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PŘÍLOHA č. 1 – Obrazová příloha 

 

 

Obr. č. 1 – anatomie loketního kloubu – kostní aparát (Netter et al., 2010) 

 

 

Obr. č. 2 – anatomie loketního kloubu – vazivový aparát (Netter et al., 2010) 
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Obr. č. 3 – anatomie loketního kloubu – svalový aparát (MendMeShop, © 2006) 

 

                                               

Obr. č. 4 Nestištěná TEP lokte Kudo   Obr. č. 5 Nestištěná TEP lokte  

(Sahnchez-Sotelo, 2011)  Souter-Stratclyde (Güttler et al., 

2011)  
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Obr. č. 6 Polostištěná TEP Obr. č. 7 Polostištěná TEP 

Coonrad-Moorey (Zimmer, [s.a.]) GSB III (Zimmer, [s.a.]) 

 

                     

Obr. č. 8 „Collar-cuff“ límcová mažeta  Obr. č. 9 Anteriorní extenční dlaha 

(Szekeres et King, 2006)    (Szekeres et King, 2006) 

 

 

Obr. č. 10 Rozsah pohybů nutných pro sebeobsluhu pacienta (Landor, 2000) 
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Obr. č. 11 Předoperační RTG L lokte   Obr.č. 12 Předoperační CT L lokte  

1. pacienta      1. pacienta 

 

 

Obr. č. 13 Pooperační RTG L lokte 1. pacienta 

 

 

Obr. č. 14 Biomet Discovery Elbow (Biomet, © 2014) 
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Obr. č. 15 Předoperační RTG L lokte  Obr. č. 16 Předoperační CT L lokte 

2. pacienta      2. pacienta 

 

 

Obr. č. 17 Pooperační RTG L lokte 2. pacienta 
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PŘÍLOHA č. 2 -  Vyšetření 1. pacienta v polovině terapie (cca 6 týdnů od operace) 

– 5.3.2014 

 

Vyšetření zaměřeno pouze na LHK. Terapie pro obnovu ROM loketního kloubu 

a svalové síly na LHK zahájena 17.2.2014 (do 13.2.2014 nasazena plastová fixace kloubu 

v maximální extenzi  s vyloučením fyzioterapie), fyzioterapie započata cca 4 týdny od 

původního plánu.  

 

Aspekcí a palpací:  

Objektivně:  pacient samostatně mobilní, přiměřeně reagující, eupnoický 

bez zahlenění, kožní kolorit v normě, orientovaný místem, 

časem i osobou, pacient obézní 

LHK  jizva: zhojená, klidná, na dotek nebolestivá 

otok: přítomen mírný otok v oblasti loketního kloubu, 

obvykle dojde k přechodnému zhoršení po fyzioterapii (cca 

do druhého dne zlepšení) 

snížená trofika svalů paže, periferie bpn., hypestézie 

nepociťuje 

Subjektivně: pacient se cítí dobře, kloubní bolesti během a po cvičení, 

jinak bez obtíží 

 

Antropometrie:  vzhledem k omezenému ROM loketní kloub měřen při 60° 

flexi  

 
obvod relaxované 

paže 

obvod paže při 

kontrakci svalů 

obvod loketního 

kloubu 
obvod předloktí 

LHK 32 cm  34 cm  38cm 31 cm 

PHK 36 cm 39 cm 36 cm 31 cm 

 

Goniometrie:   pasivní ROM  

LHK S (sagitální) F (frontální) T (transverzál.) R (rotace) 

ramenní kloub 35 – 0 - 180 165 – 0 - x 40 – 0 - 130 85 – 0 - 70 

loketní kloub 0 – 0 - 65   55 – 0 - 60 

zápěstí 60 – 0 - 40 25 – 0 - 30   
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Svalová síla: svalová síla EX a supinace/pronace loketního kloubu 

vyšetřena pouze orientačně, vyšetření dle Jandy nelze 

provést z důvodu omezeného rozsahu pohybu  

 FX EX ABD ADD ZR/Sup. VR/Pron 

ramenní kloub 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 

loketní kloub – 

pouze orientačně 
3.st 2.st.   4.st. 3.st. 

