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1. QUE É UNHA PRÓTESE DE XEONLLO?

O seu xeonllo sufriu un desgaste natural que causou dor e 
diminuiu a mobilidade, polo que é necesario colocar un xeonllo 
artificial (prótese).

       2.  EN QUÉ CONSISTE A OPERACIÓN?
       
A intervención durará aproximadamente 2-3 horas, empregando 
na maioría dos casos anestesia epidural (que lle fará durmir 
dende a cintura ata os pés); combinado con outras técnicas 
anestésicas como sedación cómoda ("sono lixeiro") e / ou 
bloqueos nerviosos para a dor postoperatoria ("infiltracións") 
Farase unha corte ou  incisión na parte anterior do xeonllo; para 
a colocación da prótese.

A prótese de xeonllo 
consiste nun 
compoñente femoral e 
un compoñente tibial, 
unidos ás superficies 
óseas; Entre eles 
colócase un plástico 
(polietileno) para 
favorecer o seu 
movemento cun mínimo 
desgaste

 COMO ENTRAR E SAIR DO COCHE?
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COMPOÑENTE
 TIBIAL PLÁSTICO

(POLIETILENO)

COMPOÑENTE
 FEMORAL

PARA ENTRAR
•

● Levante o asento se é posible. 

● Recline o respaldo e traseira do asento para ter o maior 
espazo posible.

● Póñase de costas á entrada e sente coa perna recta.

● Roda cara adiante sacando as pernas rectas.

PARA SAIR

● Saque primeiro a perna operada en liña recta e despois o 
resto do corpo.



  

Día anterior á cirurxía

Medicación preoperatoria 
segundo o indicado polo seu 
anestesista. 
Xaxún: 6 a 8 horas antes da 
súa intervención. 
Ducha con xabón 
antiséptico.

Xornada de intervención cirúrxica
Ducha con xabón antiséptico e 
desinfectante bucal con 
clorhexidina. Traslado ao 
quirófano. 
Traslado á unidade de espertar de 
reanimación (2-3 horas) Traslado á 
unidade de hospitalización onde 
recibirá os coidados de enfermaría 
necesarios para a súa 
recuperación.
O fisioterapeuta visitaralle para 
indicar os exercicios que deberá 
realizar para o comezo da súa 
rehabilitación.

Alta hospitalaria 
Poderá  voltar a casa a partir 
do cuarto día despois da 
cirurxía segundo a súa 
evolución. 
Será autónomo para a 
maioría das necesidades 
básicas: erguerse, camiñar 
con muletas, hixiene persoal, 
vestirse. 
Recibirá informes de alta do 
seu traumatólogo e 
enfermeiro coas pautas 
necesarias para o seu 
enderezo

Días despois da intervención 
Seguirá recibindo os coidados de 
enfermería que necesite e seguirá 
co programa de exercicios segundo 
o indicado polo seu fisioterapeuta.

4. ESTANCIA HOSPITALARIA
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ERGUERSE

● Endereite a perna operada.

● Descanse as mans no 
repousabrazos do asento.

● Empúxese cara arriba
coas mans e a perna boa.

● Descanse as mans no 
repousabrazos.

● Estire a perna operada 
mentres inclina o corpo cara 
adiante.

●  Manteña as costas rectas

 As primeiras veces ata que o persoal de enfermaría o 
considere necesario, recibirá axuda para erguerse e deitarse 
da cama.

 COMO ERGUERSE E DEITARSE DA CAMA?



  

Evite o sobrepeso Abandono
 do hábito de fúmar

Notifique ao servizo de 
programación cirúrxica 
calquera cambio no 
seu  estado de saúde

Visita ao dentista
Se ten problemas en 
enxivas e/ou dentes

Traia o seu listado de 
medicación habitual

Realice os exercicios 
indicados 

Traia as súas 
muletas Traia zapato pechado 

e roupa cómoda

ERGUERSE
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DEITARSE

● Saque a perna operada en 
liña recta.

● Xire o corpo para botar a 
perna non operada

● Descanse a perna non 
operada no chan e logo a 
perna operada. 

● Toque a parte 
traseira das pernas 
ata o bordo da cama, 
séntese levantando a 
perna non operada e 
logo a perna operada 
manténdoa recta.

3.PREPARACIÓN PARA A ENTRADA

O servizo de programación cirúrxica avisaralle por teléfono do día e 
da hora de ingreso. Será ingresado no hospital o día anterior ou o 
día da cirurxía.
Recomendacións xerais antes da cirurxía:

Alimentación
Dieta rica en fibra.
Aumente o consumo 
de froitas e verduras



  

PRECAUCIÓNS 

1.Non coloque almofadas ou mantas baixo o xeonllo; para 
evitar que se flexione . 

2.Na cama manteña a perna recta co pé apuntando ao teito. 

3.Non xire  a perna.
 
4.Aplique frío varias veces ao dia:

● Sempre envolto nunha toalla. 
● Poden ser envases fríos, bolsa de chícharos, xeo …
● Máximo de 10 a 15 minutos á vez. 
● Vixíar que non se queime a pel.

Posición: sentado ou deitado coa 
perna recta.
 
1.Mobiliza o nocello cara arriba / 
abaixo coma se presionas o pedal 
dunha máquina de coser. 
2.Descanso.

