


Protezavimas: protezas;
amputacija: blauzdos, šlaunies:
kokį protezą pasirinkti

PROTEZAS  -  ortopedinė  priemonė,  kuri  suteikia  galimybę  pilnaver-
čiai judėti ir sukuria estetinę išvaizdą.

Po  kojos  amputacijos  gaminami  dviejų  tipų  protezai:  blauzdos  ir
šlaunies.

Blauzdos protezai
Galimos  įvairių  tipų  pėdos:  su  arba  be  judesio  čiurnos  sąnaryje;
reikiamas pakulnių aukštis.



Šlaunies protezai
Protezo moduliai iš titano arba protezinio plieno.
Kelio sąnarys parenkamas pagal paciento poreikius.

Protezo  gamyba  priklauso  nuo  įvairių  veiksnių,  kuriuos  įvertins
Jūsų ortopedas-protezuotojas.
Tai:

• Bendra sveikatos būklė
• Ūgis
• Svoris
• Amputacijos(-imo) rūšis.

Tai padės jam nustatyti reikiamą galūnės ilgį ir formą.
Jūsų  gyvenimo  būdas  ir  kasdienė  veikla  taip  pat  turi  didelės  įtakos
gaminio parinkimui.



Protezų rūšys, pagal gyvenimo būdą ir
kasdieninę veiklą:

1. Mažai aktyvus:

Kasdieniniai  užsiėmimai  namuose,  judėjimas  mažai  nuolaidžiais  ar
stačiais  paviršiais,  naudojant  pagalbos  priemones-  lazdeles,  ramen-
tus. .........

2. Vidutiniškai aktyvus:

Savarankiškas judėjimas lauke, pavyzdžiui: ėjimas į parduotuvę.

3. Aktyvus:

Greitas  judėjimas  (bėgimas  ristele,  lipimas  laiptais,  rekreacinis  spor-
tas), lengvas fizinis darbas.

4. Ypač aktyvus:

Kasdieniniai  užsiėmimai,  reikalaujantys  ypatingo  aktyvumo  ir  greito
judėjimo.

Primename,  kad  ortopedas-protezuotojas  yra  tas  žmogus,  kuris  vi-
sada  pasiruošęs  suteikti  Jums  konsultaciją  visais  su  gaminiu  susiju-
siais klausimais.



Tvarka: dėl reabilitacinio gydymo ir
protezų taikymo

Po operacijos  Jūs  turite teisę  per  pirmus  metus,  tris  kartus  pasinau-
doti  valstybės  finansuojamu  sveikatą  grąžinančiu  ir  reabilitaciniu
gydymu,  kurio  eigoje  maksimaliai  prisitaikysite  gyventi  paki-
tusiomis sveikatos sąlygomis.

Yra trys reabilitacijos etapai:
1. Sveikatą grąžinantis gydymas po amputacijos;
2. Reabilitacinis gydymas;
3. Pakartotinis sveikatą grąžinantis gydymas

(kurio metu gaminamas pastovus 
protezas).

Po operacijos,  išvykę iš  ligoninės  ir  gavę gydančio  gydytojo  siun-
timą  pirmąjam  sveikatą  grąžinančiam  gydymui,  žinokite,  kad
Jums  po  to  priklauso  reabilitacinis  ir  pakartotinis  sveikatą  grąži-
nantis gydymas reabilitacijos įstaigoje.

Jums bus reikalingas galūnės protezas. Jo keitimą kas tris metus fi-
nansuoja valstybė, todėl protezas turi būti kokybiškas. Antruoju ir
trečiuoju reabilitacijos  etapu tinkamai  pritaikyti  protezą gali  pa-
tyrę „Ortopro" technikai protezuotojai.

1. Pirmuoju etapu atstatoma galūnės  kraujotaka,  mažinamas  jos  pa-
burkimas,  grūdinama  ir  formuojama  bigė,  naikinamas  skausminis
sindromas,  atstatoma  raumenų  jėga,  lavinama  koordinacija  ir  pu-
siausvyra,  gydomos  gretutinės  ligos  ar  operacijos  komplikacijos,  iš-
mokoma  prižiūrėti  operuotą  galūnę,  gali  būti  taikomas  pooperaci-
nis  pneumatinis  protezas.  Jokio kito protezo šiame gydymo etape
taikyti negalima, kadangi nepasibaigęs operuotos galūnės gijimo
procesas.



