 
спрат около 10 дни преди операцията. При необходимост ще ви бъде 
назначено заместващо лечение чрез инжекции.

• Анестезиологът ще ви обясни коя е най-подходящата анестезия за вас.

• Имате възможност във всеки момент да задавате въпроси както на 
хирурга, който ще ви оперира, така и на специалистите, извършващи 
предоперативните консултации.

Ще бъдете подложен на щателен и прецизен предоперативен пре-
глед и ще ви се направи пълен набор от изследвания и консултации 
със съответните специалисти. Това ще помогне да се преценят 
възможните рискове и медицинският персонал да вземе необходи-
мите превантивни мерки. Лекарят ви ще ви информира за използ-
ваните лекарствени вещества и анестетици.
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9. Операцията

Оперативните методи са еднакви при повечето раменни протези: Из-
носената става и възпалените тъкани се премахват. Костите биват 
обработени чрез специалните ортопедични инструменти, за да може 
компонентите на изкуствената става да бъдат коректно поставени.

Стъпка 1
Хирургът прави кожен разрез, за да достигне 
до раменната става. Отваря и премахва част 
от ставната капсула, за да визуализира увреде-
ната става, след което чрез осцилиращ три-
он премахва главата от хумеруса (раменната 
кост). Ямката е визуализирана. Хирургът пре-
махва излишните тъкани и хрущяли, стигайки 
до здрава кост. Това осигурява здрава основа 
за поставяне на изкуствения имплант.

Стъпка 3
След като ямката е захваната към костта, 
чрез специални винтове, хирургът импланти-
ра и стеблото с главата на протезата, към 
раменната кост, преди наместването на 
ставата. Това създава мобилна връзка меж-
ду стеблото и ямката. Проверява се финално 
стабилността и подвижността на ставата.

Стъпка 2
Хирургът продължава с обработката на въ-
трешната кухина на раменната кост (меду-
ларното пространство), за да я подготви за 
самия имплант. Имплантирането може да 
стане с или без цимент в зависимост от ситу-
ацията. Това решение зависи от качеството 
на костта и възрастта на пациента.
Няма разлика в постоперативното поведе-
ние при различните импланти. Тялото пона-
ся костния цимент много добре, като той се 
втвърдява за няколко минути.

Стъпка 4
Накрая хирургът поставя дренаж в раната, за 
да се дренира кървенето и раната се зашива 
слой по слой. След това се поставя компресив-
на превръзка.

Раменната става е под
гот вена за протезата; 
дефектът се вижда ясно.

Трите индивидуални ком
по нен ти на протезата са 
имплантирани; рамото, 
от ново е функционално.

Стеблото се поставя във 
вече подготвената горна 
част на раменната кост 
и ако е необходимо се ци
ментира; гленоида се им
плантира в ямката.

Рентгенова снимка на 
вече поставената из
куствена става показва 
успешната операция.

Операцията се състои от следните четири стъпки:
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10. Рискове и усложнения 11. След операцията

Реално погледнато, всяка операция 
включва както общи, така и специфич-
ни рискове. Хирургическият екип вина-
ги се стреми да ви лекува по най-добрия 
възможен начин и да се избегнат услож-
ненията. Доброто общо здравословно 
състояние на организма спомага за на-
маляване на рисковете.

Общите рискове включват:
• Венозна тромбоза (запушване на съд 
от кръвен съсирек)
• Белодробна емболия (частично или 
пълно запушване на белодробен съд от 
съсирек). При раменното ендопротези-
ране, тези рискове са минимилни, тъй 
като пациентът може да се изправи 
още в деня на операцията.
• В редки случаи нараняване на нерви и 
кръвоносни съдове.
• Инфекция.

В редки случаи, по време и след опе
рацията е възможно да възникнат 
следните усложнения свързани с им
плантирането:
• Дислокация (луксация) на изкуствена-
та става
• Ограничена мобилност
• Остатъчен дискомфорт/болка
• Счупване на кост при имплантиране-
то на стеблото
• Разхлабване на протезата

Моля информирайте незабавно хирурга 
си, ако забележите поява на нова болка 
в областта на операцията, ако има по-
дуване, раната не зараства правилно, 
ако забележите изтичане на течност 
от белега или имате треска.

Обикновено дренажа в раменната ста-
ва остава 1-2 дни след операцията, до-
ка то отокът намалее. Това пре дот вра-
тя ва образуването на хематом, кой то 
може да ограничи подвижността.

