
 

PHYSIOTHERAPY FOR HIP ARTHROPLASTY_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

Ang operasyon ng paglalagay ng artipisyal na 

cuboid bone 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 

Hip Arthroplasty 

Mga punto na dapat tandaan at 

Physiotherapy 

(mangyaring tandaan na isangguni ang buklet na ito sa mga kawani ng 

medisina bago gamitin.) 

 
 
 

(1) Mga diagram ng balakang 
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Normal na kasukasuan Palalagay ng artipisyal na 
cuboid bone 

Pagpapalit sa buong 
kasukasuan 
 

(Tandaan: ang mga artipisyal na kasukasuan na gawa sa metal ay kulay itim) 
 
Ang operasyon na hip arthroplasty ay iba-iba mula sa sanhi ng sakit, bali, edad ng pasyente at 
kondisyon ng kalusugan. 
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(2) Mga alitutunin pagkatapos ng operasyon  

Tatlong mga ipinagbabawal 
Mahalagang paalaala: protektahan ang artipisyal na kasukasuan ng balakang at iwasan ang 
dislokasyon. 
(Tandaan: Ang apektadong paa ay kulay itim) 
 
Kasukasuan ng balakang pagkatapos ng operasyon 
 
Umupo: Huwag sumandal 

ng higit sa 90 degree 

 

Tumayo: Iwasanng mag 
de-kwatro ng pa  

 

Maglakad: huwag iliko paloob 
 

 

(3) Mga detalye sa pang-araw-araw na buhay  

Pag-upo 

Pumili ng naaangkop na upuan na may karampatang taas. Huwag umupo sa isang mababang upuan o 
malambot na sofa. Tandaan na huwag mag de-kwatro o yumuko. 
 

Huwag umupo sa isang mababang upuan 

 

Huwag umupo sa isang malambot na sofa 

 

Huwag mag de-kwatro 

 

Huwag yumuko 
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Paghiga 

1. Para sa unang tatlong buwan pagkatapos ng operasyon, gumamit ng mga unan upang 

paghiwalayin ang iyong mga paa kapag nakahiga sa iyong likod 

 

 

 
2. Kapag nakahiga sa tagiliran, iwasan ang sobrang pagbaluktot ng kasukasuan ng balakang at 

pagpatung ng mga paa. Gumamit ng mga unan upang paghiwalayin ang mga paa 
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Pagtayo 

1. Panatilihin ang balanse sa pagitan ng pelvis at walker. Iwasan ang pagliko sa apektadong paa nang 
mabilisan. 

 
2. Kung ang walker ay hindi nakalapag sa lupa, huwag simulan ang paglakad 

 

 
 

Paglakad 

1. Pag-abante: ihakbang ang apektadong paa bago ilipat ang walker, pagkatapos ay ihakbang ang 
normal na paa. 

2. Pagatras: Ang normal na paa ay hahakbang muna nang paatras, pagkatapos ay ihahakbang ang 
apektadong paa. At panghuli ilipat ang walker. 
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Pag-akyat at pagbaba sa hagdan  
(hindi maaring gawin ng mga pasyenteng gumagamit ng walker)  
1. Pag-akyat sa hagdan: ihakbang muna ang malusog na paa, pagkatapos ay ihakbang ang apektadong paa at 

tungkod sa parehong baytang. 
2. Pagbaba sa hagdan: ilhakbang muna ang apektadong paa at tungkod, pagkatapos ay ihakbang ang malusog na 

paa sa parehong baytang. 
(tandaan: ang apektadong paa ay kulay itim) 

 
 

Tama at Mali 

1. Huwag mag-squat o tumingkayad 

 
2. Huwag gumamit ng squatting pot (ihakbang pasulong ang apektadong paa nang bahagya) 

 
3. Tamang pustura para sa pagpulot ng mga bagay 
4. Tamang posisyon ng pagsuot ng sapatos. (subukang magsuot ng sapatos na walang sintas)
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Mga kasanayan para sa pagpasok at paglabas sa mga kotse 

Hakbang 1: panatilihin malapit ang malusog na 
paa sa pintuan ng kotse 

 

Hakbang 2: isandal ang iyong katawan sa kotse 

 

Hakbang 3: ihakbang ang malusog na paa sa 
loob ng kotse 

 

Hakbang 4: sa wakas, ipasok ang katawan patalikod 
palapit sa upuan ng kotse at pagkatapos ay ipasok ang 
apektadong paa sa kotse 

 

 

 

(4) Pangangalaga sa loob ng bahay para sa pamamaga at sakit  

1. Paglalagay ng yelo: Balutin ang isang bag na para sa yelo ng isang tuwalya at ilagay ito sa mga 
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kasukasuan malapit sa parte ng pamamaga at sakit. Ilagay ang yelo dalawang beses sa isang araw 
sa loob ng 15 minuto sa bawat paglagay. 

2. Gumamit ng mga unan upang itaas ang namamaga at masakit na paa. 
3. Gawin ang ehersisyo sa binti upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. 

