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Mga Punto na Dapat Tandaan at 

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

para sa Napalitang Tuhod 
(Mangyaring tandaan na ang pamplet na ito ay dapat gamitin sa ilalim ng instruksiyon ng mga tauhan 
ng medisina)  
 
 
(I)  Mga Ilustrasyon ng iyong Kasukasuan sa Tuhod  
Isang normal na kasukasuan 

 

骨 Buto 
關節囊 Articular capsule 
軟骨 Cartilage 
滑膜 Synovial membrane 
正面 Harap 
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側面 Tagiliran 
 
Isang artipisyal na kasukasuan 

 
 
股骨假體 Femoral prosthesis 
塑料 Plastik  
金屬 Bakal 
脛骨假體 Tibial prosthesis 

 
 
(II)  Physiotherapy pagkatapos ng operasyon  
1. 1 hanggang 2 araw 

i. Ang Physiotherapist ay magsasaayos ng isang "electrikong pansupota ng binti" upang 
matulungan ang mga pasyente na gawin ang mga ehersisyong para sa kasukasuan ng tuhod. 

 

ii. Kapag tinanggal ang catheter, ang mga pasyente ay maaaring magsimulang gumawa ng ilang 
mga simpleng ehersisyo sa kama at iwanan ang kama upang umupo sa isang upuan sa 
tulong ng isang physiotherapist. 
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2. 2 hanggang 3 araw 
Ang mga ehersisyo sa litid at magsimulang magsanay sa paglalakad gamit ang mga pantulong sa 
paglalakad. 
 

3. 5 hanggang 6 na araw 
Simulan ang pagsasanay sa paglalakad nang mag-isa sa loob ng gusali gamit ang mga pantulong 
sa paglalakad. 

 
(III)  Mga Punto na Dapat Tandaan tungkol sa Pagkilos  
Paglalakad 
1. Paglalakad pasulong: ilipat ang walker ng isang hakbang paharap, humakbang ng isang hakbang 

muna gamit ang apektadong paa at pagkatapos ay ang malusog na paa. 
2. Paglalakad paatras: humakbang paatras gamit ang malusog na paa muna at pagkatapos ay ang 

apektadong paa, at panghuli, ilipat paatras ang walking frame. 

 

Pag-akyat at pagbaba sa hagdan (hindi maaring gawin ng mga pasyenteng gumagamit ng walker) 
1. Pag-akyat sa hagdan: ihakbang muna pataas ang malusog na paa, pagkatapos ay ihakbang ang 

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

ihakbang ang malusog na paa sa parehong baytang. 
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 (Tandaan: ang apektadong paa ay kulay itim)  
 
(IV) Paggamot kapag nasa Bahay para sa Pananakit 
1. Paglalagay ng yelo (Cold compression): 2 beses sa isang araw, 15 minuto sa bawat paglagay, 

maglagay ng isang ice pad na nakabalot sa isang tuwalya at ilagay ito sa masakit na kasukasuan 
ng tuhod 

2. Itataas ang masakit na apektadong paa sa isang unan 
3. Paramihin ang sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng paggawa ng ehersisyo sa paa 

 

 
(V)  Paggamot sa Pag-eehersisyo sa Bahay bago Maoperahan  
Mga ehersisyo bago maoperahan  
Upang mabawasan ang paninigas ng kasukasuan ng tuhod at pagkasayang ng mga kalamnan ng hita, 
ang pasyente ay kailangang isagawa ang mga sumusunod na ehersisyo nang may pagtitiyaga. 
 
Mga session: 2 hanggang 3 session sa isang araw, ulitin ang bawat ehersisyo sa loob nang 15 
hanggang 20 beses at panatilihin ito ng 5 hanggang 10 segundo sa bawat ehersisyo 
 
Mga Ehersisyon ng Pag-uunat 
1. Mga kalamnan ng Anterior thigh 

 Tumayo gamit ang isang paa 
 Hilain ang paa palapit sa balakang hangga't maaari 
 Ang mga kalamnan ng anterior thigh ay dapat 

makaramdam ng paghila  
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2. Mga kalamnan ng Posterior calf 
 Tumayo na may isang binti sa harap at isang binti sa 

likuran 
 Itulak ang pader habang ang parehong mga kamay 

ay diretso 
 Panatilihing tuwid ang likod at paa sa likod 
 Ihilig paharap ang iyong katawan 
 Panatilihin nakaapak sa lupa ang iyong mga sakong 
 Ang mga kalamnan ng posterior calf ay dapat 

makaramdam ng paghila 
 

 