Лечението с рехабилитация и физио-
терапия започва още от първият ден 
след операцията. Физиотерапевтът 
ще ви провежда рехабилитация всеки 
ден. Тези упражнения ще спомогнат за 
възстановяването на добрата под-
вижност на ставата и по-бързото въз-
становяване на товароподемността.
Това частично натоварване на опери-
раната ръка в следващите четири до 
шест седмици спомага за по-бързото 
заздравяване на тъканните слоеве на 
раменната става. Ще ви предпишат 
аналгетици и ежедневни инжекции за 
избягване на тромбоза, в продължение 
на няколко дни, докато оперираната 
ви ръка не е отново в състояние да по-
несе пълното натоварване.

Около седмица след операцията ще 
бъдете изписани от болницата за до-
машно лечение. Ако желаете може да 
продължите лечението си в рехалиби-
тационен център. Конците от шево-
вете могат да се отстранят най-рано 
две седмици след операцията.

Придържайте се към следните пре
вантивни мерки, за да не подложите 
лечебния си процес на риск:
• Вашият доктор ще ви разясни инди-
видуалният ви постоперативен план 
за възстоновяване. Прочетете го вни-
мателно и го занесете на физиотера-
певта, който ще осигури допълнител-
ното ви лечение. 

• Трябва да бъдете внимателни 
с рамото си през следващите 
четири до шест седмици, но е 
задължително да правите препо-
ръчаните раздвижвания. 
• За да защитите шевовете на 
сухожилията на раменната става, 
не правете въртеливи движения 
до шест седмици след операцията.
В общият случай, ще се наложи 
да носите имобилизираща орте-
за през първите няколко дни или 
седмици.
• Не носете прекалено тежки 
предмети през първите шест до 
дванадесет седмици. 
• Движенията в рамото трябва да 
се засилят едва през края на шес-
тата седмица. Нормално няма дру-
ги ограничения, след този период.
• Три до шест месеца след опе-
рацията, ще трябва да правите 
упражнения, сами или със физи-
отерапевт. Постарайте се да 
движите рамото си всеки ден. 
• Избягвайте прекаленото нато-
варване в ежедневието (тежка 
физическа работа) и рискови ситу-
ации (изкачване по стълба и др.).
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12. Последващо лечение

Редовните контролни прегледи 
ще ви помогнат да проследите 
правилно ли протича възстановя-
ването ви. Ако е необходимо ще 
получите нови указания и препо-
ръки. Ако имате оплаквания между 
регулярните контролни прегледи, 
незабавно се свържете с вашия ле-
кар.

Напълно нормално е да изпитвате 
някои ограничения при движение 
до една година след операцията – 
възстановяването е бавен, но си-
гурен процес.

Обичайно ще възвърнете голяма 
част от подвижността си до 3 
или 4 месеца след операцията. Ако 
живеете сам може да си наемете 
медицинска сестра или помощник.

Препоръчваме ви да правите физически упражне-
ния, тъй като те подобряват психическото и фи-
зическо състояние на организма и предпазват от 
болести. След поставянето на изкуствената ра-
менна става се стремете към добра подвижност 
и укрепване на мускулите (повишаване на мускулна-
та сила). Добре развитата раменна и гръбна муску-
латура значително стабилизира раменната става.
Важно е да увеличавате физическото си натовар-
ване плавно и по подходящия начин, като приеме-
те болката на сериозно – като предупреждение. 
По принцип се приема, че липсата на физическо 
натоварване влияе отрицателно върху изкустве-
ната раменна става.
Може би сте тренирали определен спорт преди 
операцията. Вашият лекар ще ви посъветва дали 
може да продължите да се занимавате с него, въ-
преки че вече имате изкуствена става. Във всички 
случаи трябва да избягвате спортовете, които 
натоварват ставите или които крият голям риск 
от нараняване (като футбол, бойни изкуства, те-
нис и др.).
Основният ви приоритет е вашата безопасност!
Ставните травми и фрактури при лица, които са 
протезирани често имат тежки последствия. На-
учете се да се движите по-внимателно и по-бавно. 
Вие все още може да практикувате скандинавско 
ходене, гимнастика, боулинг, колоездене и т.н., 
може да играете отборни спортове, но с някои 
ограничения.
В случай, че се съмнявате за някой спорт, моля кон-
султирайте се с лекуващия си лекар или специалист.
Винаги имайте предвид, че въпреки, че не изпит
вате болка може бързо да претоварите ставата.

