
QUÈ PUC FER PER
ACCELERAR LA
RECUPERACIÓ?

M 'ACABEN  D 'OPERAR  EL
LL IGAMENT  CREUAT

ANTER IOR

 

10 CLAUS PER RECUPERAR-TE AMB ÈXIT
EN EL MENOR TEMPS POSSIBLE

http://nexterrassa.com/


Cada vegada hi ha més persones que es lesionen el
lligament creuat anterior practicant esport, fins i tot
han augmentat els casos en nens i adolescents.

 

Una mala recuperació dificulta que la persona pugui
tornar a practicar el seu esport i fins i tot pot
provocar dolor crònic al genoll.
 

La recuperació no ha de ser passiva ni ha d'estar
basada en màquines. El genoll necessita diferents
estímuls de manera progressiva.

Esperem que aquest eBook amb les 10 claus per accelerar la teva
recuperació del lligament creuat anterior et serveixi de gran ajuda. L'hem
elaborat els fisioterapeutes i readaptadors del NEXT Terrassa amb els dubtes
que solem rebre de pacients com tu amb els últims estudis.

 

Estem contents de poder-te ajudar en un procés tan complex com una
reconstrucció del lligament. Sabem que vols tornar a gaudir de l'esport i
rempendre la teva vida sense limitacions ni dolor SOM-HI JUNTS!

SABIES QUE...
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Enric Grau, fisioterapeuta i readaptador
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Sóc graduat en Fisioteràpia per la UManresa UCC,
on hi treballo com a professor al Grau de
Fisioteràpia a la Facultat de Ciències de la Salut
des de l'any 2016. He treballat en la recuperació de
lesions d'esportistes d'elit i actualment combino la
docència universitària amb la clínica al NEXT. Estic
especialitzat en la recuperació i readaptació de
lesions i problemes múscul esquelètics, sobretot
centrats en el genoll.

Jordi Lázaro, preparador físic i readaptador

Sóc llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i
l'Esport per l'INEFC  de Barcelona i Màster en Alt
Rendiment. Fa més de  10  anys que ajudo a
esportistes d'elit a aconseguir els seus objectius.
Actualment sóc preparador físic de la Selecció
Espanyola Absoluta Femenina  d'Hoquei Herba,
classificada pels Jocs Olímpics. També col·laboro
com a docent en diferents federacions esportives i
amb l'Escola Catalana de l'Esport.

Ramón Giró, fisioterapeuta i readaptador

Sóc diplomat en Fisioteràpia per
la UManresa UCC des de l'any 2011. He treballat en
el món de l'esport en diferents equips
professionals de futbol i hoquei herba mentre
creixia a la clínica privada. Estic especialitzat en la
recuperació de lesions i tornada a la pràctica
esportiva. Actualment sóc fisioterapeuta de la
secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona.
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Els fisioterapeutes i preparadors físics del  NEXT  Terrassa estem
especialitzats en la recuperació i readaptació de lesions esportives.  Fa
més de  10  anys que ajudem a persones com tu a recuperar totes les
capacitats després de fer-se mal o passar pel quiròfan. 

 

Desitgem que la nostra experiència et serveixi perquè tornis a practicar
l'esport que tant estimes com més aviat millor.
 

Algunes entitats amb les quals hem treballat:
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LA CIRURGIA
MANA

1.

Cada genoll és únic així que cada operació també ho serà. Escolta el que
et dirà el cirurgià o cirurgiana sobre el teu nou lligament. El seu consell
és clau per la recuperació!

 

És important saber si...

HAN TROBAT LESIÓ AL MENISC O AL CARTÍLAG.1.

2.

3. HI HA ALGUNA CONSIDERACIÓ
ESPECIAL PER LA TEVA RECUPERACIÓ.

HI HA HAGUT ALGUNA COMPLICACIÓ.

MIRA QUÈ PASSA AL QUIRÒFAN >>

https://nexterrassa.com/es/lequip-de-fisioterapia-del-next-terrassa-aprenen-al-quirofan/
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MOU-TE2.
Encara que no puguis moure el genoll, sobretot els primers dies, has de
moure tot el cos tant com puguis. Recorda que moure't de cintura cap
avall ajudarà a eliminar tot el líquid acumulat.

MOU ELS DITS, ELS PEUS, ELS GENOLLS I AL
MALUC TANT COM PUGUIS. 

 
I DE CINTURA CAP A DALT TAMBÉ!

VEURE EXERCICIS DE MOBILITAT >> 

https://www.instagram.com/nexterrassa/
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RECUPERA
LA FORÇA

3.