6. PRÁCTICA DE EXERCICIOS

Durante o seu ingreso, o fisioterapeuta visitarao o antes 
posible. Lembraralle: 
• Os exercicios para realizar. 
• Posturas e movementos a evitar. 
• Manipulación de muletas.

MARCHA CUNHA MULETA

1.Leve a muleta no lado 
oposto da perna operada. 
2.Avance a muleta a un paso 
de distancia. 
3.Adiante a perna operada 
4.Avance coa perna non 
operada apoiada na muleta. 
5.Volva ao punto un.

COMO SUBIR E BAIXAR ESCALEIRAS?

Subir:                                    
1. Perna non operada.     
2. Perna operada.           
3. Muletas.                         

  

Baixar :        
1. Muletas.
2. Perna operada.           
3. Perna non operada.     

                      

 SUBIR / BAIXAR ESCALEIRAS CON DÚAS MULETAS
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EXERCICIO 1



  

A enfermeira avaliará a súa dor seguindo escalas de 
valoración numéricas (EVA); preguntaralle sobre a súa 
intensidade. É importante informar sempre que teña dor. 
Esta tratarase con medidas farmacolóxicas e non 
farmacolóxicas.

5. RECOMENDACIÓNS
NO FOGAR USO DE MULETAS E CALZADO

● Retire as alfombras para 
evitar caídas. 

● Boa iluminación do fogar.

● No cuarto de baño / WC: 
elevador para o WC, barra 
de apoio ou asideiro. 

● Na ducha ou bañeira: 
coloque unha superficie 
antiescorregadiza e unha 
cadeira de baño. 

● Use asentos firmes, 
elevados e estables.

● Use muletas durante o 
tempo recomendado

● Empregue calzado pechado 
e antiescorregadizo.

1 2 3

Subir:

1.Collemos o pasamáns e 
subimos a perna non 
operada. 
2.Levantamos a perna 
operada.
3.Perna non operada.

Baixar:

1. Perna operada.
2. Muleta.
3. Perna non operada.
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SUBIR/BAIXAR ESCALEIRAS CUNHA  MULETA E PASAMANS

 COMO PODO SENTARME E ERGUERME DA CADEIRA?

SENTARSE

1.Póñase de costas á cadeira ata 
que a toque co respaldo das 
pernas. 
2.Descanse as mans no 
repousabrazos. 
3.Estire a perna operada 
mentres inclina o corpo cara 
adiante. 
4.Manteña as costas rectas.
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CONTROL E AVALIACIÓN DA DOR

ESCALA DE MEDICIÓN DA DOR

SEN DOR  DOR 
LEVE

DOR 
INTENSA

DOR MOI 
INTENSA

DOR 
MODERADA

DOR 
INSOPORTABLE



  

Posición: tirado de costas.

1. Deslice o pé da perna operada 
sobre a cama intentando alcanzar o 
cu co talón. 
2.Cando note que lle molesta, 
quédese alí ata contar cinco.
3. Volva á posición inicial.

Posición: deitado coa perna non 
operada dobrada. 

1.Levante a perna operada.
2.Manteña contando ata cinco. 
3.Descanse.

Posición: sentado nunha cadeira non 
moi alta.
 
1.Deslice o pé polo chan e dobre o 
xeonllo o máis lonxe posible sin 
despegar o cu
2.Manteña contando ata cinco. 
3.Estire a perna empurrando o pé 
contra o chan.
4 .Manteña contando ata cinco 
5. Repita.

Posición: sentado.

1.Apoie a perna operada nun taburete 
cun coxín. 
2.Estenda a perna o máis lonxe posible.
3.Manteña contando ata cinco.
4.Relaxe.
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EXERCICIO 4

EXERCICIO 5

EXERCICIO 7

EXERCICIO 8

EXERCICIO 6

Posición: deitado de costas cun coxín 
ou manta dobrada baixo o xeonllo.

1.Estire o xeonllo canto poida.
2.Manteña contando ata cinco.
3.Baixe a perna.

EXERCICIO 9

Posición: sentado.

1.Pase unha corda ou unha toalla 
sobre a planta do pé. 
2.Levante o pé cara arriba e siga 
tirando da toalla sen dobrar o xeonllo 
ata contar  cinco. 
3.Reláxe.



  

Posición : sentado

1.Pegue unha patada subindo en 
dous tempos. 
2.Manteña un conteo de cinco. 
3.Baixe en catro veces

COMO PODO CAMIÑAR?

1. Avance as dúas muletas a un paso de distancia.
2. Adiante a perna operada. 
3. Suba as muletas e avance coa outra perna.
4. Volva ao punto un.

1 2 3 4

EXERCICIO 2: Para fortalecer o cuádriceps

Posición: tirado de costas ou de pé.

1.Contria as cachas. 
2.Siga contando ata cinco. 
3.Relaxe.

Posición: sentado.

1.Coloque unha almofada 
ou un rolo debaixo. 
2.Estire a perna 
presionando o coxín contra 
a cama.
3.Manteña ata contar 
cinco. 
4.Descansa.
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MARCHA CON DÚAS MULETAS

EXERCICIO 3

EXERCICIO 10
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