 

 FX s abdukcí FX s addukcí EX s abdukcí EX s addukcí 

zápěstí 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 

 

MEPS: pacient v dotazníku dosáhl 50 bodů, což odpovídá 

výsledku: špatný (tento výsledek je do velké míry ovlivněn 

pooperační bolestivostí rány a dosavadním nedostatečným 

ROM loketního kloubu způsobeným krátkým trváním 

terapie) 

pacient uvedl bolestivost jako střední, což znamená 

omezení aktivit a pravidelné užívání analgetik (15 bodů), 

rozsah pohybu byl v rozmezí od 50° do 100° (15 bodů), 

kloub byl stabilní, klinicky není přítomna žádná laxita ve 

smyslu varus-valgus (10 bodů) a v denních činnostech 

získal po pěti bodech za obouvání bot a hygienu (celkem 10 

bodů) 

 

Hodnocení míry bolesti: v rozmezí bolesti od žádné po silnou (žádná, mírná, střední, 

silná) pacient uvedl bolestivost loketního kloubu jako 

střední 
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PŘÍLOHA č. 3 - Vyšetření 2. pacienta v polovině terapie (cca 6 týdnů od operace)   

– 11.12.2013 

 

Vyšetření zaměřeno pouze na LHK. Terapie probíhá dle plánu.  

 

Aspekcí a palpací:  

Objektivně: pacientka samostatně mobilní, přiměřeně reagující, 

eupnoická bez zahlenění, kožní kolorit v normě, 

orientovaná místem, časem i osobou 

LHK  jizva: zhojená, klidná, na dotek nebolestivá 

otok: přítomen mírný otok v oblasti loketního kloubu, 

cvičení otok neovlivňuje 

přítomny hypestézie na IV. a V. prostu L ruky 

Subjektivně: pacientka se cítí dobře, pozitivně naladěna, spokojena 

s výsledky, pociťuje velké zlepšení v bolestivosti kloubu 

 

Antropometrie:  obvod relaxované paže měřen při FX 20° pro nedostatečný 

ROM loketního kloubu  

 
obvod relaxované 

paže 

obvod paže při 

kontrakci svalů 

obvod loketního 

kloubu 
obvod předloktí 

LHK 28cm (flexe 20°) 29cm 34cm 24cm 

PHK 30cm 31,5cm 31cm 24cm 

 

Goniometrie:   pasivní ROM  

LHK S (sagitální) F (frontální) T (transverzál.) R (rotace) 

ramenní kloub 45 – 0 - 185 180 – 0 - x 45 – 0 - 140 80 – 0 - 85 

loketní kloub 0 – 20 - 100   70 – 0 - 65 

zápěstí 75 – 0 - 80 15 – 0 - 20   

 

Svalová síla: svalová síla EX a FX loketního kloubu vyšetřena pouze 

orientačně, vyšetření dle Jandy nelze provést z důvodu 

omezeného rozsahu pohybu  
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 FX EX ABD ADD ZR/Sup. VR/Pron 

ramenní kloub 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 

loketní kloub – 

pouze orientačně 
5.st 4.st.   4.st. 4.st. 

 

 FX s abdukcí FX s addukcí EX s abdukcí EX s addukcí 

zápěstí 5.st. 5.st. 5.st. 5.st. 

 

MEPS: pacientka v dotazníku dosáhla 65 bodů, což odpovídá 

výsledku: přiměřený, velké zlepšení pacientka udává 

zejména v bolestivosti kloubu (z 0 bodů zlepšení na 

30 bodů) 

pacientka uvedla bolestivost jako mírnou, bez omezení 

aktivit s občasným užíváním analgetik (30 bodů), rozsah 

pohybu byl v rozmezí od 50° do 100° (15 bodů), kloub byl 

stabilní, klinicky není přítomna žádná laxita ve smyslu 

varus-valgus (10 bodů) a v denních činnostech získal po 

pěti bodech za obouvání bot  a hygienu (celkem 10 bodů) 

 

