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INFORMACINIS LAPAS APIE  

KAULŲ REPOZICIJĄ (ATSATYMĄ) 

 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Jums reikalinga kaulų repozicija dėl išnirimo/lūžio.  

2. Kaulų repozicija atliekama siekiant uždarai atstatyti sąnarių ar lūžusių kaulų vientisumą. 

 

LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSISAKIUS PROCEDŪROS 

 

3. Neatlikus kaulų repozicijos lūžio atveju, kaulai sugyja su poslinkiu, kas pasekoje gali sukelti 

ženklų funkcijos sutrikimą, 

4. Neatlikus kaulų repozicijos esant išnirimui, lieka deformuotas sąnarys, neatstatytas sąnarinių           

paviršių kongruentiškumas (nesutampa sąnariniai paviršiai). Dėl nereponuotų kaulų, visiškai 

sutrinka sąnario funkcija,  ko pasekoje vystosi kontraktūra - sąnario nejudrumas. 

 

PROCEDŪROS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS 

 

5. Prieš atliekant procedūrą, atliekami diagnostiniai radiologiniai tyrimai (rentgenogramos, 

kompiuterinė tomografija) 

6. Repozicija atliekama vietinėje arba intraveninėje nejautroje. 

7. Procedūros metu specialių manipuliacijų pagalba atstatomas kaulų ar sąnarių vientisumas.  

8. Po procedūros galūnė imobilizuojama gipso longete ar įtvaru. Atliekamos kontrolinės 

rentgenogramos. 

 

ALTERNATYVŪS GYDYMO METODAI 

 

9. Alternatyvių gydymo metodų nėra. Neatlikus repozicijos, vėliau išsivysto sąnario kontraktūra ar 

kaulas sugyja su poslinkiu. Todėl tenka atlikti operaciją – atvirą repoziciją. Tai yra susiję su 

ilgesniu gydymosi periodu ir sunkesnėmis komplikacijomis. 

 

GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS 

 

10. Po kiekvienos medicininės procedūros, net ir kokybiškai atliktos, yra galimos komplikacijos. Šių 

procedūrų komplikacijos yra retos ir nesunkios. 

11. Po repozicijos gali būti šios retai pasitaikančios komplikacijos:  

a. galūnės tirpimas ar jutimo sutrikimas (nervų pažeidimas),  

b. kaulo sugijimas su poslinkiu; 

c. sąnario ertmės infekavimas (atliekant vietinį nuskausminimą). 

12. Labai reta komplikacija – kraujavimas, kuris paprastai būna pacientams turintiems krešumo 

sutrikimų. 



13. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. medikamentams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, 

pleistrui), gali pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai 

praeinančios reakcijos. Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir 

liekamaisiais reiškiniais yra labai retos. 

14. Procedūros metu ar po procedūros gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai 

maža.   

 

REKOMENDACIJOS PO PROCEDŪROS 

 

15. Po procedūros pacientui yra būtina gydytojo nustatytą terminą vartoti paskirtus vaistus. 

Antibiotikų profilaktika apie 3-4% pacientų neapsaugo nuo infekcinių komplikacijų, t.y. žaizdos 

supūliavimo.  

16. Po procedūros pacientui yra būtina laikytis režimo, jei gydytojo yra nurodyta, nešioti 

imobilizacuojantį įtvarą, riboti fizinį aktyvumą gydytojo nustatytą laiką, nurodytu laiku atvykti 

pas gydytoją.  

17. Esant neaiškumų dėl reponuotų kaulų srities gijimo (T≥38°, paraudimas, patinimas, tirpimas, 

skausmas ir pan.), informuokite šeimos gydytoją. 

 

 

 


