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maďarský krátkosrstý ohař

fena

6 let

nekastrovaná

žije v bytě

schody do 1. patra

canicross

Malina



Anamnéza

• Ve 4. měsících autoúraz, řešeno OP, šrouby ex 
po 8 – mi týdnech.

• Potíže od poloviny dubna 2020 – kulhání na 
PPK – u vet. kloubní výživa Alavis CBD

• Konec května 2020 – 15 km vycházka – po ní 
již stabilně nadskakování na PPK.

• 12. 6. 2020 konzultace v dogRepair –
doporučeno a odesláno k resekci hlavice 
femuru PPK.

• Resekce provedena 25. 6. 2020 – po op v 
pořádku, následně otok – odsátí, nástup v 
dogRepair k RHB.



RESEKCE HLAVICE 
FEMURU

Odříznutí v krčku femuru, 
přerušení kostního 

kontaktu, tím odstranění 
zdroje bolesti.

Časem se vytvoří pakloub 
– fibrózní spojení

Důležitá rekonvalescence.



Počátek RHB - 8. 7. 2020

Vstupní vyšetření:

PPK prakticky nepoužívá, kulhání 4/5 
– bunny hoping, běh nemožný

Sed a leh s výraznými obtížemi

Jizva srostlá, vtažená, neposunlivá, 
okolní tkáň tuhá, mírně pohyblivá

Výrazná atrofie celé končetiny

Omezení PROM kyčle do extenze a 
abdukce

Přetížení LPK – m. sartorius, přetížení 
mezilopatkových svalů

Značná bolestivost – konzultace s 
MvDr. Lačňákovou – nasazen Rimadyl
na 14 dní



Plán terapie
• Úleva od bolesti
• Ošetření jizvy, protažení fascií
• Navýšení PROM, ROM
• Aktivace PPK
• Navýšení sv. síly
• Zapojení PPK do tělesného schématu a 

pohybového stereotypu
• Kompenzace přetížené levé strany těla

• RHB – 2 x týdně



Průběh terapie – 8. 7. 2020 – 19. 2. 2021

Ošetření jizvy: masáž, 
promazávání, otužování, 
kartáčkování, kinesiotape

Ošetření měkkých tkání: 
masáž, míčkování

Pasivní terapie: masáž, 
strečink – netoleruje, 
hysterie

Fyzikální terapie: 
ultrazvuk – 1 Hz, 2 x 4 min, 
0, 8 cm

termoterapie



Hydroterapie: hodně 
vody, závaží na PPK

Aktivní terapie: 
trénink sed – vztyk, 
leh – vztyk – zpočátku 
na zemi, poté s HK 
nebo PK na bedýnce. 

Trénink zatížení PPK –
z počátku s fixací a 
cílenou extenzí kolene. 
Weight shifting

Nástup na schod, 
později cavaleti, 
slalom, balanční 
plochy.





Posuny v terapii

10. 9. 2020
Výrazné zapojení PPK do pohybového schématu, 
při chůzi na vodítku v tahu – bez potíží

Ve vaně plně zatěžuje, ve volné chůzi přetrvává 
kulhání 2/5

Jizva volná

Počátky nasvalení PPK

Sed a vztyk bez potíží, leh stále s vysunutím 
boku

V RHB bedýnky, cavaleti, slalom, pokračujeme v 
tréninku sed – vztyk, leh – vztyk – s fixací na 
PK.

RHB – 1 x týdně, 1 hod

18. 8. 2020
Malina začíná PPK přikládat při 
chůzi, kulhání 2/5
Jizva i měkké tkáně volnější, 
stále výrazně přetížená LPK
Ochotnější k rovnému sedu –
zvládá i bez fixace, vztyk ze 
sedu s přenesením váhy doleva

Do RHB přidány bedýnky, 
schody, balancování, aktivní 
protažení končetin i trupu
Masáže stále netoleruje, max. v 
sedu
RHB – 1 x týdně, 1 hod





Přelom leden/únor 2021
V pohybovém stereotypu bez potíží

Chůze, klus i běh bez potíží

Začíná se vracet do sportovní kondice

Doporučeno pokračovat v navyšování sv. síly 
PPK, ideálně hydroterapie

RHB – 1x za 14 dní, 0,5 hod

Konec roku 2020
Chůze normální, zvládá delší 
procházky, zvládá schody
Bez bolesti
Sed – leh – vztyk – bez potíží
Lepší pohybový stereotyp s 
rovnoměrným zatížením a 
rozložením váhy
ROM bez omezení
PPK slabá, viditelný rozdíl 
svalstva oproti LPK
Do terapie přidány balanční 
plochy

RHB – 1 x za 14 dní, 1 hod







Ukončení RHB – 19. 2. 2021

Výstupní vyšetření:

Jizva zhojená, volná, posunlivá

Měkké tkáně volné

PPK plně zapojuje do pohybového schématu

Končetina nasvalená

PROM i ROM bez potíží

Chůze i běh normální

Sed a leh bez potíží

Bez bolesti

Přetrvává lehké přetížení Th/L přechodu



13. 7 2020 22. 1. 2021



KONEC DOBRÝ, 
VŠECHNO DOBRÉ…

Děkuji za pozornost


