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1. Leikkausta edeltävä ft

• Leikkausvalmennus  

• Preoperatiivinen liikuntasuositus: vähintään 1h liikuntaa päivässä

• Lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoitukset ( suolirakkopotilaat)

2. Sairaalavaiheen fysioterapia 

• Hengityksen ja verenkierron tehostaminen, PEP-harjoitukset, liikkuminen/apuvälineet

• Toipilasajan liikunta

• Toipilasvaiheen jälkeinen liikunta

• Lantionpohjan lihasharjoitukset ja virtsaamistekniikan ohjaus (suolirakko)

3. Postoperatiivinen fysioterapia poliklinikalla (suolirakko)

• Soittoaika n. 6vkoa leikkauksesta

• Lantionpohjan lihasharjoitukset, virtsaamiseen liittyvä ohjeistus
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FYSIOTERAPIAPOLKU KYSTEKTOMIAPOTILAALLA - HYKS



2kk toipilasliikuntaa

• ei raskaita ponnisteluja/ raskasta liikuntaa

• Kävely, porraskävely, kevyt liikkuvuutta ja yleiskuntoa ylläpitävä liikunta, syvien 
vatsalihasten harjoitukset

2 kk jälkeen 

• Fyysisen aktiivisuuden lisääminen nousujohteisesti, paluu omien 
liikuntaharrastusten pariin

Syvien keskivartaloa tukevien lihasten hyvä kunto on avannepotilaille tärkeää

Suolirakkopotilaat hyötyvät lisäksi lantionpohjan lihasharjoituksista
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LIIKUNTA KYSTEKTOMIALEIKKAUKSEN JÄLKEEN



VATSALIHAKSET, VATSAN ALUEEN SEINÄMÄ

• Ulottuu rintakehän alaosasta häpyluuhun

• Lihakset muodostavat vatsan seinämän 
tuen

• Napa, leikkausarvet ja avanteen paikka 
heikkoja kohtia vatsan seinämässä

• Kun korsetti on kunnossa, avanne ”istuu” 
paremmin
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KESKIVARTALON SYVÄT LIHAKSET

Lähde: 

http://www.spinemuscle.ca/blog/intr

a-abdominal-pressure-iap-the-in-

depth-version
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LANTIONPOHJAN LIHAKSET



Lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoitus

Supista aluksi peräaukkoa vetämällä sitä kevyesti sisään- ja ylöspäin ikään kuin 
pidättäisit ulostetta. Jatka supistusta eteen- ja ylöspäin virtsaputken ympärille ikään 
kuin pidättäisit virtsaa. Pidä jännitys kahteen laskien ja päästä lihakset rennoksi. 
Toista 5-10 kertaa.

Ennakointi

Huomioi lantionpohjan lihasten toiminta myös liikkuessa. Jännitä lihaksia esim. 
istumasta seisomaan nousussa, yskiessä, porraskävelyssä tai lenkkeillessä.
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https://www.terveyskyla.fi/kuntoutu
mistalo/kuntoutujalle/lantionpohjan-
ongelmat/lantionpohjan-lihasten-
harjoitteluopas

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/lantionpohjan-ongelmat/lantionpohjan-lihasten-harjoitteluopas


• Virtsaaminen ponnistamalla

• lantionpohjan lihasten rentoutus

• Lantionpohjan lihasten hyvä kunto

• Suolirakkokoulutus

• Suolirakon tilavuuden lisääminen
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VIRTSAAMISTEKNIIKKA SUOLIRAKKOLEIKKAUKSEN JÄLKEEN



https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/ihon-ongelmat/arven-itsehoito-opas/miten-voin-edist%C3%A4%C3%A4-arpeni-paranemista/

keinoja-arven-itsehoitoon
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ARVEN ITSEHOITO

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/ihon-ongelmat/arven-itsehoito-opas/miten-voin-edist%C3%A4%C3%A4-arpeni-paranemista/keinoja-arven-itsehoitoon
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/ihon-ongelmat/arven-itsehoito-opas/miten-voin-edist%C3%A4%C3%A4-arpeni-paranemista/keinoja-arven-itsehoitoon


• Seiso hyvässä asennossa

• Jännitä lantionpohja sisään- ja ylöspäin, ikään kuin pidättäisit ilmaa

• Tunne jännitys myös nivusissa ja alavatsalla

• Tunne jännitys koko vatsan alueella

• Tunne jännitys selässä

• Pallea rentoutuu, uloshengitys apuna
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TESTATAAN TUKIKORSETIN TOIMINTAA