2. Dėl antrojo etapo kreipkitės į „Ortopro" įmonę, kur Jums bus su-
teikta visa reikalinga informacija ir organizuojamas gydymas reabi-
litacijos  įstaigoje.  Gydymo metu  bus  paruošiamas  ir  tiksliai  pritai-
komas  gydomasis  mokomasis  protezas,  apmokoma  juo  naudotis,
formuojami vaikščiojimo įgūdžiai.

3. Per 3 mėnesius dar keisis galūnės raumenų masė, atsiras kitos ap-
linkybės, dėl ko gydomasis protezas jau nebetiks. Tada ligonis, ga-
vęs gydytojo siuntimą, vėl guldomas į reabilitacijos įstaigą trečiajam
etapui, kurio metu pritaikomas pastovus protezas.

Nepamirškite,  kad  tik  tinkamai  pritaikytas  galūnės  protezas
padės
Jums  žymiai  greičiau  adaptuotis  anksčiau  buvusioje  įprastoje
bio-
socialinėje aplinkoje.



Padėtys sąnarių sustingimui išvengti

Kad būtų lengviau vaikščioti  su protezu,  labai  svarbu po amputaci-
jos  atgauti  normalų  klubo ir  kelio  sąnarių  judrumą.  Pateikiame pa-
dėčių  pavyzdžius,  kurios  padės  išvengti  klubo  ir  kelio  sąnarių  sus-
tingimo (nejudrumo).

Rekomenduojamos kojos padėtys, kai
koja amputuota žemiau kelio

Gulint ant nugaros:

2. Venkite dėti pagalvę tarp kojų - stenkitės laikyti kojas suglaustas (2 pav.)

2 pav.

1 pav.

3 pav.

3. Venkite kojų kryžiavimo (3 pav.)



4. Laikykite abi kojas ištiestas per kelio sąnarius (4 pav.)

1. Gulėkite ant pilvo nors 2 valandas per dieną.
2. Abi kojas per kelius ištieskite ir suglauskite.
3. Abi šlaunys turi gulėti lygiai ant lovos (5 pav.)

5 pav.

Sėdint:

1. Nesėdėkite ilgiau kaip dvi valandas.
2. Sėdėkite tiesiai, tolygiai paskirstę svorį

ant abiejų šlaunų.
3. Stenkitės nekryžiuoti kojų (6 pav.)

6 pav.

7 pav.

4.  Dažnai  sulenkite  ir  ištieskite
amputuotą koją -  nesėdėkite
sulenktais  keliais  ilgiau  kaip
pusę valandos (7 pav.)

Gulint ant pilvo:

4 pav.



5. Jei norite ilgiau pasėdėti,  geriau
laikykite amputuotą koją ištiestą.
Tam padėkite po koja specialią
lentelę (8 pav.)

Padėtys, kai koja amputuota aukščiau
kelio sąnario.

Gulint ant nugaros:
1. Nedėkite po bige pagalvės (10 pav.)
2. Bigė turi lygiai gulėti ant lovos.

8 pav.

Stovint:

1. Venkite laikyti bigę pakeltą
aukštyn arba pasuktą į išorę.
Laikykite koją ištiestą per kelio
sąnarį, šlaunį nuleistą ir truputį
patrauktą atgal (9 pav.)

2. Dienos  metu  nors  kas  valandą
stenkitės atsistoti ir pavaikščioti.

9 pav.

10 pav.



3. Laikykite kojas suglaustas (11 pa v.)

11 pav.

Gulint antpilvo:

1. Gulėkite ant pilvo nors 2 valandas per dieną
2. Abi Šlaunis vienodai ištieskite ant lovos.
3. Būkite suglaudęs kojas (12 pav.)

12 pav.

Sėdint:

1. Ištisai nesėdėkite ilgiau kaip dvi valandas,
2. Sėdėkite tiesiai ir tolygiai paskirstę svorį

ant abiejų šlaunų.
3. Stenkitės nekryžiuoti kojų (13 pav.)
4. Nedėkite po bige pagalvių (14 pav.)

14 pav.



