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 לאחר תיקון הרצועה הצולבת הקדמית  פרוטוקול שיקום 
 
  SLR, למנוע נוקשות של אחר ניתוח, 100-0הפחתת נפיחות, תרגול טווחים  שבועייםעד   – 1שלב  

 , טיפול מקומי בצלקת ועיסוי extensor lagללא 
שבועות. בתיקון   6נשיאת משקל עם קביים אלא אם תוקן שורש מניסקוס ואז ללא נשיאת משקל 

כריעה קלה עם השענות  , תרגול סובך, מניסקוס רגיל מותר לדרוך מלא עם מקבע ברך ביישור מלא
, מעלות כיפוף, גמילה מקביים לפי יכולת 45מעלות, חיזוקי המסטרינג עד   45עד   על קיר

   מוביליזציות לפיקה.
 

ורש , גמילה מקביים אלא אם תוקן שדגש על חזרה להליכה נורמלית  שבועות 4עד  – 2שלב 
 המשך שיפור טווח אקטיבי ופאסיבי של כיפוף הברך מניסקוס. 

 (mini squatsומס בינוני )לדוגמא: אפניים, , בעCKC-המשך חיזוק השרירים המיישרים ב
 , התייחסות למפרק פטלופמורלי תרגילים לשיפור פרופריוספציה, תרגילים לשיפור היציבות

 
 ( º130שאיפה להשגת כיפוף מלא )  שבועות 6עד  – 3שלב 

פור טווח,  שי   (stairmaster, treadmill, leg pressהגברת עומסים בחיזוק, עם דגש על סיבולת )
 Wall  sits  (30  degree   forwardב  squatsמיני הליכה, חיזוק ארבע ראשי, המסטרינג, סובך, 

 lean,  squeezing  ball) אופני כושר ללא התנגדות , 
 שבועות  8עד 

דם של שרירי ירך ושוק, פרופריוספציה, אופני כושר,  מדרגות חופשי, חיזוק מתקטווח מלא, 
 הליכון הליכה מהירה 

 שבועות  10עד 
 ,  הגברת עומסים בחיזוק, עם דגש על תנועות מהירות,  , ריצה קלהתחילת אימון למהירות

 Two footed hopping/jump roping,   Five-point agility drills (star drills) , Lateral hops 

over six to eight inch mat , Sliding board , Ladder drills • Hamstring strengthening   
 שבועות  12עד 

Non-contact sports 
דקות כל יום )בתנאי שאין נפיחות או התגברות של   2דקות ביום, ולהוסיף  10תחילת ריצה קלה 

 low intensity vertical plyometrics, שיפור גמישות, להתחיל הכאב(
 
 חודשים  4-3 – 4לב ש

אימון למהירות ברמה גבוהה: ריצה קדימה ואחורה, לצדדים, זינוק ועצירה, שינויי כיוון,  
pivoting 

 התקדמות לקפיצה על רגל אחת  קפיצות: קפיצה בחבל, 
 שליליות  –בדיקות ליציבות הברך  -ש:  בתנאי חזרה לספורט 

 השרירים סביב הברך חזקים -
 שימוש במגן ברך פונקציונלי ) לפי הוראות המנתח( -

 חודשים   6עד   4 –5שלב 
 המשך תרגול באופן עצמאי לפי קווים מנחים של הפיזיותרפיסט 

 חוזק, מהירות, שיווי משקל, פרופריוספציה ,  טווחי תנועה,  המשך שיפור: שינויי כיוון 
 

 תנאי ש:  בספורט לפעילות גופנית ו חזרה   - ומעלה חודשים 6 – 6שלב 
   )מותר רק לאחר שנה מהניתוח(כמו כדור רגל, כדור סל, כדור יד, לא ספורט מגע 

 מהכח והסיבולת  90%הושגו          
 הושגה רמה מספקת של פרופריוספציה                                                                            

 ן ו וי כהושגה רמה מספקת של זריזות ושינויי                                                                             

http://www.orthodoc.co.il/