 
 

(5) Ang terapiya sa pag-ehersisyo sa bahay  

Layunin : 
1. Panatilihin ang kalambutan ng mga kasukasuan 
2. Pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo (makakatulong ito na mabawasan ang pamamaga) 
3. Magpalaki ng kalamnan 
4. Magpagaling upang mapagtanto ang mga normal na aktibidad 
5. Protektahan ang artipisyal na kasukasuan ng balakang 
 
Kadalasan: 2-3 beses sa isang araw, 15-20 beses bawat isa. Panatilihin ang bawat pustura sa loob ng 
5-10 segundo 
 

A.  Ehersisyo sa pag-unat ng Hamstring  

 Tumayo at ihakbang ang isang paa 
paharap 

 Idiin ang iyong mga palad sa pader 
gamit ang iyong mga nakaunat na 
braso 

 Panatilihing tuwid ang iyong likod at 
likurang binti 

 Ihilig paharap ang iyong katawan 
 Panatilihin nakaapak sa lupa ang iyong 

mga sakong 
 Pakiramdaman ang pag-igting sa 

hamstring 
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B.  Pag-ehersisyo sa Kalamnan sa kama  

1. Pag-ehersisyo sa kalamnan na nasa harapan ng hita  
 Humiga sa iyong likod 
 Panatilihing tuwid ang iyong mga hita at itataas ang mga ito sa halos 6-8 pulgada 
 Maaaring maglagay ng mga panimbang sa bukung-bukong (libra) 

Panatilihing nakarelaks ang iyong likod 
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2. Pag-ehersisyo sa kalamnan sa nasa tagiliran ng hita 
 Humiga sa iyong tagiliran 
 Buksan ang iyong mga hita ng halos 6-8 pulgada 
 Maaaring maglagay ng mga panimbang sa bukung-bukong (libra) 
 Panatilihing tuwid ang iyong tuhod 

 

 
3. Pag-ehersisyo sa kalamnan ng balakang 

 Nakadapang posisyon 
 Panatilihing tuwid ang iyong mga hita at itataas ang mga ito sa halos 6-8 pulgada 
 Maaaring maglagay ng mga panimbang sa bukung-bukong (libra) 
 Panatilihing nakarelaks ang iyong likod at tuwid ang mga tuhod 

 
 

4. Pag-ehersisyo sa kalamnan na nasa likod ng hita 
 Nakadapang posisyon 
 Ibaluktot ang iyong mga paa palikod sa iyong mga balakang at itaas ang mga ito sa halos 

6-8 pulgada  
 Maaaring maglagay ng mga panimbang sa bukung-bukong (libra) 
 Ingatang huwag ilapit masyado ang iyong mga bukung-bukong sa iyong balakang 
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5. Arch exercise 
 Humiga sa iyong likod 
 Ibaluktot ang mga tuhod at ang mga paa ay nakapatong sa kama 
 Iangat ang iyong balakang 

 
6. Pag-ehersisyo sa bukung-bukong 

 Igalaw ang iyong mga bukung-bukong at daliri ng paa nang pataas at pababa upang 
mapabuti ang sirkulasyon ng dugo ng mga binti at maiwasan ang vascular embolism 
pagkatapos ng operasyon 
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Pag-ehersisyo ng nakatayo 

Humawak nang mabuti gamit ang parehong mga kamay sa isang rail bar o muwebles 
 
1. Panatilihing tuwid ang itaas na bahagi ng 

katawan at igalaw patalikod ang 
apektadong binti sa loob ng lima hanggang 
sampung segundo bago ito ibaba. 
 

 

2. Panatilihing tuwid ang itaas na bahagi ng 
katawan, itaas ang apektadong hita palabas sa 
loob ng lima hanggang sampung segundo bago 
ibaba. 
 

 

3. Dahan-dahang itaas at ibaba ang iyong mga 
bukung-bukong  
 

 
 
 

(6) Mga tip sa pag-sasaayos sa bahay  

Bago ang operasyon ...… 

1. Kinakailangan na gawin ang wastong ehersisyo sa bahay nang regular upang mapanatili ang 
pinakamahusay na kondisyon ng iyong katawan bago ang operasyon. 
2. Maghanda ng komportable at madaling isuot na mga sapatos (ang laki nito ay maaaring bahagyang 
mas malaki sakaling mamaga ang paa pagkatapos ng operasyon) upang mapadali ang pagsasanay sa 
paglakad pagkatapos ng operasyon. 
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3. Upang mabawasan ang panganib ng pagkatisod, mangyaring panatilihing walang sagabal sa daanan 
ng bahay, bawasan ang mga sari-saring bagay at alisin ang karpet at iba pang mga item. 
4. Upang matulungan ang pang-araw-araw na buhay ng pasyente pagkatapos lumabas, kinakailangan 
na gumawa ng mga kaayusan para sa kapaligiran ng bahay at mga tagapag-alaga nang maaga. 
 
Paghahanda sa bahay: 
 Ice pad 
 Upuan, kama, banyong may angkop na taas at pag-sasaayos ng paliguan 
 Pag-sasaayos ng daanan sa bahay at handrail 
 
 

(7) Mga tip sa paggaling  

Pagkatapos ng operasyon ... 

1. Simulan ang paggawa ng simpleng pagsasanay sa rehabilitasyon sa kama at paggamot para sa 
pamamaga at sakit para sa sugat sa lalong madaling panahon. 

2. Sa unang yugto ng paglabas, maaaring kailanganin mo ng isang walker upang maglakad. Ang 
lapad ng mga pintuan ay dapat na mas mahaba kaysa sa 23 pulgada 

3. Karaniwan, maaari kang lumalabas at umuwi para sa rehabilitasyon sa humigit-kumulang walo 
hanggang sampung araw pagkatapos ng operasyon, ngunit kailangan mo pa ring pumunta sa 
klinika ng physical therapy upang makatanggap ng pagsasanay sa rehabilitasyon. 

 
Pagbutihin mo sa iyong operasyon at hinahangad ko ang iyong mabuting kalusugan! 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa impormasyong ibinigay sa buklet na ito, 
mangyaring makipag-ugnay sa iyong physiotherapist. 
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