Stovint:
1. Stenkitės nelaikyti pakėlę ar

pasukę bigės į išorę. Stenkitės,
kad ji būtų nuleista žemyn ir
atgal (15 pa v.)

2. Dienos metu kas valandą nors
kartą atsistokite ir pavaikščiokite.

Mankštos pratimai

Norint  padidinti  jūsų raumenų jėgą,  lankstumą ir  ištvermę, yra su-
daryti šie mankštos pratimai. Darykite tik tuos, kuriuos patikrino Jū-
sų  kineziterapeutas.  Kiekvieną  pratimą  reikia  atlikti  mažiausiai  du
kartus  abiem  kojomis.  Prisiminkite,  kad  atliekant  pratimus,  reikia
normaliai kvėpuoti - nesulaikykite kvėpavimo. Juos reikia daryti tol,
kol Jūsų kineziterapeutas arba gydytojas nepatars jų nutraukti.

Gulint ant nugaros:
1. Sėdmenų raumenų grupė (16 pav). įtempkite sėdmenų raumenis, suskai-

čiuokite iki penkių. Atsipalaiduokite.

16 pav.

15 pav.



2. Keturgalvio raumens grupė (17 pav.). Sėdėdami įtempkite šlaunies
priekyje esančius raumenis, stengdamiesi visiškai ištiesti kojas per kelio
sąnarį suskaičiuokite iki penkių. Atsipalaiduokite.

3. Šlaunies tiesimas, lenkimas atgal
(18 pav.). Gulėdami ant nugaros,
rankomis traukite sulenktą per
kelio sąnarį koją krūtinės link, tuo
pat metu spausdami kitą koją prie
lovos. Suskaičiuokite iki penkių.
Atsipalaiduokite. Tą patį darykite
su kita koja. 18 pav.

4. Šlaunų suglaudimas (19 pav.). Tarp šlaunų įsidėkite į volelį susuktą
rankšluostį. Spauskite rankšluosčio volelį kojomis, nekeldami jų nuo
lovos. Suskaičiuokite iki penkių. Atsipalaiduokite.

17 pav.

19 pav.



5. Šlaunų skėlimas (20 pav.). Šlaunis laisvai susekite diržu. Nekeldami kojų
nuo lovos, stenkitės skėsti jas, tempdami diržą. Suskaičiuokite iki
penkių. Atsipalaiduokite.

6. Ištiestos kojos kėlimas aukštyn (21 pav.).
Gulėdami ant nugaros sulenkite sveiką koją, pėdą padėkite ant lovos.
Pakelkite bigę apie 30 cm nuo lovos. Palaikykite, kol suskaičiuosite iki
penkių, tada bigę lėtai nuleiskite. Atsipalaiduokite.

Gulint ant šono:
7. Šlaunies pakėlimas (22 pav.).

Pusiau sulenkite koją, ant kurios gulite. Kelkite viršuje esančią koją
aukštyn, laikydami ją vienoje linijoje su kūnu. Lėtai ją nuleiskite.
Atsipalaiduokite. Apsiverskite ant kito šono ir viską pakartokite.

20 pav.

21 pav.



8. Šlaunies tiesimas, lenkimas atgal (23 pav.).
Apačioje esančią koją pusiau sulenkite. Viršuje esančią koją ištieskite i
traukite tiesiai atgal. Suskaičiuokite iki penkių.

Gulint ant pilvo:
9. Šlaunies tiesimas, lenkimas atgal (24 pav.). Gulėdami ištiesę kojas,

kelkite ištiestą koją aukštyn, iš lėto nuleiskite. Atsipalaiduokite.

24 pav.

22 pav.

23 pav.



10. Kelio lenkimas (25 pav.). Kuo labiau sulenkite kelią. Lėtai išsitieskite.
Atsipalaiduokile.

25 pav.

Sėdint:
11. Kelio tiesimas/lenkimas (26 pav,).

Visiškai ištieskite koją per kelio sąnarį. Laikykite, kol suskaičiuosite
iki penkių. Visiškai sulenkite koją per kelį, suskaičiuokite iki penkių.
Atsipalaiduokite.

12. Peties sąnario atitraukimas (27 pav.).
Ištieskite į šonus rankas pečių lygyje delnais į viršų. Ištiestomis per
alkūnes rankomis suplokite delnais virš galvos. Norėdami pasunkinti
pratimą, abiejose rankose laikykite po nedidele knygą.



