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Prezentowane çwiczenia nie stanowià uniwersalnej recepty na likwidowanie
objawów bólowych kr´gosłupa, ale mogà byç pomocne i skuteczne 
w programach profilaktyki, poprawiajà funkcjonowanie mi´Êni i sprawnoÊç
ogólnà. Zestaw çwiczeƒ obejmuje rozgrzewk´ oraz çwiczenia ukierunkowane na
odcinek l´dêwiowy kr´gos∏upa.

• Wykonywane çwiczenia nie mogà wywoływaç bólu.
• Czas wykonywania çwiczeƒ wynosi oko∏o 20 minut, ka˝de çwiczenie

nale˝y powtórzyç od 3-5 razy.
• Najbardziej efektywne jest codzienne wykonywanie çwiczeƒ.

åWICZENIA ZMNIEJSZAJÑCE SZTYWNOÂå, ROZLUèNIAJÑCE STRUKTURY ELASTYCZNE
KR¢GOSŁUPA I KO¡CZYN.

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Kr´gosłup w pozycji neutralnej.
• Brzuch wciàgni´ty.
• UnieÊ głow´ - wdech (zdj´cie nr 1).
• OpuÊç głow´ - wydech. 

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Kr´gosłup w pozycji neutralnej.
• Brzuch wciàgni´ty.
• UnieÊ głow´, Êciàgnij łopatki, wyprostuj plecy - wdech 

(jak w çwiczeniu nr 1).
• OpuÊç głow´, wypchnij Êrodkowà cz´Êç kr´gosłupa 

„koci grzbiet” - wydech (zdj´cie nr 2).

3. Pozycja wyjÊciowa:

• Kl´k podparty.
• Âciàgnij łopatki, wyprostuj plecy - wdech.
• Siàdê na pi´tach, wyciàgnij r´ce jak najdalej

w przód, „ukłon japoƒski” - wydech (zdj´cie nr 3).
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5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.
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4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce splecione na 
klatce piersiowej, stopy oparte szeroko na podłodze, 
broda Êciàgni´ta.

• Pochyl głow´ w bok, nie unoÊ w gór´ przeciwległego barku, 
nie unoÊ brody w gór´ (zdj´cie nr 4).

• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, lewà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc
bark po lewej stronie, prawà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 5a).

• Pociàgnij głow´ w prawà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi (zdj´cie nr 5b). 
• Nie unoÊ brody, ruch wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, prawà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc
bark po prawej stronie, lewà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta.

• Pociàgnij głow´ w lewà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi. Nie unoÊ brody, ruch
wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.
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3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy 
oparte na podłodze, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 3a).

• Odchyl głow´ w tył (zdj´cie nr 3b) i wróç do pozycji wyjÊciowej 
(zdj´cie nr 3c).

• UnieÊ prawà nog´ w gór´: wyprostowane kolano, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj
30 sekund (zdj´cie nr 7b).
Powrót do pozycji wyjÊciowej:

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, prawa noga
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, lewa noga
wyprostowana na materacu.

• UnieÊ lewà nog´ w gór´: kolano wyprostowane, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund.7b

8. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Złàcz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbli˝ stopy mo˝liwie
najbli˝ej do tułowia (zdj´cie nr 8).
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9. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Przyciàgnij kolana do brzucha, obejmij r´koma i wykonaj
ruchy w przód i w ty∏ - „Kołyska” (zdj´cie nr 9).
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broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 1a).
• Wysuƒ głow´ w przód (zdj´cie nr 1b) i powróç do pozycji wyjÊciowej 

1a 1b

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 2a).

• Pochyl głow´ w przód (zdj´cie nr 2b) i powróç do pozycji wyjÊciowej 

2a 2b

DolegliwoÊci bólowe kr´gosłupa urosły do rangi choroby cywilizacyjnej i stanowià jednà 
z głównych przyczyn zgłaszania si´ pacjentów do lekarza, a nast´pnie fizjoterapeuty.