13. Спорт
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14. Паспорт на ендопротезата

При изписването си от болницата ще получи-
те паспорт на вашата ендопротеза. Винаги 
носете паспорта си с вас! Той може да е много 
полезен в случай на нараняване на ставата или 
на усложнения, когато сте извън обичайната ви 
среда (напр. когато сте на почивка, при преми-
наване на летищен контрол и т.н.).

На следващите страници ще намерите отговори на някои от най-чес-
то задаваните въпроси от пациентите. Отговорите на някои от 
тях може да са ви полезни.

15. Често задавани въпроси

Поставянето на изкуствена става е рутинна ин-
тервенция и отнема между един и два часа.

Продължителността на престоя ви в болницата 
зависи до голяма степен от общото ви здраво-
словно състояние. Пригответе се да останете 
там около една седмица, като вашият лекар ще 
ви информира точно колко време след операция-
та ще трябва да останете.

Обикновено изписването от болницата е послед-
вано с продължаващо лечение в рехабилитацио-
нен център. След това физическото ви нато-
варване ще бъде силно ограничено в следващите 
от четири до шест седмици. Използвайте това 
време за допълнителна лечебна физкултура. Ако 
работите, завръщането ви на работа ще зависи 
от ежедневното ви физическо натоварване. Ако 
работата ви е в офис или е свързана с ходене на 
къси разстояния вие ще имате възможност да 
се върнете по скоро на работа, отколкото, ако 
работата ви е свързана с тежко физическо нато-
варване.

Физическото натоварване, възрастта, качест-
вото на костите и начина на живот оказват 
влияние върху амортизацията и респективно на 
преживяемостта на импланта. Националните 
регистри на ставно протезирани пациенти и 
последните научни изследвания показват, че 4 го-
дини след имплантирането/операцията, респек-
тивно, около 90% от пациентите със сменена ра-
менна става не се нуждаят от ревизия (подмяна 
на изкуствената става или компоненти от нея).

Колко време продъл
жава операцията?

Колко е дълъг прес
тоят в болницата 

след операцията?

След колко време ще 
мога да се върна на 

работа?

Какъв е животът на
поставената ендо

протеза?
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За една година в Европа се имплантират средно 
по 550 000 тазобедрени стави, 230 000 колянни 
стави и 40 000 раменни стави. Днес този вид 
операции са рутинна интервенция. Въпреки това 
рисковете като образуване на хематоми, лекар-
ствени алергии, тромбоза, емболия, инфекции 
или рисковете посочени на стр. 26 не могат да 
бъдат напълно изключени. Превантивни мерки, 
включващи прием на лекарства и физиотерапия 
могат значително да редуцират риска от услож-
нения. Вашият лекар ще ви предостави необходи-
мата информация относно процедурата и риско-
вете, които крие тя.

В днешно време кръвопреливането се прилага 
само при пациенти, които губят голямо ко-
личество кръв по време на операцията. Има 
разработена отлична система за контрол на 
кръвта, използвана при кръвопреливане, която 
ограничава до минимум риска от предаване на 
инфекции.Вашият лекар ще ви каже какво е нуж-
но да направите, ако се наложи кръводаряване.

Може да седнете зад волана едва когато се 
почувствате готови да шофирате. Отговор-
ността си е изцяло ваша! Препоръчваме ви все 
пак първо да се консултирате с вашия лекар. 
Повечето пациенти започват да шофират от-
ново след два до три месеца след операцията, 
но все пак всичко е много индивидуално и има 
разлика от пациент до пациент.
Никога не шофирайте под влияние на силни бол-
коуспокояващи медикаменти!

Уведомете вашия лекар за алергията си и уточне-
те точно към кои видове метали сте алергични. 
Ако имате издаден картон с вписани алергени, 
към които сте чувствителни, му го покажете. 
Материалите, които се използват за изготвяне 
на имплантите и покритието им много рядко 
предизвикват алергични реакции. Само в много 
ограничен брой от случаите се налага специално 
решение относно материала, от който е изгра-
ден импланта.

Дори и да не изпитвате болка и да се чувства-
те добре, не трябва да пропускате контролни-
те си прегледи. Те позволяват на лекуващия ви 
лекар да следи процеса на възстановяването ви 
и да забележи евентуални усложнения още в нача-
лото на проявата им. През първата година ще 
ви бъдат проведени няколко контролни прегледа. 
След това прегледите ще се разредят до веднъж 
годишно, по-късно веднъж на две-три години. Ва-
шият лекар ще ви информира за честотата на 
посещенията ви при него.