13. Peties sąnario lenkimas (28 pav.).
Ištieskite rankas į priekį, suglauskite delnus. Ištiestas per alkūnes
rankas kelkite aukštyn. Norėdami pasunkinti pratimą abiejose
rankose laikykite po nedidelę, knygą.

27 pa v.

28 pa v.



Grįžus namo: kaip man judėti?

Po operacijos labai svarbu kuo anksčiau atsikelti ir pradėti vaikščioti.
Tai padės:
• išvengti chirurginių komplikacijų - tokių kaip embolijos j plaučius

ar pneumonijos;
• padidins savarankiškumą ir judrumą;
• padidins bendrą stiprumą bei ištvermę;
• pagerins bendrą savijautą.

Po amputacijos pirmą kartą jūs tikriausiai bandysite eiti reabilitaci-
jos  skyriuje.  Daugelis  ligonių  pradeda  treniruotis  prie  lygiagrečių.
Jos yra pakankamai tvirtos, todėl galite treniruoti pusiausvyrą sto-
vint,  taip pat  bandyti  eiti.  Kad būtumėte tikrai  saugūs,  kinezitera-
peutas gali apjuosti Jūsų liemenį saugos diržu, už kurio prilaikys Jus,
kai  išmoksite  išlaikyti  pusiausvyrą  ir  greičiau  judėti,  saugos  diržų
nebereikės.  Kai  padedant  kitam asmeniui  išmoksite vaikščioti  tarp
lygiagrečių,  galėsite  pradėti  mokytis  vaikščioti  su  vaikštikliu,  kuris
taip pat yra gera atrama.
Kai  jau  gerai  įvaldysite  vaikštikiį,  kineziterapeutas  jums  leis  vaikš-
čioti su ramentais. O tam reikia geresnės lygsvaros. Kad galėtumėte
saugiai ir gerai naudoti ramentus, reikalingas treniruoklis. Jūsų kine-
ziterapeutas padės išmokti patogiai  jaustis  su ramentais  kasdienių
treniruočių  metu  keisdamas  įvairius  pratimus.  Jūs  išmoksite,  kaip
atsistoti ir atsisėsti, eiti pasvirusiu paviršiumi (išklotu ir neišklotu ki-
limais), atsisėsti ir atsistoti tualete, įlipti ir išlipti iš mašinos, taip pat
lipti laiptais.
Vaikščiodami nepamirškite laikyti amputuotąją koją nuleistą žemyn
ir truputį patrauktą atgal, o ne sulenktą ir pakeltą aukštyn. „Žemyn-
atgal" padėtis yra natūralesnė šlauniai,  todėl pagerina jos judrumą
ir raumenų jėgą.
Pateikiame keletą patarimų kaip saugiai judėti namuose.



Laiptai su turėklais, einant su ramentais
- abu ramentus laikykite vienoje rankoje, kita įsitverkite turėklo.

Lipant aukštyn (29 pav.).
1. Ramentą  statykite  ant  tos  pačios  pakopos,  ant  kurios  stovite  (29  (a)
pav.).
2. Tolygiai remkitės į ramentą ir laipto turėklą (29 (a) pav.).
3. Pastatykite koją laiptu aukščiau (29 (b) pav.).
4. Ištieskite kelį ir perkelkite ramentą ant tos pačios pakopos,

ant kurios stovite (29 (c) pav).
5. Kartokite 1-4 nurodymus.

Lipant žemyn (30 pav.).
1. Pastatykite ramentą laiptu

žemiau (30 (a) pav.).
2. Tolygiai remkitės j ramen-

tą ir turėklą ( 30 (a) pav.).
3. Perkelkite  koją  ant

žemesnės  pakopos
(30 (b) pav).

4. Kartokite 1-3 nurodymus.

29 pa v.

c)b)a)

a) b)

30 pa v.



Laiptai be turėklų

Lipant aukštyn (31 pav.).
1. Statykite ramentus ant tos pakopos, ant kurios stovite (31 (a) pav.).
2. Perkelkite svorį ant rankų spausdami ramentus žemyn,

kelkite kūną aukštyn (31 (a) pav).
3. Perkelkite pėdą pakopa aukščiau (31 (b) pav.).
4. Ištieskite koją per kelio sąnarį. Persistatykite ramentus ant tos pačios

pakopos (31 (c) pav.).
5. Kartokite 1-4 nurodymus.

a)

31 pav.