3. Mga kalamnan ng Posterior thigh 
 Umupo sa gilid ng kama 
 Panatilihing tuwid ang likod, ituwid ang iyong binti 
 Ihilig paharap ang iyong katawan 
 Ang mga kalamnan posterior thigh ay dapat 

makaramdam ng paghila 
  

Mga Ehersisyo sa Kasukasuan 
1. Pag-ehersisyo ng kasukasuan ng tuhod 

 Umupo 
 Magsimula sa pagbaluktot ng binti sa 90 degrees 
 Pagkatapos ay ituwid ang kasukasuan ng tuhod 

hangga't maaari 

 

2. Pag-ehersisyo ng bukung-bukong 
Igalaw ang bukung-bukong at daliri sa paa nang pataas at 
pababa upang madagdagan ang sirkulasyon ng dugo sa itaas at 
ibaba ng mga binti upang maiwasan ang vascular embolism 
pagkatapos ng operasyon 
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Mga Ehersisyo sa Kalamnan 
 
1. Ehersisyo sa kalamnan ng Anterior thigh (1) 

 Humiga sa iyong likod 
 Maglagay ng unan (formula can) sa ilalim ng tuhod 
 Sumipa upang ituwid ang binti. Ang isang bag ng 

buhangin (___ lbs) ay maaaring ilagay sa bukung-
bukong. Tandaan na ang tuhod ay dapat nakadikit sa 
unan (formula can) 

 

2. Ehersisyo sa kalamnan ng Anterior thigh(2) 
 Humiga sa iyong likod 
 Ituwid ang iyong hita at itataas ito ng halos 6-8 

pulgada 
 Ang isang bag na buhangin ay maaaring ilagay sa 

bukung-bukong (___ lbs).  
Tandaan na i-relaks ang iyong baywang  

 

3. Ehersisyo sa kalamnan ng Lateral thigh 
 Humiga sa iyong tagiliran 
 Ibuka ang iyong mga hita nang mga 6-8 pulgada 
 Ang isang bag ng buhangin ay maaaring ilagay sa 

bukung-bukong (___ lbs).  
Tandaan na panatilihing tuwid ang tuhod   

4. Ehersisyo sa kalamnan ng Balakang 
 Humiga sa iyong dibdib 
 Ituwid ang iyong hita at itataas ito sa halos 6-8 

pulgada 
 Ang isang bag ng buhangin ay maaaring ilagay sa 

bukung-bukong (___ lbs).  
Tandaan na i-relaks ang baywang at panatilihin ding 
tuwid ang tuhod  

 

5. Ehersisyo sa kalamnan ng Posterior thigh 
 Humiga sa iyong dibdib 
 Ibaluktot ang iyong paa patungo sa iyong balakang, 

iangat ito sa halos 6-8 pulgada 
 Ang isang bag ng buhangin ay maaaring ilagay sa  
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bukung-bukong (___ lbs).  
Tandaan na huwag idikit ang bukung-bukong sa 
balakang  

6. Tulay na ehersisyo 
 Humiga sa iyong likod 
 Ibaluktot ang mga tuhod kung saan ang parehong 

paa ay patag na nakapatong sa kama 
 Itaas ang balakang  

 
7. Ehersisyo sa pag-angat ng bukong-bukong 

 Kumapit sa isang matatag na barandilya o muwebles 
 Dahan-dahang iangat ang mga bukung-bukong 

pataas at pababa  

 
 
 
(VI)  Paggamot sa Pag-eehersisyo sa Bahay pagkatapos ng Operasyon 
Mag-ehersisyo pagkatapos ng Operasyon 
Ang pasyente ay dapat na aktibong sanayin ang mga ehersisyo bago ang operasyon upang dagdagan 
ang lakas ng kalamnan. Pagkatapos ay idagdag ang mahalagang mga ehersisyo sa ibaba upang 
mapanatili ang saklaw ng paggalaw ng kasukasuan ng tuhod. 
 