Hodnocení míry bolesti: v rozmezí bolesti od žádné po silnou (žádná, mírná, střední, 

silná) pacientka uvedla bolestivost loketního kloubu jako 

mírnou 
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PŘÍLOHA č. 4 – Porovnání míry výskytu pooperačních komplikací u TEP loketního 

kloubu (TEA), TEP kyčelního kloubu (THA) a TEP kolenního kloubu (TKA) 

 

 

Tabulka ukazuje středně až dlouhodobé výsledky po primární implantaci TEP loketního 

kloubu v období od 1990 do 2000 (Kim et al., 2010) 
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PŘÍLOHA č. 5 – Návrh domácí cvičební jednotky 

 

 

Cvik č. 1 – sed na židli, paže u těla ohnuté v loktech – otáčet předloktím tak, že dlaň je 

otočená k obličeji, poté předloktí uvolnit a otáčet předloktí dlaní k podložce 

 

 

Cvik č. 2 – sed na židli, paže natažené před tělem dlaněmi u sebe (nebo propletené prsty) 

– ohnout lokty, tak že se prsty dotknou brady, poté zpět do natažení 

 

 

Cvik č. 3 – sed na židli, paže u těla – ohýbat lokty – ruce na ramena obrácenou k rameni, 

zpět lokty natáhnout dlaněmi dozadu 
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Cvik č. 4 – leh na zádech, paže u těla dlaněmi k podložce – ohýbat v lokti dlaní k rameni 

a zpět připažit 

 

 

Cvik č. 5 – leh na zádech, paže u těla, lokty 90° flexe – otáčet předloktím dlaní k obličeji, 

předloktí uvolnit a pak otáčet předloktí hřbetem ruky k obličeji 

 

 

Cvik č. 6 – leh na zádech, předpažit s ohnutým loktem – provádět natahování lokte proti 

gravitaci, po každém natažení uvolnit do ohnutí (je možno si pomáhat druhou končetinou) 
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Cvik č. 7 – leh na břiše, paže svěsit mimo lůžko – proti gravitaci provádět ohýbání lokte, 

po každém ohnutí uvolnit do natažení 

 

 

Cvik č. 8 – sed u stolu, ruka pokrčená v lokti, položená na stole před tělem s dlaní 

otočenou k podložce – sunout předloktí po desce stolu do natažení a zpět 

 

Každý cvik provádět pomalu s krátkou výdrží v krajní poloze, cvik opakovat 

5 – 10x/ 2 – 3x denně (Cikánková, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

PŘÍLOHA č. 6 –  Průběh operačního výkonu 

 

 

Polohování pacienta, znázornění operačního přístupu, identifikace a mobilizace n. ulnaris 

 

 

Liberace šlachy m. triceps brachii, jeho sesunutí laterálně 

 

 

Příprava humeru pro osazení humorální komponentou 
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Příprava ulny pro osazení ulnární komponentou 

 

 

Usazení, zacementování a zakloubení originálních komponent 

 

 

Reinzerce šlach m. triceps brachii transoseálním stehem 
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PŘÍLOHA č. 7 – „guidleline“ pro nestištěný typ endoprotézy 

 

Nestištěná TEP loketního kloubu – Rehabilitační protokol 

„guideline“ 

 

krátkodobý cíl:  (do 6 týdnů po operaci) 

 prevence TEN 

 udržení ROM a svalové síly v ostatních kloubech LHK 

 minimalizace otoku LHK 

 podpořit hojení operační rány 

 mobilizace jizvy 

 obnovit a zvyšovat aktivní asistovaný ROM v lokti a předloktí do FX 

a EX a aktivní ROM do supinace a pronace 

 nácvik pADL s dodržováním nařízených omezení 

 korekce držení těla  

střednědobý plán: (do 12 týdnů po operaci) 

 zahájení a zvyšování aktivního ROM loketního kloubu do flexe a extenze 

a zvyšování aktivního ROM lokte do pronace a supinace 

 minimalizace bolesti 

 obnova dynamické stability loketního kloubu 

 udržení ROM a svalové síly okolních kloubů 

 nácvik pADL při zapojování operované HK 

dlouhodobý plán: (od 12. pooperačního týdne) 

