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Romatoid
Romatoid
Artrit (RA)
Artrit (RA)
Hastalarında
Hastalarında
Egzersiz
Egzersiz

Egzersiz, özellikle
Egzersiz,
kronik
özellikle
hastalığı
kronik
olan
hastalığı
hastalarda
olan hastala
yaşam boyu yaşam
sağlık için
boyu
büyük
sağlıkönem
için büyük
taşır. önem taşır.
Romatoid artrit
Romatoid
gibi inflamatuar
artrit gibi hastalıklar,
inflamatuarkalp
hastalıklar, ka
damar hastalıklarının
damar hastalıklarının
görülme riskini
görülme
artırdığından,
riskini artırdığın
egzersiz hastalığın
egzersiz
seyrini
hastalığın
değiştirme
seyriniaçısından
değiştirme açısında
özellikle yararlıdır.
özellikle yararlıdır.

Egzersizin yaşam
Egzersizin
boyu yaşam
süren birçok
boyu süren
hastalıkta
birçok hastalıkta
inflamasyoninflamasyon
ve ödemi azaltıcı
ve ödemi
etkiye
azaltıcı
sahipetkiye
olduğusahip old
gösterilmiştir.
gösterilmiştir.
Ayrıca, egzersizin
Ayrıca,eklem
egzersizin
hasarını
eklem hasarın
artırmadığı, işlevselliği
artırmadığı,ve
işlevselliği
genel hareketliliği
ve genel hareketliliği
koruduğu k
belirlenmiştir.
belirlenmiştir.

Romatoid artrit
Romatoid
hastalarında,
artrit hastalarında,
kalp damar hastalıkları
kalp damar hasta
toplumun geneline
toplumun
göre
geneline
daha sık
göre
görülür.
dahaŞeker
sık görülür. Şeke
hastalığı olan
hastalığı
veya koroner
olan veya
arterkoroner
hastalığı
arter
riskleri
hastalığı risk
taşıyan hastaların
taşıyanegzersize
hastaların
başlamadan
egzersize başlamadan
önce tıbbi birönce
değerlendirmeden
değerlendirmeden
geçmeleri önerilmektedir.
geçmeleri önerilmektedir.

den egzersiz
Neden egzersiz
pmalısınız?
yapmalısınız?

toid artriti
Romatoid
olan hastalarda
artriti olanegzersiz
hastalarda
yapmanın
egzersiz yapmanın
k faydası
birçok
vardır.
faydası vardır.

rsiz; Egzersiz;

talık aktivitesinin
• Hastalık aktivitesinin
ölçüldüğü skoru
ölçüldüğü skoru
S) düşürür.
(DAS) düşürür.

gunluk •veYorgunluk
ağrıyı azaltır.
ve ağrıyı azaltır.

nin kendine
• Kişinin
duyduğu
kendine
saygıyı
duyduğu
ve özgüvenini
saygıyı ve özgüvenini
rır.
artırır.

presyonu
• Depresyonu
azaltır.
azaltır.

emlerin•hareketliliğini
Eklemlerin hareketliliğini
ve esnekliğini
veartırır.
esnekliğini artırır.

gücü ve
• Kas
boyutunu
gücü ve
artırır,
boyutunu
kemikartırır,
erimesi
kemik
riskini
erimesi riskini
ltır.
azaltır.

uş ve dengeyi
• Duruşdüzeltir.
ve dengeyi düzeltir.

ngeyi düzelten
• Dengeyi
egzersizler
düzeltendüşmeleri
egzersizler
azaltır.
düşmeleri azaltır.

u ve yaşam
• Uyku
kalitesini
ve yaşam
düzeltir.
kalitesini düzeltir.

nlük işleri
• Günlük
yapma işleri
becerilerini
yapmaartırır.
becerilerini artırır.

ygu durumunu
• Duyguvedurumunu
duygusal ve
sağlığı
duygusal
düzeltir.
sağlığı düzeltir.

nun sağlıklı
• Kilonun
bir düzeyde
sağlıklı korunmasına
bir düzeyde korunmasına
dımcı olur.yardımcı olur.

p ve damar
• Kalp
sağlığını
ve damar
korur.
sağlığını korur.

