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NIEZBĘDNIK
PO OPERACJI
ACL
Ten poradnik pomoże Ci przetrwać pierwsze
cztery tygodnie po operacji!

http://filipkoc.pl/


CZEŚĆ,
JESTEM FILIP

F I L I P K O C . P L

Na co dzień prowadzę rehabilitację w
Rzeszowie, dodatkowo pomagam on-line

pacjentom i zawodnikom.
 

Wielu moich pacjentów po rehabilitacji ACL
jest zadowolonych, osiągnęli swój cel, czyli

powrót do sportu i pełnego funkcjonowania. 
W swojej praktyce operuję zaawansowanym

sprzętem, którym monitoruje postępy
rehabilitacji.

Jeśli chcesz zobaczyć opinie lub
skontaktować się ze mną zeskanuj lub kliknij

w kod QR
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E-book "NIEZBĘDNIK PO OPERACJI ACL'' jest
poradnikiem, który postanowiłem napisać, by

poprawić Twoją świadomość i wiedzę na temat tego,
jak szybciej dojść do siebie po operacji więzadła

krzyżowego przedniego.
 

Pamiętaj, że najważniejszym punktem
rekonwalescencji jest postępowanie zgodnie z

zaleceniami lekarza i udanie się do sprawdzonego
fizjoterapeuty, który zajmie się procesem rehabilitacji. 

 
Po przeczytaniu tego poradnika będziesz wiedział, co
może stać się po operacji, w jaki sprzęt się zaopatrzyć,

jakie ćwiczenia wykonywać i w którym tygodniu.
Dodatkowo poznasz procedury związane z

rehabilitacją przez pierwsze cztery tygodnie po
operacji.

 
Znajdziesz tu również kody promocyjne na sprzęt

rehabilitacyjny. 
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ROZDZIAŁY

1WAŻNE INFORMACJE

3ATLAS ĆWICZEŃ

2CO BĘDZIE CI POTRZEBNE 

4SCHEMAT REHABILITACJI
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IZOLOWANE
USZKODZENIE ACL

Ten poradnik przeznaczony jest dla pacjentów,
którzy przebyli operację rekonstrukcji więzadła

krzyżowego przedniego. 
Operacje łąkotek (szycie czy resekcja)

wprowadzają wiele dodatkowych czynników,
których nie poruszę w tym poradniku.

https://orthoinfo.aaos.org/link/53df4c1fdfd94d52877905d6423d6789.aspx
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UNOSZENIE
POŚLADKA

WYPROST KOLANA
Z GUMĄ

ĆWICZENIA ZGIĘCIA
KOLANA 

TYDZIEŃ DRUGI 
KLIKNIJ

https://youtu.be/Q1cCE6czXyE
https://youtu.be/kHz7-Vb9b9U
https://youtu.be/dyMTHO0t_0I


Czynność Ważne informacje Częstotliwość

Unoszenie
pośladka 

Utrudnienie
ćwiczenia z
pierwszego

tygodnia.
Wzmacnianie

mięśni kończyny
dolnej

3 razy dziennie 
po 10-20 powt.

Zgięcie
kolana z
rolerem 

W drugim tygodniu
po zdjęciu szwów

zakres ruchu
zgięcia powinien

mieć około 120
stopni 

3 razy dziennie
 po 10-20 powt. 
do bólu 3 w sali

1/10

Wyprost
kolana z

gumą

Utrudnienie
ćwiczeń

 z pierwszego
tygodnia, torowanie

zakresu ruchu
wyprostu.

3 razy dziennie 
po 15 powt.
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ĆWICZENIA 
*TYDZIEŃ 2

KLIKNIJ



PODSUMOWANIE

Ten niezbędnik powinien pomóc Ci
przetrwać pierwsze 4 tygodnie po
operacji i szybciej odzyskać pełną

sprawność. Jeśli chcesz zgłębić temat
rekonwalescencji po operacjach

 i poznać więcej ćwiczeń
wspomagających powrót do pełni sił, 
 sprawdź moje social media lub umów

się do mnie na wizytę- wystarczy, że
klikniesz w jedną z ikonek. 

 
Powodzenia w powrocie do zdrowia!
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Instagram Strona
 internetowa Znanylekarz.pl

http://filipkoc.pl/
https://www.znanylekarz.pl/filip-koc/fizjoterapeuta/rzeszow
https://www.instagram.com/zrozum_cialo/