Lipant žemyn (32 pav ).
1. Pastatykite ramentus pakopa

žemiau (32 (a) pav.).
2. Perkelkite svorį ant rankų

(32 (a) pav.).
3. Sulenkite koją per kelio

sąnarį „nusileiskite" kūnu
(32 (b) pav).

4. Pastatykite pėdą pakopa
žemiau (32 (b) pav.).

5. Pakartokite 1-4 nurodymus.
a) b) 32 pav.

b) c)



Lipimas laiptais su turėklais naudojantis vaikštikliu
Pasukite vaikštiklį šonu, pastatykite dvi jo kojas ant aukšči
dvi  ant  žemiau  esančios  pakopos.  Viena  ranka  laikykitės
kita vaikštikiio.

Lipant aukštyn (33 pav.).
1. Tolygiai remkitės į turėklą ir vaikštiklį (33 (a) pav.).
2. Perkelkite pėdą ant aukštesnės pakopos (33 (a) pav.).
3. Ištieskite koją per kelio sąnarį ir perkelkite vaikštiklį ant tos p

ant kurios stovite (33( b) pav.).
4. Kartokite 1-3 nurodymus.

Lipant žemyn (34 pav.).
1. Tolygiai remkitės į vaikštiklį ir turėklą (35 (a) pav.).
2. Pastatykite pėdą ant žemesnės pakopos (34 (a) pav.).
3. Perkelkite vaikštiklį ant kitos pakopos (34 (b) pav.).
4. Kartokite 1-3 nurodymus.

33 pav.

34 pav.

a) b)

a) b)



Kai kuriems žmonėms per sunku lipti laiptais. Tuomet šeimos nariai
arba draugai gali padėti jums lipti laiptais aukštyn arba žemyn, arba
atsargiai  užvežti  bei  nuvežti  jus  vežimėliu.  Jeigu reikės,  to išmokys
Jūsų kineziterapeutas.
Pratybų metu Jūs išmoksite taisyklingos laikysenos ir saugaus judėji-
mo principų.  Laikydamiesi  šių paprastų taisyklių,  galėsite saugiai  ir
efektyviai judėti išėję iš ligoninės.

Žaizdos priežiūra: kaip prižiūrėsiu bigę
grįžęs namo?

Norint  išvengti  nereikalingų  komplikacijų,  svarbu  suprasti,  kokie
pasikeitimai  vyksta  amputavus  galūnę.  Arterijos  ir  venos,  kuriomis
atiteka ir nuteka kraujas iš galūnės, buvo perrištos. Bigė gauna pa-
kankamai kraujo iš didžiųjų kraujagyslių mažų šakų. Dėl to atsiran-
da  nedidelis  patinimas,  kuris  išlieka  tol,  kol  organizmas  prisitaiko
prie pasikeitusio aprūpinimo krauju.  Pati  operacinė trauma priside-
da prie patinimo atsiradimo.  Pratimai ir  taisyklingos bigės padėtys,
kurių jus mokome, pritaikyti tam, kad sumažintų patinimą. Patinimą
mažina bigės pakėlimas 30° kampu. Jį taip pat mažina teisingas bi-
gės sutvarstymas elastiniais  tvarsčiais arba elastinės kojinės nešioji-
mas.

Bigę laikykite sutvarstytą visą parą, bet ne mažiau trijų kartų per die-
ną tikrinkite odą po tvarsčiu.
Taip pat galima taikyti  masažą,  kai kurias fizioterapines procedūras
(pvz., baroterapįją).
Pjūvio  vieta  paprastai  susiuvama  siūlu  arba  sukabinama  metalinė-
mis kabutėmis,  nes jos yra pakankamai  tvirtos ir  gali  išlaikyti  gerai
suglaustus  raumenis,  riebalų  ir  odos  sluoksnius.  Dažniausiai  siūlai
laikomi 2-6 savaites.



Bigės sutvarstymo budai:

Kai koja amputuota žemiau kelio (35 pav.)

Kai koja amputuota aukščiau kelio (36 pav.)

35 pa v.

