
İSTANBUL
MEME AKADEMİSİ

1. Ellerinizi önünüzde birleştirip yanlara doğru yere paralel olacak şekilde açıp kapatınız. 

2. Yatakta sırtüstü uzanın. Dizlerinizi bükün. Ellerinizi birleştirip diresekler düz olacak 
 şekilde ellerinizi başınız üstünde geriye götürebileceğiniz son noktaya kadar götürün. 
 5'e kadar sayın, derin nefes alıp verin, ellerinizi biraz daha geriye götürmeyi deneyin 
 5'e kadar sayın. Ellerinizi ilk pozisyona getirin.

3. Yatakta sırtüstü uzanın. Dizlerinizi bükün. Ellerinizi başınızın altına koyun. Dirseklerinizi 
 yatağa doğru yaklaştırın ve 10'a kadar sayın. 

DREN ÇEKİLDİKTEN SONRA ÜÇÜNCÜ HAFTA VE SONRASI EGZERSİZLERİ 

Kol egzersizleri yapıldığı anda ağrı ve gerginlik hissederseniz egzersize ara verip 

daha sonra tekrar deneyebilirsiniz! Bu konuda uzman bir fizyoterapiste danışınız.

Kanserle Dans Derneği

Koltuk Altı Lenf Bezleri Alınmış Kişilerde Ameliyat Sonrası Dönemde 

EL/KOL BAKIM VE EGZERSİZLERİ 
LENFÖDEM ÖNLEYİCİ

İstanbul Meme Akademisi
Güzelbahçe 29/10  Nişantaşı, İstanbul 

Randevu : 0212 233 8545 
Cep : 0530 394 1120

İSTANBUL
MEME AKADEMİSİ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lenfödem Brosur CMYK kroslu.pdf   1   25.10.2020   16:43:08



Aşağıdaki önerileri ameliyat sonrası dönemde el ve kolunuzda şişlik oluşmasını engellemek 
amacıyla uygulayınız:

•  Ameliyat yapılan ve lenfleriniz alınan kolunuza herhangi bir işlem yaptırmayınız. 
 Örnek: Kan alma, tansiyon ölçme, manikür, iğne, aşı vb.
• Güneşten koruyucu krem kullanınız ve güneş yanığı oluşmamasına dikkat ediniz. 
• Bahçe/toprak ile uğraşırken, bulaşık yıkarken yada temizlik yaparken eldiven kullanınız. 
• Elinizi yaralayabilecek işlerden kaçınınız (toprak eşelemek ve bahçe işleri vb.)
• Koltuk altı tüylerinizi temizlemek için elektrikli traş makinesi kullanınız. 
• Elinizde veya kolunuz kesilirse iyot veya batikon içeren antibakteriyel bir sıvı ile bölgeyi 
 temizleyiniz. Kızarıklık, ağrı ve iltahaplanma açısından kesik bölgesini kontrol ediniz.
• Kolunuza zarar verebilecek ve cildi tahriş edebilecek kimyasallar ve travmalardan (darbe ve 
 yanıklar) kaçınınız.
• El ve kol bölgenizi günde bir kaç kez nemlendiriniz. 
• El çantanızı ve diğer ağır cisimleri ameliyat geçirmemiş taraftaki kolunuzda taşıyınız.
• Etkilenmiş kolunuzu sıkacak kıyafet veya takı kullanmayınız. 
• Uzun süre oturacağınız yada araba kullanacağınız zaman etkilenmiş kolunuzu kalp seviyesinin 
 üstünde tutunuz veya altına bir yastık koyarak destekleyiniz.
• Ameliyat sonrası erken dönemde kolunuzda hafif bir şişlik olabilir. Sonraki dönemde iki kol 
 arasında 2-3 santimlik bir fark olması doğaldır. İki kolunuz arasında daha fazla bir çap farkı 
 ve şişme olursa bu durumu kontrolleriniz sırasında doktorunuza bildiriniz.

DRENLER ÇEKİLDİKTEN SONRA İLK HAFTA YAPILACAK EGZERSİZLER
1. Solunum egzersizi ile başlayın. Sırtüstü uzanın ellerinizi karnınız üzerine yerleştirin. 
 Burnunuzdan derin nefes alırken karnınınızı şişirin ardından ağzınızdan mum üfler gibi 
 yavaşça nefesizinizi verin. 

2. Omuzlarınızı yavaş ve kontrollü bir şekilde yukarı kaldırın ve aşağı indirin. 

3. Omuzlarınızı geriye doğru çekerek kürek kemiklerinizi birbirine doğru yaklaştırın ve 
 5'e kadar sayın, tekrar eski haline getirin.

DREN ÇEKİLDİKTEN SONRA İKİNCİ HAFTA EGZERSİZLERİ

1. Elleri boyunda birleştirin, kollarınızı yanaklarınıza doğru kapatın ve omuzlarınıza
 doğru getirin. 

2. Duvar kenarında yüzünüz duvara dönük durun. Dirseğiniz düz duracak şekilde bükmeden 
 elinizi yukarı doğru bir adım öne yaklaşarak çukarın. Eliniz son noktaya geldiğinde biraz 
 daha yukarı gitmeye gayret edin, bu noktada 10'a kadar sayın, dirseğinizi bükmeden 
 (bir geri adım atarak) elinizi aşağı doğru indirin.

Kol egzersizlerinin, koldaki lenf akımını artırmak ve normal fonksiyonlarını geri kazandırmak 
için düzenli yapılması önemlidir. Tüm egzersizleri günde 3 er kez ve 10 ar tekrar olaca şekilde 
uygulayınız.

AMELİYAT SONRASI KOL EGZERSİZLERİ

KOL ŞİŞMESiNi (LENFÖDEM) 
ENGELLEMEK İÇİN ÖNLEM ALIN!

DRENİ OLAN KİŞİLERDE
1. Avuç içine yumuşak bir top alarak veya elinizi yumruk yaparak açıp kapayınız.

2. Etkilenmiş kolunuzu gövdenize yakın tutarak içe doğru açıp kapayınız.

3. El bileğinizi içe ve dışa daireler çizerek çeviriniz.
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