 obnova a udržení plného rozsahu ROM a svalové síly loketního kloubu 

 obnova soběstačnosti (se zapojováním operované HK do pADL) 

 udržení plného ROM a svalové síly okolních kloubů 

 minimalizace bolesti 

 snaha o minimalizaci komplikací TEP loketního kloubu a o prodloužení 

životnosti náhrady (dodržováním režimových opatření) 

 korigovaný stoj 
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Předoperační fyzioterapie: 

 vyšetření pacienta 

 edukace pacienta o průběhu výkonu a pooperační fyzioterapii 

 posílení extenzorů lokte, nácvik izometrické kontrakce svalů loketního 

kloubu, protažení zkrácených svalů, mobilizace a centrace okolních 

kloubů 

 

Pooperační fyzioterapie: 

 

Fáze I (0 – 3 POD) 

 RFT, cévní gymnastika 

 aktivní kondiční cvičení okolních kloubů 

 2. POD zahajujeme asistovaný pohyb do flexe/extenze  (zahajujeme 

v 30° –  40° flexe a pohyb provádíme při plné pronaci předloktí) 

– zvětšení ROM cca o 10° týdně  

 2. POD zahajujeme aktivní asistovaný pohyb do supinace/pronace při 

flexi lokte 90° 

 cvičíme v kratších jednotkách vícekrát denně (5 – 10 minut/4x denně), cvičení 

střídáme s fixací v dlaze při 60° flexe 

 veškeré pohyby se odehrávají při plné addukci HK, vyvarovat se pohybům přes 

střední rovinu 

 neprovádět strečink (hlavně do extenze lokte) 

 

Fáze II (4 POD – 6 POT) 

 pokračovat v předchozí terapii a postupně zvyšovat ROM operovaného 

kloubu 

 zvyšujeme počet opakování 

 do 3. POT není dovolena extenze větší než do 30° flexe 

 

Fáze III (6 POT – 7 POT) 

 pokračujeme v předchozí terapii 

 zahajujeme cvičení s abdukcí HK 

 zahajujeme izometrické posilování svalů loketního kloubu 
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Fáze IV (8 POT – 12 POT) 

 zahajujeme lehký strečink a odporová cvičení 

 v 10. POT izometrické posilování s maximálním odporem (max. 2,3 kg) 

 v 10. POT zahajujeme kompozitní pohyb loketního kloubu 

 v 12. POT ukončení terapie, pacienti pokračují v domácí cvičební jednotce 

a dodržují režimová opatření 

 

Režimová opatření: 

 doživotní omezení na zvedání těžkých břemen – jednorázově max. 

4,5 kg, opakovaně max. 0,9 kg 

 doživotně provádět mírný strečink operovaného kloubu 

 vyvarovat se aktivitám způsobujícím rázy na loketní kloub (sekání dřeva, 

zatloukání kladivem…) 

 nevhodné sporty: golf, tenis, kontaktní sporty a sporty s vyšším rizikem 

pádu 

 vhodné sporty: plavání, veslování 
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PŘÍLOHA č. 8 – „guidleline“ pro polostištěný typ endoprotézy 

 

Polostištěná TEP loketního kloubu  – Rehabilitační protokol 

„guideline“ 

 

krátkodobý cíl:  (do 6 týdnů po operaci) 

 prevence TEN 

 udržení ROM a svalové síly v ostatních kloubech LHK 

 minimalizace otoku LHK 

 podpořit hojení operační rány 

 mobilizace jizvy 

 obnovit a zvyšovat aktivní asistovaný ROM v lokti a předloktí do FX 

a EX a aktivní ROM do supinace a pronace 

 nácvik pADL s dodržováním nařízených omezení 

 korekce držení těla  

střednědobý plán: (do 12 týdnů po operaci) 

 zahájení a zvyšování aktivního ROM loketního kloubu do flexe a extenze 

a zvyšování aktivního ROM lokte do pronace a supinace 

 minimalizace bolesti 

 obnova dynamické stability loketního kloubu 

 udržení ROM a svalové síly okolních kloubů 

 nácvik pADL při zapojování operované HK 

dlouhodobý plán: (od 12. pooperačního týdne) 