Egzersize başlamadan önce
neler yapmalısınız?
Güvenliğiniz ve egzersiz programından zarar
görmemeniz için aşağıda belirtilen noktalara uymalısınız.
• Bir egzersiz programına başlamadan önce
doktorunuzla görüşün.
• Hastalığınıza özel egzersizler konusunda tavsiye
almak için bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına
danışın. Sizin durumunuza uygun güvenli egzersiz
önerilerinde bulunarak egzersizleri zarar görmenize
neden olmadan doğru şekilde yapmanızı sağlayabilirler.
• Mutlaka yavaş yavaş ısının. Egzersizlere ilk
başladığınızda baş edebileceğinizi düşündüğünüzden
daha azını yapın. İyi gidiyorsanız, bir sonraki sefere biraz
daha artırın ve daha sonra kademeli olarak artış yapın.
• Egzersize mutlaka kaslarınızı ve eklemlerinizi hareket
etmeye hazırlayacak şekilde yavaş hareketlerle
başlayın. Bu durum ağrı hissetmenizi ve
yaralanmanızı önleyecektir. Sert eklem ve kasları
yumuşatmak için hareketleri yapmadan önce sıcak
havlu, termofor kullanmak veya sıcak duş almak
yararlı olabilir.
• Eklemlerinizi yaralanma riskinizi artırabilecek şekilde
aşırı baskı altına veya güvensiz pozisyonlara
sokmayın. Egzersizleri konunun uzmanından öğrenin.

yaparken
EgzersizEgzersiz
yaparken
nelere nelere
dikkat etmelisiniz?
dikkat etmelisiniz?

Egzersizdoktorlar
programları,
doktorlar
ile hastalar ar
Egzersiz programları,
ile hastalar
arasında
ortak karar
alınmasını
bu programla
ortak karar alınmasını
gerektirir,
bu gerektirir,
programlarda,
hastaların
tercihleri,
becerileri ve
hastaların tercihleri,
becerileri
ve kaynakları
gözkaynakları g
önünde bulundurulmalıdır.
Herkesin
hareket s
önünde bulundurulmalıdır.
Herkesin hareket
seviyesi
vefarklı
sınırlamaları
farklı
olacaktır,
nedenle size
ve sınırlamaları
olacaktır,
o nedenle
sizeo uygun
hareketlerle başlayın.
hareketlerle başlayın.

• Romatoid
bulunan
hastalarda
• Romatoid artriti
bulunanartriti
hastalarda
kansızlık
sık kansızl
görüldüğünden,
egzersize
dakika gib
görüldüğünden,
egzersize 10-15
dakika 10-15
gibi kısa
sürelerlevebaşlanması
bu sürenin
sürelerle başlanması
bu süreninve
birkaç
haftalıkbirkaç h
aralarla
5’er dakika
artırılarak,
30-60 dakika
aralarla 5’er dakika
artırılarak,
30-60
dakikaya
çıkarılması önerilir.
çıkarılması önerilir.

• 18-65
arası tüm
erişkinler,
haftanın 5 g
• 18-65 yaş arası
tümyaş
erişkinler,
haftanın
5 günü
minimum
dakika ortaaerobik
yoğunlukta aerobi
minimum 30 dakika
orta30yoğunlukta
egzersiz yapmalıdır.
egzersiz yapmalıdır.

Egzersizler,
hareket
açıklığı, güçlend
• Egzersizler,•eklem
hareketeklem
açıklığı,
güçlendirme,
ve aerobik
egzersizler
olarak bö
dayanıklılık vedayanıklılık
aerobik egzersizler
olarak
bölümlere
1,2,5
hastaların uy
ayrılabilir.
ayrılabilir. Romatoid
artrit’liRomatoid
hastalarınartrit’li
uyguladığı
egzersiz,
esneklik,
hareket
açıklığı, ve
güçlend
egzersiz, esneklik,
hareket
açıklığı,
güçlendirme
aerobik kombinasyonu
egzersizlerin kombinasyonu
olmalıd
aerobik egzersizlerin
olmalıdır.

• Aktif
hareket
açıklığının,
günde
iki kez h
• Aktif hareket
açıklığının,
günde
bir iki kez
herbir
eklem
için egzersiz
6-10 kere tekrarlana
için egzersiz sırasında
6-10sırasında
kere tekrarlanarak
uygulanması
uygulanması önerilir.
Eklemönerilir.
sadeceEklem
kişininsadece
rahat kişinin r
kadar zorlanmalıdır.
ettiği sınırlaraettiği
kadarsınırlara
zorlanmalıdır.

