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Päiväkirurginen potilas 

n  Potilaat ohjataan toimenpide aamuna 
n  Saavat joko yksilö- ja tai ryhmäohjauksen 
n  Tarkistetaan olkanivelen liikeradat, jos olemassa 

olevaa ongelmaa, tämä kirjataan sähköiseen 
potilastietojärjestelmään 

n  Käydään läpi harjoitusohjelma sekä muut ohjeet 
n  Potilailla mahdollisuus ottaa yhteyttä 

fysioterapeuttiin, puhelinnumero kirjallisessa 
ohjeessa 



Kirjallisen ohjeen sisältö 

n  kiinnitä huomiota erityisesti hyvään ryhtiin!  
n  käytä leikatun puolen yläraajaa kaikissa 

toiminnoissa mahdollisimman normaalisti. 
Vältä kuitenkin repiviä äkkinäisiä liikkeitä.  

n  sairausloman ajan nostamis- ja 
kantamisrajoitus on noin 3 kiloa leikatun 
puolen kädellä. 



n  ulkoilu on suositeltavaa kotiutumisen jälkeen.          
Varsinaiset  liikuntaharrastukset ( esim. 
sauvakävely, uinti, hiihto, vesiliikunta, 
kuntosali ) voit aloittaa vähitellen, kun haava 
on hyvin parantunut, kuitenkin aikaisintaan 2-3 
viikkoa leikkauksen jälkeen. 

n  Rintaleikkauksen jälkeinen kipu, turvotus ja 
arpikudos saattavat hankaloittaa leikatun 
puolen yläraajasi toimintaa.  





Leikkauksen jälkeen tapahtuva 
fysioterapia 

n  Leikkauksen jälkeen I post.operatiivisena päivänä 
toiminnalliset liikerata testaukset (huomioidaan 
mahd. kipu ja kiristykset), ohjausta ja neuvontaa 

n  II-post.opertatiivisena päivänä rintaleikatun 
harjoitusohjelma ohjatusti 

n  Pkl-fysioterapia aloitetaan noin kahden viikon päästä 
leikkauksesta, kirurgin jälkitarkastuksen yhteyteen 

n  kaikki evacuaatio potilaat (n. 40% kaikista potilaista) 
n  mastectomia  
n  reconstruktio potilaat 



Pkl-fysioterapia 

n  Aloitetaan n. kaksi viikkoa operaatiosta 
n  Yleisimmät ongelmat käynteihin 

liikerataongelma, lymfastrangit, kipu sekä 
mastectomia-haavan kireys 

n  Pyritään hoitamaan mahdollisen toimenpiteen 
jälkeen (ei manuaalista käsittelyä, jos 
leikkausalueella seromaa, tulehdusta, 
seromakatetri) 



n  Jos aiheellista potilaat jatkavat fysioterapiaa 
oireen ja tarpeen mukaan 1x viikossa  

n  Hoitoaikaa varattu  30 min 
n  Hoitosarjojen keskimääräinen pituus 6-8x 
n  Ulkomaalaisissa tutkimuksissa hyvin 

samansuuntaiset fysioterapiakäytännöt 



Hermovauriokipu 
 

n  Kirurginen vaurio 
n  kylkiväli- olkavarsihermot 
n  kylkivälihermojen sivuhaarat 
n  on voinut jatkua leikkauksesta lähtien 

n  dreenin aiheuttaman hermoärsytys 
n  dreenin poisto 
n  nopea kipuun reagointi, lääkitys 

n  Sädehoito 
n  Jotkut sytostaatit 
n  Oikea lääkitys!! (Lyrica, Neurotin) 



