K Y Y N Ä RPÄ Ä N JA R A N T EEN HO I TO - OPA S

 Yleisimmät työperäiset sairaudet ovat yläraajojen alueelle kohdistuvat rasitusvammat.
Ranneseudun yleisiä vaivoja ovat rasitusvammat jänteiden alueella. Jännetupen ja jänteiden
tulehdukset ovat kivuliaita ja haittaavat työntekoa. Kyynärpään alueella kuormitus kohdistuu
usein kyynärvarren lihasten kiinnityskohtiin. Ylikuormituksen seurauksena tulehdus aiheuttaa
kipua ja myöhemmin voimattomuutta kyynärvarren lihaksissa. Hoito ja kuntoutus on aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Aktiivinen nousujohteinen harjoittelu vähentää
oireita ja riskiä vamman uusiutumiseen.
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Ranteen jännealueen ylirasitustilat

Ranteen alueen jänteet kuormittuvat pitkään kestävän toistoliikkeen tai suurta voimaa vaativien tehtävien seurauksena. Jatkuva rasitus jänteiden alueella voi johtaa jänteen ja
ympäristökudosten tulehdukseen. Kylmä, veto ja kosteus
lisäävät tulehdusriskiä.

”Tennis- ja golf-kyynärpää”

Kyynärpään alueella olkaluun sivunastaan kiinnittyvät kyynärvarren lihakset. Jatkuva, pitkään kestävä lihasten ja kiinnityskohdan ylirasitus aiheuttaa tulehduksen kyynärpään
ulko- tai sisäpuolelle. Kipu pahenee kättä nyrkistäessä. Joskus kipu säteilee kyynärvarteen. Vaivan edetessä voimattomuutta alkaa esiintyä kyynärvarren lihaksissa.
Vältä
 pitkäaikaista toistotyötä
 täyttä voiman käyttöä
 ranteen keskiasennosta poikkeavaa asentoa
 kylmää
 tärinää
Hanki tarvittavat rannetuet ja ergonomiset apuvälineet tu
tukemaan ranne keskiasentoon. Ravistele ja venyttele käsiä
elpymistaukojen aikana. Pyri vaihtamaan ATK-hiiren paikkaa
vuoroin näppäimistön vasemmalle ja oikealle puolelle.
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Pyöritä käsiä elpymistaukojen aikana.
Ravistele ja rentouta aina, kun on mahdollista.

HO I TO
Hoito

Akuutissa vaiheessa lepo, tulehdusta poistava lääkitys ja
paikallinen särkyvoide helpottavat oireita. Tulehtunut alue
asetetaan lepoon toiminnallisella tuella tai siteellä. Kylmähoito lievittää myös kipua ja poistaa tulehdusta. Ranteen
ja kyynärpään alueen tulehduspesäkkeet sijaitsevat lähellä
ihon pintaa. Tällöin jäähieronta on tehokas ja helppo hoitokeino. Kipu- ja tulehduskohtaa hierotaan jääpalalla, kunnes
jää on sulanut. Jos vaiva ei hellitä omahoidoilla ja tulehduskipu pitkittyy, on hyvä hakeutua lääkäriin.

Okkluusiosidos

Paikallinen lääkehoito voidaan tehdä ranteen ja kyynärpään
kipualueelle okklusoivan lääkesidoksen avulla. Lääkevoiteena käytetään emulsiovoidetta, jota levitetään kipukohtaan.
Voiteen päälle asetetaan muovikelmu ja ranne tai kyynärpää
peitetään joustavalla siteellä. Okklusoiva side pehmittää ja
lämmittää ihoa, jolloin lääkeaineen imeytyminen paranee,
kipu lievittyy ja tulehdus poistuu. Geeli ei sovellu okkluusiosidokseen, sillä sen sisältämä alkoholi ei haihdu ja se
ärsyttää ihoa.

Kuntoutus

Kuntoutus aloitetaan, kun akuutti kipu ranteessa ja kyynärpäässä on hellittänyt. Kuntoutus kohdistetaan kyynärvarren
lihaksiin. Aktiivinen venyttely ja lihastoiminnan palauttaminen jumpalla lisäävät verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.
Asteittainen käden puristusvoimaa ja rannetta liikuttavien
lihasten voimaa lisäävä harjoittelu tehdään useita kertoja
päivässä usean kuukauden ajan.
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L I H A SKU N TOA JA L I IKKU V U U T TA
X Vahvista kyynärvarren ja ranteen lihaksia säännöllisellä harjoittelulla. Tee
liikkeet useita kertoja päivän aikana. Tee rauhallisesti aluksi 10 toistoa/liike
ja lisää pikkuhiljaa 20 toistoon saakka. Käytä vastuksena kuminauhaa tai
1–2 kg käsipainoa.

Tue kyynärvarsi reittä vasten rystyset ylöspäin.
Nosta punttia koukistaen rannetta ylöspäin ja
laske rauhallisesti alas.

Tue kyynärvarsi reittä vasten rystysten osoittaessa alaspäin. Koukista rannetta rauhallisesti nostaen punttia ja laske jarruttaen alas.

6

Ojenna kädet eteen ranteita taivuttaen ja käännä sormia sivulle ulospäin. Kierrä kämmenet ylöspäin vieden kädet sivukautta takaviistoon peukaloiden osoittaessa taakse.

Tue kyynärvarsi reittä vasten. Purista käsi nyrkkiin rystyset ylöspäin. Käännä kämmen ylöspäin
ja avaa nyrkki. Ojenna sormet suoriksi ja levitä ne haaralleen.
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V EN Y T T ELY
X Tee venytykset rauhallisesti useita kertoja päivän aikana. Venytyksen tu-

lee olla tarpeeksi pitkä, noin 1–2 minuuttia.

Nojaa kyynärpäällä reiteen käsipaino kädessä. Vedä kyynärpäätä koukkuun ja ojenna hitaasti kyynärpää suoraksi. Anna käsipainon venyttää 10 sekunnin ajan. Toista liike 10 kertaa.

Aseta käsivarret edessä ristiin venytettävä käsi
alimmaisena ja laita sormet lomittain. Vedä
toisella kädellä venytettävän käden rannetta koukkuun kunnes tunnet venytyksen kyynärvarren lihaksissa. Tehosta venytystä kiertämällä
kyynärtaivetta eteenpäin.
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Aseta kätesi takaviistoon tuen päälle ja käännä peukalon puoleinen kämmenselkä alaspäin.
Paina kevyesti hartiasta ylävartaloa hieman
alas, niin tunnet venytyksen hauislihaksessa ja
kyynärvarren lihaksissa.

Nojaa pöytään sormet käännettyinä itseäsi
päin. Venytä kyyynärvarren lihaksia viemällä
ylävartaloa rauhallisesti taaksepäin. Pidä kyynärpäät ensin suorana. Lopussa voit koukistaa
kyynärpäitä, jolloin venytys tuntuu enemmän
ranteiden alueella.
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