SkutecznoÊç leczenia zale˝y od prawidłowej diagnozy, polegajàcej na stwierdzeniu, która struktura
wywołuje ból, jak równie˝ właÊciwym rozpoznaniu rodzaju zaburzenia.
Leczenie bólów kr´gosłupa musi byç kompleksowe i wynika z istoty choroby oraz powikłaƒ, 
jakie jej towarzyszà.
W leczeniu schorzeƒ kr´gosłupa w dzisiejszych czasach zaleca si´ terapi´ farmakologicznà stosujàc 
leki przeciwzapalne i przeciwbólowe jak równie˝ fizykoterapi´ z u˝yciem pràdów interferencyjnych, 
pola magnetycznego, ultradêwi´ków.
W leczeniu zachowawczym stosuje si´ równie˝  kinezyterapi´, czyli çwiczenia lecznicze. Szczególnà
uwag´ poÊwi´ca si´ nauce poprawnego wykonywania czynnoÊci dnia codziennego zarówno w pracy,
jak i w domu.
Do ka˝dego pacjenta nale˝y podchodziç indywidualnie, by ustaliç program çwiczeƒ dostosowany 
do jego stanu funkcjonalnego. Nie istnieje jeden schemat post´powania u pacjenta z dolegliwoÊciami  
ze strony kr´gosłupa. 

Fastum ˝el, Ketoprofenum 2,5%, ˝el. Wskazania: bóle mi´Êniowo-szkieletowe spowodowane urazami, np.: kontuzjami wywołanymi upra-
wianiem sportu, urazami stawów z naderwaniem wi´zadeł bez zwichni´cia, uszkodzeniami Êci´gien i mi´Êni powstałymi wskutek nadmiernego
wysiłku; ostre bóle w okolicy l´dêwiowej w przebiegu dyskopatii; w leczeniu miejscowym stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów
obwodowych. Podmiot odpowiedzialny: A.Menarini Pharmaceutical Industries Group Ltd., 3 Via Sette Santi, 50 131 Florencja, Włochy.

W TROSCE O TWÓJ KR¢GOS¸UP

ZASADY PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA CODZIENNYCH CZYNNOÂCI

Przed u˝yciem zapoznaj si´ z ulotkà, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczàce
działaƒ niepo˝àdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczàce stosowania produktu leczniczego,
bàdê skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà.

1.   Utrzymuj proste plecy.
2.   Siedzenie - jako czynnoÊç bardziej szkodzi kr´gosłupowi ni˝ stanie czy chodzenie.
3.   Nie garb si´!
4.   Nie zakładaj nogi na  nog´.
5.   Chodzàc bàdê zawsze wyprostowany. U˝ywaj schodów - to dobry trening dla mi´Êni 

nóg i kr´gosłupa, a tak˝e dla układu krwionoÊnego i oddechowego.
6.   Schylajàc si´, dêwigajàc uginaj nogi w kolanach, utrzymujàc proste plecy. 

7.   Przy noszeniu du˝ego ci´˝aru utrzymuj proste plecy i obcià˝aj równo obie r´ce.

åwiczenia opracowa∏a mgr Magdalena Danis
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4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Wyciàgnij prawà r´k´ w przód, lewà nog´ w tył - wdech (zdj´cie nr 4a).
• Zegnij lewà nog´ w kolanie, prawà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij prawym łokciem do lewego kolana - wydech (zdj´cie nr 4b). Powrót do kl´ku.
• Wyciàgnij lewà r´k´ w przód, prawà nog´ w tył - wdech.
• Zegnij prawà nog´ w kolanie, lewà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij lewym łokciem do prawego kolana - wydech.

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.
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5. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, lewa noga ugi´ta nad materacem,
prawa noga prosta nad materacem, stopy w zgi´ciu 
grzbietowym, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ w gór´, wznieÊ
r´ce nad materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj 
koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 5). 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
Powrót do pozycji wyjÊciowej: 

• Le˝enie na plecach, prawa noga ugi´ta nad materacem,
lewa noga prosta nad materacem, stopy w zgi´ciu 
grzbietowym, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ w gór´, wznieÊ
r´ce nad materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj 
koƒcowà pozycj´ 8 sekund. 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
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6. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na
materacu, r´ce proste splecione za głowà.