El primer gran objectiu és deixar de perdre força i el segon és recuperar-

la tota. Sembla fàcil, eh? Pensa que en qüestió de dies tots els músculs
que no treballis s'atrofiaran i perdràs força.

VEURE EXERCICIS DE FORÇA >>

1. ISQUIOS I QUÀDRICEPS
2. GLUTIS I CORE

3. GASTROCNEMIS I FOOT CORE

https://nexterrassa.com/es/rutina1-dentrenament-per-fer-a-casa-next-terrassa/
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MOU LA
RÒTULA

4.

És una de les coses més importants que has de fer. Amb la cama
estirada i relaxada has de moure la ròtula com si es tractés d'un brindis:

amunt, avall, cap a fora i cap a dins! Com més moviment guanyis millor.
Sense forçar cap moviment i sense dolor.

ESCRIU-NOS SI TENS DUBTES >>

https://nexterrassa.com/contactar-con-next/
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I SI EL GENOLL
S'INFLAMA?

5.

Si acabes el dia amb el genoll inflat, calent i amb molèsties li has de
donar un descans. El millor mètode per rebaixar la inflamació és la
clàssica bossa de pèsols congelats o un  coldpack. Els 10 minuts que
tardaran a descongelar-se seran suficients per al genoll. Si fa molt mal
parla amb el teu traumatòleg.

Recorda posar un trap entre
la pell i el coldpack per no
cremar-te i manté la cama

aixecada!

ESCRIU-NOS SI TENS DUBTES >>
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COM FER SERVIR
LES CROSSES

6.

Regula l'alçada fins que les mans estiguin al nivell del
maluc.

1.

2.

3. Si vas amb una crossa, porta-la al costat de la cama no
operada i que avanci sincronitzada amb la cama operada.

Primer avança amb les crosses i després aterra amb la
cama operada.

Per pujar escales, primer puja la cama no operada,

puja les crosses i després puja la cama operada.

Per baixar escales, primer baixa la cama no
operada, baixa les crosses i després baixa la cama
operada.

ESCRIU-NOS SI TENS DUBTES >>
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DESPERTA EL
QUÀDRICEPS

7.

Puja a la taula i queda't amb les cames penjant. Comença a recuperar la
força del quàdriceps pujant el peu i estirant el genoll. És un treball lent
però que ha de ser constant. Lentament guanyaràs força i cada dia
podràs pujar la cama una mica més amunt.

VEURE MÉS EXERCICIS DE QUÀDRICEPS >>

https://nexterrassa.com/es/rutina1-dentrenament-per-fer-a-casa-next-terrassa/
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TREBALLA LA
EXTENSIÓ

Seu o estira't a terra i posa el peu a sobre d'algun coixí gruixut o d'algun
element d'uns 10 o 20 centímetres d'alçada. Amb la cama a sobre intenta
aconseguir arribar a la màxima extensió, fent força  amb el genoll cap a
baix. Recuperar l'extensió completa de genoll és un dels objectius més
importants.

8.

VEURE MÉS EXERCICIS >>
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FES FRONT A
LA POR

Confia en el teu genoll. Està
com nou! No pateixis que segur
que han fet una súper
reconstrucció del lligament.
Ara toca començar a caminar
pel passadís de casa, primer
amb una crossa i a poc a poc
sense cap. No es tracta d'anar
de pressa sinó d'intentar fer els
mateixos moviments amb les
dues cames. Has de treballar
dels peus fins al maluc.

CADA PASSA
ÉS UN SALT
ENDAVANT

9.

ESCRIU-NOS SI TENS DUBTES >>

http://nexterrassa.com/
http://nexterrassa.com/
https://nexterrassa.com/contactar-con-next/


EL MILLOR
CONSELL...

10.

Alguna vegada has pujat a una muntanya russa? Doncs normalment la
recuperació d'una reconstrucció de lligament creuat anterior té pujades i
baixades. 

 

Volem estar al teu costat en els moments bons i dolents. El més important
és recordar la  fórmula que et portarà a una recuperació exitosa i  la més
ràpida possible:

PACIÈNCIA + TREBALL + CONSTÀNCIA = ÈXIT

http://nexterrassa.com/
http://nexterrassa.com/


Esperem haver-te ajudat amb tots aquests consells que hem elaborat per
a tu. Comença un llarg camí  en el qual  aprendràs i creixeràs com a
esportista i persona.

¿Vols que formem equip junts?

¿Vols garanties d'èxit en la teva recuperació?

¿Vols tornar a gaudir de l'esport?

RESERVA
CITA
ARA
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