Mga session: 2 hanggang 3 session sa isang araw, ulitin ang bawat ehersisyo nang 15 hanggang 20 
beses at panatilihin ito ng 5 hanggang 10 segundo sa bawat ehersisyo. 
 
1. Pagbaluktot ang tuhod (nakahiga) 

Humiga sa iyong likod at ang iyong mga paa ay 
nakalapag sa kama, ibaluktot ang iyong tuhod hangga't 
maaari, panatilihin ng 10 segundo, at pagkatapos ay 
dahan-dahang ituwid ang mga ito. 
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2. Pagbaluktot ang tuhod (nakaupo) 
Umupo nang nakasandal sa upuan, maglagay ng isang 
tuwalya sa harapan ng upuan tulad ng ipinakita sa 
figure, ibitin ang iyong mga binti sa gilid ng upuan, 
ibaluktot ang iyong tuhod hangga't maaari sa tulong ng 
iyong malusog na binti, at panatilihin ito sa loob ng 10 
segundo. 

 

3. Ehersisyo sa pag-urong ng kalamnan ng tuhod 
Humiga sa iyong likod at ituwid ang iyong mga binti, 
maglagay ng isang tuwalya sa ilalim ng iyong tuhod 
tulad ng ipinapakita sa figure. Pasikipin ang iyong mga 
quadricep (mga hita) sa loob ng 10 segundo, pagkatapos 
ay i-relaks nang dahan-dahan. 

 

4. Hawakan ang tuhod habang nakahiga 
Hawakan ang apektadong paa gamit ang parehong mga 
kamay tulad ng nasa figure, hilahin ang hita patungo sa 
katawan, pagkatapos ay i-relaks ang mga kalamnan sa 
hita. Hayaang bumaba ang binti nang dahan-dahan at 
panatilihin ito ng 10 segundo.  

5. Ehersisyo ng pagdiin sa binti 
Maglagay ng isang tuwalya sa pagitan ng binti at 
bukung-bukong, ilagay ang parehong mga kamay sa 
ibabaw ng tuhod, dahan-dahang idiin ito upang 
tumuwid ang mga kasukasuan ng tuhod, panatilihin ito 
ng 30 segundo. 

 

 
 
(VII)  Mga Tip sa Pag-aayos ng Tahanan  
Bago ang Operasyon 
1. Tama at regular na mag-ehersisyo sa bahay upang mapanatili ang pinakamahusay na kondisyon 

ng iyong katawan bago ang operasyon. 
2. Maghanda ng isang pares ng sapatos na pang-isport na komportable at madaling isuot (isang 

mas malaking ang sukat ang maaaring piliin para sa paa na maaaring bahagyang mamaga 
pagkatapos ng operasyon) para sa pagsasanay sa paglalakad 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. Ang kapaligiran sa bahay at mga tagapag-alaga ay dapat ayusin nang maaga upang makatulong 
sa pang-araw-araw na pamumuhay ng pasyente pagkatapos niyang lumabas. 

5. Paghahanda sa bahay: 
 Ice pad 
 Pag-sasaayos ng upuan, kama, banyo at paliguan sa naaangkop na taas 
 Pag-sasaayos ng mga daanan at mga handrail sa bahay  
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(VIII) Mga tip sa Rehab 
Pagkatapos ng operasyon… 
1. Simulan sa lalong madaling panahon ang mga ehersisyo sa rehabilitasyon sa kama at paggamot 

para sakit ng sugat sa lalong madaling panahon. 
2. Maaaring kailangan mong gumamit ng isang walking frame para sa paglalakad sa simula 

pagkatapos lumabas, at ang lapad ng anumang pinto ay dapat na mas malaki kaysa sa 23 
pulgada. 

3. Kadalasan, maaari kang lumabas at magpagaling sa bahay ng mga walo hanggang sampung araw 
pagkatapos ng operasyon, ngunit kailangan mo pa ring bisitahin ang Physiotherapy Outpatient 
Service upang patuloy na makatanggap ng pagsasanay sa rehabilitasyon. 

 
Hinihiling ko sa lahat ang matagumpay na operasyon at mabuting kalusugan! 
 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa impormasyong ibinigay sa pamplet na ito, 
mangyaring kumunsulta sa iyong physiotherapist. 
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