• Aerobikromatoid
egzersizler,
romatoid
artritli hastal
• Aerobik egzersizler,
artritli
hastalarda
genel yapılan
popülasyona
yapılan
önerilerle aynıd
genel popülasyona
önerilerle
aynıdır.
az yoğunlukta
beş gün orta30
yoğunlukta
Haftada en azHaftada
beş günen
orta
dakikalık
30 dakikalık egzersizler yapılmalıdır.
egzersizler yapılmalıdır.
• Yüzmebinme
ve bisiklete
binme
gibi akıcı ve
• Yüzme ve bisiklete
gibi akıcı
ve tekrarlayan
tekrarlayan
yüksek
hareketler önerilir,
yüksekhareketler
yoğunlukluönerilir,
aktivitelerden
yoğunluklu aktivitelerden kaçınılması
kaçınılması gerekir.
gerekir.

• Kara egzersizler
ve su temelli
egzersizler
hastalık aktivitesine
ve su temelli
hastalık
aktivitesine
olarak
bir arada yapılmalıdır.
olarak birbağlı
arada
yapılmalıdır.

Her erişkinin
en gücü
az 2 gün
erişkinin• haftada
en azhaftada
2 gün kas
ve kas gücü ve
ya da artıran egzersizler
nıklılığınıdayanıklılığını
koruyan ya dakoruyan
artıran egzersizler
yapması gerekir.
ması gerekir.

Güçlendirmeileegzersizleri
ilgili veya
olarak düşük veya
endirme• egzersizleri
ilgili olarakile
düşük
orta ağırlık
çokdinamik
tekrarlanan dinamik
ağırlık kullanarak
çokkullanarak
tekrarlanan
egzersizler
yapılması önerilir.
rsizler yapılması
önerilir.

• Egzersizin
yumuşak
rsizin sonunda
bazı sonunda
yumuşakbazı
hareket
ve hareket ve
esnemelerle
soğumak
gereklidir.
Bunu
melerle soğumak
gereklidir.
Bunu
yapmanız
bir yapmanız bir
sonraki
kas ağrısıönlemenize
ve sertliğini önlemenize
aki gün kas
ağrısıgün
ve sertliğini
yardımcı olabilir.
mcı olabilir.

• nefes
Göğüsdarlığı,
ağrısı, aşırı
nefesyorgunlu
darlığı, aşırı
yorgunluk görülmesi
üs ağrısı,
görülmesi
durumunda
egzersize
hemen son verilmelidir.
munda egzersize
hemen
son verilmelidir.

Ne tür egzersizleri
Ne tür egzersizleri
tercih tercih
etmelisiniz?
etmelisiniz?

Romatoid artritli
Romatoid
hastaların
artritlihepsi
hastaların
için önerilen
hepsi için
tek önerilen
bir
egzersiz veya
egzersiz
hareketveya
tipi yoktur.
hareketEgzersizlerde
tipi yoktur. Egzersizlerd
üç
temel fayda temel
amaçlanmaktadır.
fayda amaçlanmaktadır.

• Esneklik:• Eklemleriniz
Esneklik: Eklemleriniz
ve kaslarınızın
ve kaslarınızın
hareketliliğini
hareketliliğini
korur veya artırır.
korur Örnek
veya artırır.
olarakÖrnek
eklemiolara
olabileceği kadar
olabileceği
hareket
kadar
ettirmek,
hareket
kasları
ettirmek,
germek
kasları g
ve yoga egzersizleri
ve yoga verilebilir.
egzersizleri verilebilir.

• Kasları güçlendirmek:
• Kasları güçlendirmek:
Ağrılı eklemleri
Ağrılı
destekler
eklemleri de
ve eklemlerinize
ve eklemlerinize
binen yükü azaltır,
binen yükü
kemikleri
azaltır, kemikle
güçlendirir ve
güçlendirir
dengeyi artırır.
ve dengeyi
Örnekartırır.
olarakÖrnek
dambılolarak d
veya teraband
veya
kullanılarak
teraband yapılan
kullanılarak
egzersizler
yapılan egzersiz
verilebilir. verilebilir.