Tuntohäiriöt   

n  Puutuminen 
n  Tunnottomuus 

n  kainalo, olkavarren ulkoreuna, kylki 

n  Pistely 
n  Kihelmöinti 
n  Arkuus 
n  Paksuuden/turvotuksen tunne 
n  Epämukavuus 

n  samat syyt kuin hermovauriokivuissa 



Serratus pareesi 

n  N. thoracicius longuksen vaurion aiheuttama 
serratus anterior-lihaksen halvauksesta johtuva 
lapaluun siirotustila, jossa lapaluu nousee 
rintakehästä siirrotamaan taaksepäin aina, kun 
yläraaja nostetaan etukautta ylös 
n  hermon katkeaminen   
n  leikkausasento 
n  arpeutuminen 
n  immobilisaatio? 





n  Vuonna 2010 leikatuista potilaista reilulla 
kymmenellä todettiin serratuspareesi 

n  1/3 potilailla myös kipuja lavan seudussa 
n  oireita laajalti myös niska- ja hartia-alueelle 
n  5 potilasta saanut painetekstiilin, neljä viidestä 

hyötynyt, yksi koki painetekstiilin käytön 
epämiellyttäväksi 

n  kotiharjoitteet 
n  4-6 kk leikkauksesta lähes kaikilla siirotus 

lieventynyt tai kokonaan parantunut 



Fysioterapeuttisia menetelmiä 

n  Lymfastrangi (kovettunut imusuoni) pyritään 
avaamaan manuaalisella käsittelyllä 

n  pinnallisia imusuonia 
n  ilmaantuu n. 2 viikon jälkeen leikkauksesta 
n  kireimmillään n. kuukauden kuluttua 
n  tyypillisesti esiintyy 2-3 kk operaation jälkeen 

n  Käsittelyllä välitön vaste liikerata ongelmaan 
n  Käsittely yleensä aiheuttaa kipua, mikä 

helpottuu kun käsittely lopetetaan 
n  potilaat ohjataan ottamaan kipulääkettä ennen hoitoa 



n  Lymfastrangit saattavat myös painaa ihon 
pinnallisia tuntohermoja   

n  ihon sisällä tuntuu ”polttelua, ”kirvelyä” 
n  käsittelyllä usein apua myös tunnottomuuteen 
n  jos kosketusarkuus voimakasta, aloitetaan Lyrica/

Neurotin lääkitys 







Mastectomian jälkeen huomioitavaa 

n  Noin 40 % rintasyöpäleikatuista menee koko 
rinnan poistoon 

n  ongelmana arven kireys 
n  tuntohäiriöt 
n  aavesärky 
n  epäsymmetria 

n  Proteesin hankinta noin 4 viikon kuluttua 
leikkauksesta 

n  Huomioitava ryhti 



Fysioterapeuttisia menetelmiä 

n  Kun mastectomia-haava täysin parantunut 
voidaan aloittaa manuaalinen käsittely oper. 
alueelle 

n  varovaista venytystä haavasta poispäin 
n  lymfamaisilla otteilla 

n  Erityisesti hyvin hoikat potilaat kärsivät arven 
kiristyksestä 

n  Ehdottoman tärkeää itsehoito!! 
n  harjoitusohjelman tekeminen + lisävenytykset 
n  arven käsittely rasvauksen yhteydessä 



Lymfaturvotus  

n  Kainalon imusolmukkeiden poisto aiheuttaa pysyvän 
imunestekierron vaurion vartalon yläneljänneksen 
alueelle, minkä vuoksi imusuoniston kyky kuljettaa 
lymfanestettä alenee ja yläraajan vastustuskyky 
heikkenee. Esiintyvyys n. 30- 50 %:lla kainalon 
imusolmukkeiden poiston jälkeen 

n  Suurin riski 2-24 kk leikkauksesta 
n  Koko rinnan poiston seurauksena 46%.lla 
n  Osapoiston seurauksena 27%:lla 



n  Syntymekanismi huonosti ennakoitavissa 
n  Riskiä lisää 

n  kasvaimen koko 
n  gradus 
n  kainalon imusolmukkeiden levinneisyys 
n  sytostaatti- ja sädehoito 
n  ylipaino 

n  Yläraaja lymfaödeema harvoin aiheuttaa kipua 
n  Voi olla myös psykososiaalinen haitta 