Макар, че зависи от пациента кога да му бъде по-
ставена изкуствена става, решението трябва 
да бъде взето след консултация със специалист. 
Не се притеснявайте да го попитате за неговия 
опит (колко раменни протези е имплантирал, на-
пример). Факторите, които определят вземане-
то на решение дали да се оперирате са:
• По време на вашите прегледи и рентгеногра-
фии, вашият лекуващ лекар ви е диагностицирал 
с напреднала артроза на рамото.
• Болката в ставата е толкова постоянна и силна, 
че вече не сте способни да се справяте с ежеднев-
ните си задачи, без да изпитвате дискомфорт.
• Алтернативните методи на лечение като фи-
зиотерапия, вече не са успешни.
• Зависими сте от постоянния прием на болкоу-
спокояващи. Не се влияете от увеличените дози. 
Ако тези фактори ви касаят, трябва да се плани-
ра операция, независимо от възрастта ви.

Ако изброените обстоятелства не се отнасят за 
вас, е препоръчително да отложите операцията и 
да продължите лечение по неоперативен метод.

Какви рискове крие 
поставянето на из

куствена става?

Ще се наложи ли да 
ми се направи

кръвопреливане по 
време на операцията

или след това?

Колко време след опе
рацията ще съм

в състояние отново 
да шофирам?

Понякога проявявам 
алергия към някои 

видове метали. Това 
проблем ли е?

Чувствам се много 
добре след опера

цията – трябва ли 
задължително да 

посещавам контрол
ните прегледи при 

лекаря?

Изпитвам голяма 
болка, но все пак  
ми препоръчаха  

да изчакам с  
поставянето на из
куствената става.

Правилно ли е?
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16. Заключение Часове за преглед

Освен лекарите, вие също сте от-
говорни за състоянието на изкуст-
вената си става и може в голяма 
степен да допринесете за успеха 
на терапията си. Сътрудничест-
вото с вас е от голямо значение. 
Надяваме се, че тази брошура ви е 
била полезна и ви е изяснила по-важ-
ните фактори и процедури.

Обърнете се към вашия лекар, ако 
имате допълнителни въпроси, кои-
то не са разгледани в брошурата 
или на сайта ни.

Дата и час Бележка



ЗА ПОРЪЧКИ И ЗАПИТВАНИЯ:
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Варна 9000, ул.Бдин 21А
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС:

„MATHYS”, ШВЕЙЦАРИЯ:

Основана през 1946 г. в гр. Бетлах, Швейцария, фирма „Mатис” започва своята дей-
ност като фабрика за разработване и производство на детайли, машини и апарати, 
както и за обработка на елементи от корозиоустойчиви специални сплави и мате-
риали. След профилирането си към Ортопедията и травматологията фирма „Ма-
тис” е един от основните участници във формирането на съвременните концепции 
и идеологии в Ставното ендопротезиране. Още през 1963 г. фирмата разработва и 
произвежда съвместно със световноизвестния проф. Мюлер първото стебло за та-
зо бед ре но ендопротезиране в света, което има вече над 50-годишен успешен опит и 
клинично проследяване. 
Към момента „Матис” е водещ европейски и световен производител на коленни, таз-
обедрени и раменни изкуствени стави с над 500 сътрудници в целия свят, 11 дъщерни 
дружества в Европа, Австралия, Нова Зеландия, Китай и Япония и Научноизследова-
телски институт – Фондация „Робърт Матис” – независима организация за изследва-
ния и проучвания на материалите и имплантите. 

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД:

Като официален представител на Швейцарския производител на изкуствени стави 
“Матис”, фирма „Медицинска Техника Инженеринг” ООД работи всеотдайно за из-
граждане и поддържане на коректни и дългосрочни взаимоотношения с лечебните 
заведения в страната като осигурява професионални и комплексни решения, както в 
областта на ортопедията и травматологията, така и в 15 други медицински специ-
алности. 
Като фирма с над 15-годишно партньорство с „Матис” и с богат опит в областта на 
Ортопедията в България, ние работим с едни от най-компетентните и доказали се 
ортопедични специалисти и лечебни заведения. 
Ако искате да получите повече информация за нашите партньори и къде можете да 
се консултирате – посетете сайта www.izkustvenastava.com. 