• Zindelik:• Kalbin
Zindelik:
ve akciğerlerin
Kalbin ve akciğerlerin
sağlığını artırır.
sağlığını ar
Bu hareketler
Busırasında
hareketler
genellikle
sırasında
belirli
genellikle
bir bölgeyi
belirli bir b
çalıştırmak yerine
çalıştırmak
vücuttaki
yerine
büyük
vücuttaki
kaslarbüyük
kullanılır
kaslar ku
ve sizi biraz ve
“soluk
sizi soluğa”
biraz “soluk
bırakabilir.
soluğa”Örnek
bırakabilir.
olarakÖrnek
tempolu yürüyüş,
tempolu
bisiklet
yürüyüş,
ve yüzme
bisiklet
verilebilir.
ve yüzme verilebil

Suda yapılanSuda
egzersizler,
yapılan romatoid
egzersizler,
artritli
romatoid
hastaların
artritli hast
çoğu tarafından
çoğutercih
tarafından
edilmektedir.
tercih edilmektedir.
Suyun kaldırma
Suyun ka
kuvveti ağrılıkuvveti
eklemlere
ağrılı
binen
eklemlere
yükü azaltır
binen yükü
ve hastalar
azaltır ve
karada olduğundan
karada olduğundan
daha rahat hareket
daha rahat
edebilirler.
hareket edebili
Ayrıca, suyun
Ayrıca,
ılık olması,
suyunkasları
ılık olması,
ağrıyan
kasları
ve eklem
ağrıyan ve ekl
sertliği bulunan
sertliği
hastaları
bulunan
rahatlatabilir.
hastaları rahatlatabilir.

Hoşunuza giden
Hoşunuza
ve rahatlıkla
giden ve
yapabileceğinizi
rahatlıkla yapabileceğinizi
düşündüğünüz
düşündüğünüz
bir egzersizibir
seçebilirsiniz.
egzersizi seçebilirsiniz.
Genellikle Gen
en rahat olanlar
en rahat
fazlaolanlar
ağırlık içermeyen
fazla ağırlıkve
içermeyen ve
eklemlerinize
eklemlerinize
fazla yük bindirmeyen
fazla yük bindirmeyen
düşük yoğunluklu
düşük yo
egzersizlerdir.
egzersizlerdir.
Düşük yoğunluklu
Düşük egzersizlere
yoğunluklu egzersizlere
örnek
olarak aşağıdakiler
olarak aşağıdakiler
verilebilir: verilebilir:

rüyüş• yürüyüş

ırlık kaldırma
• ağırlık kaldırma

i chi

• tai chi

ga ve •pilates
yoga ve pilates

siklet • bisiklet

zme ve
• su
yüzme
içi egzersizler
ve su içi egzersizler

ns

• dans

mayın! Bahçeyle
Unutmayın!
uğraşmak,
Bahçeyleevuğraşmak,
hayvanlarınızı
ev hayvanlarınızı
yüşe çıkartmak
yürüyüşe
yaçıkartmak
da asansör
yayerine
da asansör
merdivenleri
yerine merdivenleri
h etmektercih
de kolaylıkla
etmek de
yapabileceğiniz
kolaylıkla yapabileceğiniz
sizlerdir.
egzersizlerdir.

zersiz
Egzersiz
en iyi ne
enzaman
iyi ne zaman
pılır?yapılır?

sizi yaptığınız
Egzersizisürece,
yaptığınız
ne zaman
sürece,
yaptığınız
ne zaman yaptığınız
li değildir.
önemli
Mümkünse
değildir.aşağıdaki
Mümkünse
durumlarda
aşağıdaki durumlarda
siz yapmaya
egzersiz
çalışın:
yapmaya çalışın:

rınız en
• ağrınız
az olduğunda,
en az olduğunda,

lem sertliğiniz
• eklem sertliğiniz
en az olduğunda,
en az olduğunda,

rgunluğunuz
• yorgunluğunuz
en az olduğunda
en az olduğunda

dığınız• ilaçlar
aldığınız
en etkili
ilaçlar
olduğunda
en etkili olduğunda

orunuza
(Doktorunuza
egzersizle ilaçların
egzersizle
zamanlamasını
ilaçların zamanlamasını
yapmanız
nasıl
gerektiğini
yapmanızdanışabilirsiniz).
gerektiğini danışabilirsiniz).

Çok fazla
egzersiz
yaptığımı
Çok fazla
egzersiz
yaptığımı
nasılnasıl
anlayacağım?
anlayacağım?