 obnova a udržení plného rozsahu ROM a svalové síly loketního kloubu 

 obnova soběstačnosti (se zapojováním operované HK do pADL) 

 udržení plného ROM a svalové síly okolních kloubů 

 minimalizace bolesti 

 snaha o minimalizaci komplikací TEP loketního kloubu a o prodloužení 

životnosti náhrady (dodržováním režimových opatření) 

 korigovaný stoj 
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Předoperační fyzioterapie: 

 vyšetření pacienta 

 edukace pacienta o průběhu výkonu a pooperační fyzioterapii 

 posílení extenzorů lokte, nácvik izometrické kontrakce svalů loketního 

kloubu, protažení zkrácených svalů, mobilizace a centrace okolních 

kloubů 

 

Pooperační fyzioterapie: 

 

Fáze I (0 – 3 POD) 

 RFT, cévní gymnastika 

 aktivní kondiční cvičení okolních kloubů 

 2. POD zahajujeme asistovaný pohyb do flexe/extenze  (pohyb 

provádíme při plné pronaci předloktí nebo v neutrálním postavení)  

 2. POD zahajujeme aktivní asistovaný pohyb do supinace/pronace při 

flexi lokte 90° 

 cvičíme v kratších jednotkách vícekrát denně (15 minut/6x denně) 

 veškeré pohyby se odehrávají při plné addukci HK 

 v případě narušení integrity m. triceps brachii nutno přizpůsobit cvičební 

jednotku 

 

Fáze II (4 POD – 6 POT) 

 pokračovat v předchozí terapii a postupně zvyšovat ROM operovaného 

kloubu 

 po odstranění stehů mobilizujeme jizvu 

 zvyšujeme počet opakování 

 

Fáze III (6 POT – 7 POT) 

 pokračujeme v předchozí terapii 

 zahajujeme cvičení s abdukcí HK 

 zahajujeme izometrické posilování svalů loketního kloubu 

 

 



94 

 

Fáze IV (8 POT – 12 POT) 

 zahajujeme lehký strečink a odporová cvičení 

 v 10. POT izometrické posilování s maximálním odporem (max. 2,3 kg) 

 v 10. POT zahajujeme kompozitní pohyb loketního kloubu 

 v 12. POT ukončení terapie, pacienti pokračují v domácí cvičební jednotce 

a dodržují režimová opatření 

 

Režimová opatření: 

 doživotní omezení na zvedání těžkých břemen – jednorázově max. 

4,5 kg, opakovaně max. 0,9 kg 

 doživotně provádět mírný strečink operovaného kloubu 

 vyvarovat se aktivitám způsobujícím rázy na loketní kloub (sekání dřeva, 

zatloukání kladivem…) 

 nevhodné sporty: golf, tenis, kontaktní sporty a sporty s vyšším rizikem 

pádu 

 vhodné sporty: plavání, veslování 
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PŘÍLOHA č. 9 – vzor informovaného souhlasu 

 

Univerzita Karlova v Praze  

1. lékařská fakulta 

                                  

Informovaný souhlas 

 s použitím informací o pacientovi pro účely bakalářské práce studenta/ky 1. LF UK 

v Praze oboru fyzioterapie 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1996 Sb.), Úmluvou 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb. m. s. Vás žádám o souhlas k vyšetření a následné 

terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace a uveřejnění výsledků terapie 

v rámci bakalářské práce na 1. LF UK v Praze. Osobní data v této práci nebudou uvedena. 

 

Dnešním dnem jsem byl/a odborným pracovníkem poučen/a o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlit vše, co je obsahem tohoto 

písemného informovaného souhlasu, a měl/a jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně 

odpověděl. 

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

 

Souhlasím s nahlížením osob získávajících způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce. 

 

Jméno pacienta: ……………………………………………….. 

Rodné číslo pacienta: …………………………………………. 

Podpis pacienta: ………………………………………………. 

Osoba, která provedla poučení: ………………………………. 

Podpis osoby, která provedla poučení: ……………………….. 