n  Hoidetaan ensisijaisesti kompressiohihalla, 
harkiten lymfahierontaa 

n  vasta liitännäishoitojen jälkeen 

n  Sädehoidon jälkeiset rinnan lymfaödeemat 
yleisiä (lymfastaasit ) 

n  yleensä kivuliaita 

n  Lymfaterapialla hyvä vaste 
n  Ei kompressio mahdollisuutta 

n  tukevat rintaliivit 
 



Kinesioteippaus 

n  Teippauksen vaikutuksia   
n  kivun lievitys 
n  proprioseptiikka 
n  parantaa ryhtiä ja lisää liikelaajuuksia 
n  vähentää painetta, nostaa ihoa 
n  faskioiden liikuttaminen 
n  kiihdyttää aineenvaihduntaa 
n  käytetään mastectomia-arvelle, lymfaödemaan 



Esimerkki lymfaödeema potilaasta 

n  Potilas 50 vuotias 
n  mastectomia & evac axill.l.dx. 
n  sytostaatit x6 kpl, sädehoito, Tamoxifen 
n  lymfaturvotus alkanut pikkuhiljaa, jopa 14 cm eroja 

terveeseen puoleen nähden 
n  kivuton, paineen tunne ainoastaan vaivana 
n  ohjattu lymfaterapiaan sekä kompressiohihan 

hankintaan 





Potilas esimerkki 
 

n  Potilas 58 vuotias 
n  resektio & snb l.dx 
n  mastectomia l.dx. 
n  ei sytostaatti- eikä sädehoitoa, 5 vuotta Tamoxifen 
n  fysioterapiassa yhteensä 20 kertaa 
n  ongelmana lymfastrangit (alkuvaiheessa kipu) sekä 

mastectomia-arven kireys 
n  käynyt fysioterapiassa 1x/vko:ssa 
n  terapia toteutunut: lymfastrangien manuaalinen käsittely, 

mastectomia-arven mobilisaatio sekä itsenäisesti 
kotiharjoitusohjelmat! 







Yleisiä liikuntasuosituksia  

n  Kestävyysharjoittelu 
n  kävely, pyöräily, hiihto, tanssi 

n  2h 30 min viikossa 

n  Voimaharjoittelu 
n  2-3 kertaa viikossa   
n  8-10 liikettä. 2-3 sarjaa, 10-15 toistoa 

n  Liikkuvuusharjoittelu 
n  venyttely, jooga, pilates 

n  voi tehdä joka päivä 
n  The American Physican and sportmedicine mukaan 



Luuliikunta 

n  Sytostaatit sekä antiestrogeenit heikentävät 
luumassaa, osteopenia, osteoporoosi 

n  hypyt, voimakkaat suunnanmuutokset 
(sulkapallo, tennis, squash) 

n  BREX-tutkimuksessa näyttöä hypyillä olevan 
luustolle positiivista vahvistumista 
aikaansaavaa vaikutusta 



Fysioterapian merkitys 

n  Yhteydenotto fysioterapeuttiin mahdollisten 
ongelmien esiintyessä olisi ongelmatonta 

n  Fysioterapiaan mahdollisimman nopeasti 
n  Fysioterapeutti yhteydessä leikkaavaan kirurgiin, 

kipulääkityksen aloitus 
n  Manuaalinen käsittely lymfastrangien ja 

mastectomia-arven kiristyksen osalta erittäin tärkeää 
n  Lymfaödema-arviot, kompressiotuotteet, mahdollinen 

lymfaterapia 



n  Ei rajattuja käyntimääriä 
n  Pyritään hoitamaan mahdollisimman 

oireettomaksi ja toimintakykyiseksi 
n  Sytostaatit hidastavat aineenvaihduntaa 

kudoksissa ja toipuminen hidastuu 
n  Sädehoito lisää kudosten kovenemista, 

hidastaa toipumista 
n  ITSEHOITO!!! 