Romatoid
artritli erişkinlerin
günde engünde
az 30en
dakika
Romatoid
artritli erişkinlerin
az 30 dakik
süreyle egzersiz
yapmaları
önerilmektedir.
Bu 30 Bu 30
süreyle egzersiz
yapmaları
önerilmektedir.
dakikayı dakikayı
hiç ara vermeden
kullanabileceğiniz
gibi,
hiç ara vermeden
kullanabileceğiniz
gibi,
10-15’er10-15’er
dakikalıkdakikalık
seanslaraseanslara
da bölebilirsiniz.
Uzun Uzu
da bölebilirsiniz.
süredir egzersiz
yapmadıysanız
kısa sürelerle
süredir egzersiz
yapmadıysanız
kısa sürelerle
başlayıp,başlayıp,
daha sonra
kademeli
olarak artırmanız
daha
sonra kademeli
olarak artırmanız
gerekebilir.
gerekebilir.

Bedeninizin
yeni bir aktiviteye
nasıl uyum
Bedeninizin
yeni bir aktiviteye
nasıl uyum
sağlayacağını
öngörmek
kolay olmayabilir.
YapılacakYapılac
sağlayacağını
öngörmek
kolay olmayabilir.
en önemli
vücudunuzu
dinlemektir.
Genel kural
enşey
önemli
şey vücudunuzu
dinlemektir.
Genel kura
“iki saatlik
kuralıdır.
EgzersizEgzersiz
yaptıktanyaptıktan
sonra iki sonra
“ikiağrı”
saatlik
ağrı” kuralıdır.
saatten fazla
ekstra
veyaağrı
olağan
bir ağrı
saatten
fazlaağrı
ekstra
veyadışı
olağan
dışı bir ağrı
hissediyorsanız
‘abartmışsınız’
demektir.demektir.
Bir sonraki
hissediyorsanız
‘abartmışsınız’
Bir sonra
egzersizde
yavaşlayın
ya da egzersizi
azaltın. azaltın.
egzersizde
yavaşlayın
ya da egzersizi

ğrım
varken
egzersiz
Ağrım
varken
egzersiz
apmalı
mıyım?
yapmalı
mıyım?

ersizEgzersiz
sırasındasırasında
her zamankinden
farklı bir farklı
ağrı bir ağrı
her zamankinden
sediyorsanız
ya da ağrınız
normal
hissediyorsanız
ya dasizin
ağrınız
sizin normal
dığınızdan
daha fazlaysa
egzersiz egzersiz
yapmayıyapmayı
saydığınızdan
daha fazlaysa
akmalısınız.
Bu tür ağrılar
yapmak yapmak
bırakmalısınız.
Bu türvarken
ağrılaregzersiz
varken egzersiz
alanmalara
veya belirtilerinizin
kötüleşmesine
yol
yaralanmalara
veya belirtilerinizin
kötüleşmesine
yol
bilir. açabilir.

ikkat; artritli
çok kişide
herkişide
zaman
miktarbir miktar
(Dikkat;birartritli
bir çok
herbir
zaman
ğrı hissiağrı
olacaktır.
Bu his egzersizden
kaçma kaçma
hissi olacaktır.
Bu his egzersizden
edeni değildir).
nedeni değildir).

ece egzersiz
yaparkenyaparken
her zamankinden
fazla ya fazla ya
Sadece egzersiz
her zamankinden
farklı da
bir farklı
ağrı hissederseniz
bırakmanız
gerekir. gerekir.
bir ağrı hissederseniz
bırakmanız

“Alevlenme”
“Alevlenme”
sırasında
sırasında
neler yapılmalı?
neler yapılmalı?

Ağrı ve sertliğin
Ağrıarttığı
ve sertliğin
bir dönem
arttığı
olan
bir“alevlenme”
dönem olan “alevle
döneminde daha
döneminde
çok dinlenip,
daha daha
çok dinlenip,
az egzersiz
dahayapma
az egzers
ihtiyacı duyabilirsiniz.
ihtiyacı duyabilirsiniz.
Kızarık, sıcak, Kızarık,
şiş veyasıcak,
ağrılışiş
birveya a
eklemle ağır egzersiz
eklemle yapmayınız.
ağır egzersiz yapmayınız.