• DociÊnij plecy do materaca, wznieÊ głow´ i r´ce nad 
materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj koƒcowà
pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 6).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
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7. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wyprostowane przed sobà, głowa stanowi
przedłu˝enie tułowia, nie przyciàgaj brody do mostka.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´, napnij mi´Ênie
brzucha, na przemian wyciàgaj wy˝ej prawà i lewà r´k´
(zdj´cie nr 7).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
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8. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wzdłu˝ tułowia

• DociÊnij plecy do materaca, napnij poÊladki, unieÊ 
biodra w gór´, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund
(zdj´cie nr 8).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
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åWICZENIA MI¢ÂNI, KTÓRE STABILIZUJÑ I WZMACNIAJÑ KR¢GOSŁUP L¢DèWIOWY

ZESTAW åWICZE¡

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach. 
• Kolana ugi´te, stopy oparte na materacu, d∏onie schowane pod kr´gosłupem (zdj´cie nr 1a).
• DociÊnij plecy do d∏oni, unieÊ głow´, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund

(zdj´cie nr 1b).
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

1a 1b

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach. 
• Nogi wyprostowane, d∏onie schowane pod kr´gosłupem (zdj´cie nr 2a).
• DociÊnij plecy do d∏oni, unieÊ głow´, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj koƒcowà pozycj´

8 sekund (zdj´cie nr 2b).
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

2a 2b

3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wzdłu˝ tułowia. 

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ w gór´, wznieÊ
r´ce nad materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj 
koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 3).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
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4. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ i r´ce 
nad materac i wykonaj „rowerek” (zdj´cie nr 4). 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

4
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7. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, lewa noga 
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, prawa noga
wyprostowana na materacu (zdj´cie nr 7a).

• UnieÊ prawà nog´ w gór´: wyprostowane kolano, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj
30 sekund (zdj´cie nr 7b).
Powrót do pozycji wyjÊciowej:

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, prawa noga
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, lewa noga
wyprostowana na materacu.

• UnieÊ lewà nog´ w gór´: kolano wyprostowane, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund.

7a
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8. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Złàcz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbli˝ stopy mo˝liwie
najbli˝ej do tułowia (zdj´cie nr 8).
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9. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Przyciàgnij kolana do brzucha, obejmij r´koma i wykonaj
ruchy w przód i w ty∏ - „Kołyska” (zdj´cie nr 9).

9
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4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Wyciàgnij prawà r´k´ w przód, lewà nog´ w tył - wdech (zdj´cie nr 4a).
• Zegnij lewà nog´ w kolanie, prawà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij prawym łokciem do lewego kolana - wydech (zdj´cie nr 4b). Powrót do kl´ku.
• Wyciàgnij lewà r´k´ w przód, prawà nog´ w tył - wdech.
• Zegnij prawà nog´ w kolanie, lewà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij lewym łokciem do prawego kolana - wydech.

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.

5a 5b

6a 6b

5c
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4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce splecione na 
klatce piersiowej, stopy oparte szeroko na podłodze, 
broda Êciàgni´ta.

• Pochyl głow´ w bok, nie unoÊ w gór´ przeciwległego barku, 
nie unoÊ brody w gór´ (zdj´cie nr 4).

4
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5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, lewà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc
bark po lewej stronie, prawà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 5a).

• Pociàgnij głow´ w prawà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi (zdj´cie nr 5b). 
• Nie unoÊ brody, ruch wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

Powrót do pozycji wyjÊciowej: 
• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, prawà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc

bark po prawej stronie, lewà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta.
• Pociàgnij głow´ w lewà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi. Nie unoÊ brody, ruch

wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

5a 5b

3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy 
oparte na podłodze, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 3a).

• Odchyl głow´ w tył (zdj´cie nr 3b) i wróç do pozycji wyjÊciowej 
(zdj´cie nr 3c).

3a 3b 3c
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7. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, lewa noga 
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, prawa noga
wyprostowana na materacu (zdj´cie nr 7a).

• UnieÊ prawà nog´ w gór´: wyprostowane kolano, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj
30 sekund (zdj´cie nr 7b).
Powrót do pozycji wyjÊciowej:

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, prawa noga
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, lewa noga
wyprostowana na materacu.

• UnieÊ lewà nog´ w gór´: kolano wyprostowane, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund.