36 pa v.



Sveikosios kojos priežiūra: kodėl reikia
rūpintis kita koja?

Po amputacijos labai svarbu skirti reikiamą dėmesį ne tik bigei, bet
ir  sąlyginai  sveikai  kojai.  Dabar  jai  tenka  daug didesnis  krūvis,  nei
įprasta.  Tai  ypač  svarbu  sergant  cukriniu  diabetu  ir  kitiems  ligo-
niams,  kuriems  kraujotaka  apatinėse  galūnėse  yra  sutrikusi.
Kiekvieną  dieną,  kai  plaunate  ir  apžiūrite  bigę,  tą  patį  darykite  ir
sveikajai kojai.  Tuomet galėsite pastebėti beatsirandančių problemų
požymius dar net jų nejausdami,  ypač jeigu jutimai  kojose yra pa-
blogėję.  Apžiūrėkite,  ar  nėra paraudimų-ypač ten,  kur  išsikišę kau-
lai. Taip pat ieškokite įtrūkimų, pakeitusių spalvą ir sausų vietų. Jei-
gu blogai matote, tai turėtų daryti Jūsų šeimos narys.
Nuospaudų  atsiradimas-tai  Jūsų  organizmo  bandymas  apsisaugoti
nuo netaisyklingo kūno svorio pasiskirstymo. Nebandykite patys ša-
linti  nuospaudų - tai turi  daryti  medicinos personalas.  Kad ir kokie
nedideli būtų pėdos sužeidimai,  jie turėtų būti kuo greičiau sutvar-
kyti. Nevaikščiokite sužeista pėda. kai avite naujus batus, kas valan-
dą juos  nusiaukite  ir  patikrinkite,  ar  pėdoje  nėra  paraudusių  (nus-
paustų) vietų. Venkite vaikščioti basi.
Ypač svarbu tinkamai prižiūrėti pėdų nagus. Priklausomai nuo prie-
žiūros ir to, kaip Jūsų pėdai tinka batai, nagai gali augti nenormalia
kryptimi. Jeigu nagas įauga, Jūsų kraujotaka bloga, o gijimas sulėtė-
jęs, infekcija pėdoje yra labai rimta komplikacija.

Kirpdami kojų nagus
• 15-20 minučių pamirkykite pėdą drungname vandenyje.
• Atmirkę, atsargiai iškrapštykite panages apelsinmedžio lazdele

(parduodama vaistinėse).
• Nagą kirpkite tiesiai, ne trumpiau negu piršto galas.
• Gerai nusausinkite pėdą, ypač tarpupirščius.
Jei  blogai  matote,  jums  galėtų  padėti  šeimos  narys.  Nedelsdami
pradėkite  nuolatinę  mankštos  ir  kojų  priežiūros  programą,  kad
greičiau gytų žaizda ir engtumėte komplikacijų.



Pabaigos žodis
Informuojame,  jog remiantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsau-
gos ministro 2006 kovo 31 d. Įsakymu V-234, mūsų įmonėje gami-
namos ortopedijos priemonės pacientams,  turintiems įgimtų ar dėl
ligos ar traumos įgytų defektų yra kompensuojamos 100 procentų.

Primename, kad įsigijus protezą svarbu  jį  naudoti,  jei  protezu nesi-
naudojate nuolatos, amputuota galūnė gali deformuotis, tad galiau-
siai protezas taps nepatogus.
Jei  kyla  sunkumų,  naudojantis  turima priemone,  visada kreipkitės  į
įmonę, kuri pagamino protezą. Jums visada bus stengiamasi padėti-
įmonės  specialistai  pakoreguos  nepatogumus  sukeliančią  protezo
dalį.

Mums  svarbus  tarpusavio  ryšys  su  pacientu,  todėl  jei  kyla  kokių
klausimų, sunkumų ar nepatogumų - kreipkitės.
Mūsų specialistai pasirengę Jums padėti.

Rengiant šią atmintinę naudojome šiuos šaltinius:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-234 Dėl
valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti
organizavimo tvarkos patvirtinimo (2006 kovo 31d.)
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-444
Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio)
gydymo organizavimo (2003 liepos 11d.)
I.Slivoskaja, A.Cirtautas „Reabilitacija po kojos amputacijos",
2001 Vilnius
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