Alevlenme sırasında
Alevlenme
genellikle
sırasında
etkilenen
genellikle
eklemlerin
etkilenen ekle
dinlendirilmesi
dinlendirilmesi
önerilir. Yine de
önerilir.
rahatYine
ettiğiniz
de rahat
sürece
ettiğiniz
etkilenen eklemleri
etkilenen
günde
eklemleri
bir kaçgünde
kez yavaşça
bir kaçhareket
kez yavaşça
ettirmeniz sertleşmelerini
ettirmeniz sertleşmelerini
önlemeye yardımcı
önlemeye
olacaktır.
yardımcı
Ancak etkilenen
Ancak
bölgeye
etkilenen
herhangi
bölgeye
bir güç
herhangi
ya da direnç
bir güç ya
uygulamamanız
uygulamamanız
gerekir. Örneğin,
gerekir.
el bileğiniz
Örneğin, el bileğiniz
etkilendiyse, o
etkilendiyse,
kolunuz ile ağırlık
o kolunuz
kaldırmayın.
ile ağırlıkBunların
kaldırmayın.
dışında iyi hissediyorsanız,
dışında iyi hissediyorsanız,
vücudunuzunvücudunuzun
geri kalanı geri
için yumuşak için
hareketlerden
yumuşak hareketlerden
oluşan egzersizler
oluşan egzersizle
yapabilirsiniz.yapabilirsiniz.
Daha ayrıntılı Daha
bilgi için
ayrıntılı
doktorunuzla
bilgi için doktorun
görüşün.
görüşün.
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Yorgunlukla
nasıl başa
nasıl başa
abilirim?
çıkabilirim?

oid artritli
Romatoid
hastalarda
artritli
gözlenen
hastalarda
yorgunluk,
gözlenen yorgunluk,
hiç enerjisi
kişinin
olmaması
hiç enerjisi
şeklinde
olmaması
tanımlanır
şeklinde
ve tanımlanır ve
ziksel, hem de
fiziksel,
ruhsalhem
olabilir.
de ruhsal
Yorgunluk,
olabilir. Yorgunluk,
arın günlük
hastaların
aktivitelerini
günlük aktivitelerini
yerine getirmelerini
yerine getirmelerini
sız haleimkansız
getirebilir.
hale getirebilir.

yorgunlukla
Ancak,başa
yorgunlukla
çıkabileceğiniz
başa çıkabileceğiniz
bazı
bazı
mler bulunmaktadır.
yöntemler bulunmaktadır.

torunuzla
• Doktorunuzla
konuşun: Doktorunuzun
konuşun: Doktorunuzun
vinizde yapabileceği
tedavinizde küçük
yapabileceği
değişiklikler
küçükbüyük
değişiklikler büyük
ar yaratabilir.
farklar yaratabilir.

ersiz yapın:
• Egzersiz
Egzersiz
yapın:
kaslarınızı
Egzersiz
güçlendirir
kaslarınızı
vegüçlendirir ve
eliğinizi artırır.
zindeliğinizi artırır.

bir gece
• uykusu
İyi bir gece
uyuyun.
uykusu uyuyun.

gularınızın
• Duygularınızın
farkında olun:
farkında
Kendinizi
olun: Kendinizi
muş, çaresiz,
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üzgünçaresiz,
ve kızgın
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ve kızgın hissedebilirsiniz.
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ya
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EL EGZERSİZLERİ
PARMAKLARI
PARMAKLARI
AÇIP KAPAMA
AÇIP KAPAMA
12 TEKRAR12 TEKRAR
2 SET
2 SET