7a

7b

8. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Złàcz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbli˝ stopy mo˝liwie
najbli˝ej do tułowia (zdj´cie nr 8).
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9. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Przyciàgnij kolana do brzucha, obejmij r´koma i wykonaj
ruchy w przód i w ty∏ - „Kołyska” (zdj´cie nr 9).

9

ZESTAW åWICZE¡ DLA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BÓLOWYM
SZYJNEGO ODCINKA KR¢GOSŁUPA

ZESTAW åWICZE¡

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 1a).

• Wysuƒ głow´ w przód (zdj´cie nr 1b) i powróç do pozycji wyjÊciowej (zdj´cie nr 1c).

1a 1b 1c

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 2a).

• Pochyl głow´ w przód (zdj´cie nr 2b) i powróç do pozycji wyjÊciowej (zdj´cie nr 2c).

2a 2b 2c
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4a 4b

4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Wyciàgnij prawà r´k´ w przód, lewà nog´ w tył - wdech (zdj´cie nr 4a).
• Zegnij lewà nog´ w kolanie, prawà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij prawym łokciem do lewego kolana - wydech (zdj´cie nr 4b). Powrót do kl´ku.
• Wyciàgnij lewà r´k´ w przód, prawà nog´ w tył - wdech.
• Zegnij prawà nog´ w kolanie, lewà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij lewym łokciem do prawego kolana - wydech.

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.

5a 5b

6a 6b

5c

ROZGRZEWKA

5. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, lewa noga ugi´ta nad materacem,
prawa noga prosta nad materacem, stopy w zgi´ciu 
grzbietowym, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ w gór´, wznieÊ
r´ce nad materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj 
koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 5). 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
Powrót do pozycji wyjÊciowej: 

• Le˝enie na plecach, prawa noga ugi´ta nad materacem,
lewa noga prosta nad materacem, stopy w zgi´ciu 
grzbietowym, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ w gór´, wznieÊ
r´ce nad materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj 
koƒcowà pozycj´ 8 sekund. 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

5

6. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na
materacu, r´ce proste splecione za głowà.

• DociÊnij plecy do materaca, wznieÊ głow´ i r´ce nad 
materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj koƒcowà
pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 6).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

6

7. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wyprostowane przed sobà, głowa stanowi
przedłu˝enie tułowia, nie przyciàgaj brody do mostka.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´, napnij mi´Ênie
brzucha, na przemian wyciàgaj wy˝ej prawà i lewà r´k´
(zdj´cie nr 7).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

7

8. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wzdłu˝ tułowia

• DociÊnij plecy do materaca, napnij poÊladki, unieÊ 
biodra w gór´, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund
(zdj´cie nr 8).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

8

ZESTAW åWICZE¡
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åWICZENIA MI¢ÂNI, KTÓRE STABILIZUJÑ I WZMACNIAJÑ KR¢GOSŁUP L¢DèWIOWY

ZESTAW åWICZE¡

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach. 
• Kolana ugi´te, stopy oparte na materacu, d∏onie schowane pod kr´gosłupem (zdj´cie nr 1a).
• DociÊnij plecy do d∏oni, unieÊ głow´, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund

(zdj´cie nr 1b).
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

1a 1b

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach. 
• Nogi wyprostowane, d∏onie schowane pod kr´gosłupem (zdj´cie nr 2a).
• DociÊnij plecy do d∏oni, unieÊ głow´, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj koƒcowà pozycj´

8 sekund (zdj´cie nr 2b).
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

2a 2b

3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wzdłu˝ tułowia. 

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ w gór´, wznieÊ
r´ce nad materac, napnij mi´Ênie brzucha, utrzymaj 
koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 3).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

3

4. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, kolana ugi´te, pi´ty oparte na 
materacu, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, unieÊ głow´ i r´ce 
nad materac i wykonaj „rowerek” (zdj´cie nr 4). 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

4

ROZGRZEWKA

7. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, lewa noga 
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, prawa noga
wyprostowana na materacu (zdj´cie nr 7a).

