
Abstrakt 

 

“Rehabilitation of Zone II Flexor Tendons after Surgical Repair” 

“Rehabilitace Zone II šlach flexorů po chirurgické korekci“ (Title, Czech Language) 

 

Rozhodnutí o způsobu chirurgického zákroku, sádrová fixace po operaci, 

doporučená cvičení mají spolu s rehabilitačními technikami obrovský vliv na konečný 

výsledek u tohoto typu zranění. Tato práce je zaměřena na teoretické a praktické postupy 

u pacienta, který prošel chirurgickou korekci tržné rány flexor digitorum superficialis 

(FDS)  a flexor digitorum profundus (FDP) v Zone II  na třetím prstu levé ruky a 

následnou standartní fyzioterapeutickou léčbou.  Na tomto případu se pokusím vysvětlit 

důležitost způsobu provedení chirurgické korekce, výběru fixace a následného 

rehabilitačního programu a jejich vliv na celkový výsledek.  Případ pacienta je založen na 

mé klinické praxi v Ústřední vojenské nemocnici (UVN) v době od 9. do 20.  ledna 2017.  

Pacientem byl 31-letý muž, kterému byla provedena chirurgická korekce flexoru 

digitorum superficialis (FDS), flexoru digitorum profundus (FDP) v Zone II na třetím 

prstu levé ruky. Důvodem byl pacientův pracovní úraz dlátem, kdy došlo k tržné ráně 

třetího prstu v Zone II.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V úvodní části popisuji obecnou 

anatomii a biomechaniku, různé způsoby chirurgických postupů a zdůvodnění následných 

rehabilitačních programů. Následně se věnuji stanovení anamnezie, postupu vstupního 

vyšetření a jeho hodnocení, samotné léčbě a  výstupnímu hodnocení na základě 

výstupního vyšetření. 

 

Hlavním cílem hodnocení lečebné terapie v případě tohoto pacienta je 

uskutečněné snížení bolesti během aktivního pohybu levou rukou, zvýšení rozsahu 

možného pohybu postiženého třetího prstu levé ruky a následně navrácení plné 

funkčnosti levé ruky.  V tomto případě nedošlo k žádnému dalšímu invazivnímu zákroku, 

byla navržena manipulační léčba.  

 



Vhodně zvolená metoda léčby přinesla pozitivní výsledek. Bolest, kterou pacient 

cítil ve třetím prstu levé ruky při pohybu ruky se podařilo výrazně snížit, nepodařilo se jí 

eliminovat úplně. I přesto, že se rozsah pohybu postiženým prstem zvýšil, nedošlo k 

návratu rozsahu pohybu do původního rozsahu a tím pádem nedošlo ani k navrácení 

pohyblivosti celé levé ruky do stavu jako před úrazem.  
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