YUMRUK YUMRUK
YAPIP AÇMA
YAPIP AÇM
12 TEKRAR12 TEKRAR
2 SET
2 SET

PARMAKLARI
PARMAKLARI
BİRLEŞTİRME
BİRLEŞTİRME
12 TEKRAR12 TEKRAR
2 SET
2 SET

PARMAK PARMAK
BÜKME BÜKME
12 TEKRAR12 TEKRAR
2 SET
2 SET

EL EGZERSİZLERİ

ELİ
ARLAMA
YUVARLAMA
EKRAR12 TEKRAR
T
2 SET

BAŞPARMAĞI
BAŞPARMAĞI
DÖNDÜRME
DÖNDÜRME
12 TEKRAR12 TEKRAR
2 SET
2 SET

STİK BANTLA
ELASTİK BANTLA
LENDİRME
GÜÇLENDİRME
EKRAR12 TEKRAR
T
2 SET

BİLEĞİ BİLEĞİ
GERME GERME
30 SANİYE30 SANİYE
TUTUN TUTUN

EL BİLEĞİ EGZERSİZLERİ

AKTİF AKTİF
HAREKET
HAREKET
AÇIKLIĞIAÇIKLIĞI

BİLEK BİLEK
ESNETME
ESNETME

BİLEĞİ BİLEĞİ
UZATARAK
UZATARAK
ESNETME
ESNETME

BİLEĞİ BİLEĞİ
BÜKEREK
BÜKEREK
ESNETME
ESNETME

EL BİLEĞİ EGZERSİZLERİ

KOLUÖNKOLU
VE İÇE VE
KARIYA
YUKARIYA
NDÜRME
DÖNDÜRME

BİLEĞİ BİLEĞİ
İÇE BÜKME
İÇE BÜKME

EĞİ BİLEĞİ
ŞA BÜKME
DIŞA BÜKME

KAVRAMAYI
KAVRAMAYI
GÜÇLENDİRME
GÜÇLENDİRME

OMUZLAR VE BACAKLAR İÇİN
HAREKETLER
• Kollar yanda,• ayakta
Kollar yanda,
durun ayakta durun
• Kollarınızı genişçe
• Kollarınızı genişçe
yukarıya kaldırın
yukarıya kaldırın
• Baş üstünde•birleştirip
Baş üstünde birleştirip
yana indirin yana indirin

• Kollarınızı
öne ve yuk
• Kollarınızı öne
ve yukarıya
kaldırıp indirinkaldırıp
(ayakta,indirin (ayakt
otururken ve yatarke
otururken ve yatarken)

• Bir masanın kenarına oturun
• Bacaklarınız sallanır
• Sırtüstü uzanın
durumda olsun
• Dizlerinizi
sırayla
• Size yardım eden
biri
engellerken göğsünüze doğru çekip
indirin
• Bacağınızı açarak
karşıya
uzatmayı deneyin

Yüzükoyun yatarak
dizi bükme • Bir tabureye oturun
• Ayak parmaklarınızla
yerdeki bir kumaş parçasını
kavrayın
• Ters taraftaki elinizle alın

ba

DİZ AĞRISI İÇİN EGZERSİZLER

asanın kenarına oturun

klarınız sallanır
• Sırtüstü uzanın
mda olsun
• Dizlerinizi sırayla
yardım eden
biri
göğsünüze
doğru çekip
llerken indirin
ğınızı açarak karşıya
mayı deneyin

ağı
a doğru
ırma

• Bir tabureye oturun
Yüzükoyun yatarak
dizi bükme • Ayak parmaklarınızla
yerdeki bir kumaş parçasını
kavrayın
• Ters taraftaki elinizle alın

Tek bacağı
kaldırma

Tek bacağı
kaldırma
Üst bacak
kasını
güçlendirme

Bacağı
yana doğru
kaldırma

Dizi
bastırma

Üst bacak
kasını
güçlendirme

AYAKLAR İÇİN EGZERSİZLER

AYAK
AYAK
PARMAKLARINI
PARMAKLARINI
İÇE VE DIŞA
İÇE VE DIŞA
BÜKME BÜKME

AYAK
AYAK
PARMAKLARINI
PARMAKLARINI
DİRENCE KARŞI
DİRENCE KARŞI
KAPAMA KAPAMA

ELASTİK BANTLA
ELASTİK BANTLA
AYAK PARMAKLARINI
AYAK PARMAKLARINI
YANLARAYANLARA
AÇMA
AÇMA

AYAKLAR İÇİN EGZERSİZLER

K
AYAK
ANLARINI
TABANLARINI
ETME ESNETME

at oturun
• Rahat oturun

k parmaklarınızı
• Ayak parmaklarınızı
yukarıya
yukarıya
dırmayı deneyin
kaldırmayı deneyin

k parmaklarınızı
• Ayak parmaklarınızı
indirin
indirin

kez topuklarınızı
• Bu kez kaldırın
topuklarınızı kaldırın

k tabanlarınızı
• Ayak birbirine
tabanlarınızı birbirine
acak şekilde
bakacak
içe çevirin
şekilde içe çevirin

STİK BANTLA
ELASTİK BANTLA
K
AYAK
PARMAKLARINI
BAŞPARMAKLARINI
LENDİRME
GÜÇLENDİRME

Bu broşürün içeriği Pfizer PFE İlaçları A.Ş. adına Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci tarafından
bağımsız olarak hazırlanmıştır.
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