• UnieÊ prawà nog´ w gór´: wyprostowane kolano, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj
30 sekund (zdj´cie nr 7b).
Powrót do pozycji wyjÊciowej:

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, prawa noga
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, lewa noga
wyprostowana na materacu.

• UnieÊ lewà nog´ w gór´: kolano wyprostowane, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund.

7a

7b

8. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Złàcz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbli˝ stopy mo˝liwie
najbli˝ej do tułowia (zdj´cie nr 8).

8

9. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Przyciàgnij kolana do brzucha, obejmij r´koma i wykonaj
ruchy w przód i w ty∏ - „Kołyska” (zdj´cie nr 9).

9
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4a 4b

4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Wyciàgnij prawà r´k´ w przód, lewà nog´ w tył - wdech (zdj´cie nr 4a).
• Zegnij lewà nog´ w kolanie, prawà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij prawym łokciem do lewego kolana - wydech (zdj´cie nr 4b). Powrót do kl´ku.
• Wyciàgnij lewà r´k´ w przód, prawà nog´ w tył - wdech.
• Zegnij prawà nog´ w kolanie, lewà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij lewym łokciem do prawego kolana - wydech.

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.

5a 5b

6a 6b

5c

ROZGRZEWKA

4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce splecione na 
klatce piersiowej, stopy oparte szeroko na podłodze, 
broda Êciàgni´ta.

• Pochyl głow´ w bok, nie unoÊ w gór´ przeciwległego barku, 
nie unoÊ brody w gór´ (zdj´cie nr 4).

4

ZESTAW åWICZE¡

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, lewà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc
bark po lewej stronie, prawà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 5a).

• Pociàgnij głow´ w prawà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi (zdj´cie nr 5b). 
• Nie unoÊ brody, ruch wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

Powrót do pozycji wyjÊciowej: 
• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, prawà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc

bark po prawej stronie, lewà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta.
• Pociàgnij głow´ w lewà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi. Nie unoÊ brody, ruch

wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

5a 5b

3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy 
oparte na podłodze, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 3a).

• Odchyl głow´ w tył (zdj´cie nr 3b) i wróç do pozycji wyjÊciowej 
(zdj´cie nr 3c).

3a 3b 3c
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ROZGRZEWKA

7. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, lewa noga 
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, prawa noga
wyprostowana na materacu (zdj´cie nr 7a).

• UnieÊ prawà nog´ w gór´: wyprostowane kolano, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj
30 sekund (zdj´cie nr 7b).
Powrót do pozycji wyjÊciowej:

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, prawa noga
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, lewa noga
wyprostowana na materacu.

• UnieÊ lewà nog´ w gór´: kolano wyprostowane, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund.

7a

7b

8. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Złàcz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbli˝ stopy mo˝liwie
najbli˝ej do tułowia (zdj´cie nr 8).

8

9. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Przyciàgnij kolana do brzucha, obejmij r´koma i wykonaj
ruchy w przód i w ty∏ - „Kołyska” (zdj´cie nr 9).

9

ZESTAW åWICZE¡ DLA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BÓLOWYM
SZYJNEGO ODCINKA KR¢GOSŁUPA

ZESTAW åWICZE¡

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 1a).

• Wysuƒ głow´ w przód (zdj´cie nr 1b) i powróç do pozycji wyjÊciowej (zdj´cie nr 1c).

1a 1b 1c

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 2a).

• Pochyl głow´ w przód (zdj´cie nr 2b) i powróç do pozycji wyjÊciowej (zdj´cie nr 2c).

2a 2b 2c
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Prezentowane çwiczenia nie stanowià uniwersalnej recepty na likwidowanie
objawów bólowych kr´gosłupa, ale mogà byç pomocne i skuteczne 
w programach profilaktyki, poprawiajà funkcjonowanie mi´Êni i sprawnoÊç
ogólnà. Zestaw çwiczeƒ obejmuje rozgrzewk´ oraz çwiczenia ukierunkowane na
odcinek l´dêwiowy kr´gos∏upa.

• Wykonywane çwiczenia nie mogà wywoływaç bólu.
• Czas wykonywania çwiczeƒ wynosi oko∏o 20 minut, ka˝de çwiczenie

nale˝y powtórzyç od 3-5 razy.
• Najbardziej efektywne jest codzienne wykonywanie çwiczeƒ.

åWICZENIA ZMNIEJSZAJÑCE SZTYWNOÂå, ROZLUèNIAJÑCE STRUKTURY ELASTYCZNE
KR¢GOSŁUPA I KO¡CZYN.

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Kr´gosłup w pozycji neutralnej.
• Brzuch wciàgni´ty.
• UnieÊ głow´ - wdech (zdj´cie nr 1).
• OpuÊç głow´ - wydech. 

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Kr´gosłup w pozycji neutralnej.
• Brzuch wciàgni´ty.
• UnieÊ głow´, Êciàgnij łopatki, wyprostuj plecy - wdech 

(jak w çwiczeniu nr 1).
• OpuÊç głow´, wypchnij Êrodkowà cz´Êç kr´gosłupa 

„koci grzbiet” - wydech (zdj´cie nr 2).

3. Pozycja wyjÊciowa:

• Kl´k podparty.
• Âciàgnij łopatki, wyprostuj plecy - wdech.
• Siàdê na pi´tach, wyciàgnij r´ce jak najdalej

w przód, „ukłon japoƒski” - wydech (zdj´cie nr 3).

1

2

3

ROZGRZEWKA

ZESTAW åWICZE¡

9. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na plecach, prawa noga zgi´ta, pi´ta oparta 
na materacu, lewa noga wyprostowana nad materacem,
kolana na tej samej wysokoÊci, r´ce wzdłu˝ tułowia.

• DociÊnij plecy do materaca, napnij poÊladki, unieÊ 
biodra w gór´, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund
(zdj´cie nr 9).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
Powrót do pozycji wyjÊciowej: 

• Le˝enie na plecach, lewa noga zgi´ta, pi´ta oparta 
na materacu, prawa noga wyprostowana nad materacem,
kolana na tej samej wysokoÊci, r´ce wzdłu˝ tułowia

• DociÊnij plecy do materaca, napnij poÊladki, unieÊ 
biodra w gór´, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund. 

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

9

10. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na boku, dolna r´ka pod głowà, górna r´ka
oparta na materacu, na wysokoÊci klatki piersiowej, 
obie nogi zgi´te w kolanach oparte na materacu.

• WciÊnij dolnà r´k´ w materac, napnij mi´Ênie brzucha,
unieÊ oba kolana zgi´te w gór´ nie odrywajàc stóp od 
materaca, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund 
(zdj´cie nr 10).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

10

11. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na boku, dolna r´ka wyprostowana przed sobà, górna r´ka oparta na karku, obie nogi 
zgi´te w kolanach oparte na materacu, stopy w zgi´ciu grzbietowym (zdj´cie nr 11a).

• WznieÊ tułów w gór´ tak, aby oprzeç si´ na dolnym łokciu, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund
(zdj´cie nr 11b).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
Powrót do pozycji wyjÊciwej - le˝enie na drugim boku:

• Le˝enie na boku, dolna r´ka wyprostowana przed sobà, górna r´ka oparta na karku, obie nogi
zgi´te w kolanach oparte na materacu, stopy w zgi´ciu grzbietowym.

• WznieÊ tułów w gór´ tak, aby oprzeç si´ na dolnym łokciu, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund.
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

11a 11b
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DolegliwoÊci bólowe kr´gosłupa urosły do rangi choroby cywilizacyjnej i stanowià jednà 
z głównych przyczyn zgłaszania si´ pacjentów do lekarza, a nast´pnie fizjoterapeuty.

åwiczenia opracowa∏a mgr Magdalena Danis
Konsultacje przeprowadzi∏ Konsultant Krajowy 
w dziedzinie rehabilitacji
prof. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

SkutecznoÊç leczenia zale˝y od prawidłowej diagnozy, polegajàcej na stwierdzeniu, która struktura
wywołuje ból, jak równie˝ właÊciwym rozpoznaniu rodzaju zaburzenia.
Leczenie bólów kr´gosłupa musi byç kompleksowe i wynika z istoty choroby oraz powikłaƒ, 
jakie jej towarzyszà.
W leczeniu schorzeƒ kr´gosłupa w dzisiejszych czasach zaleca si´ terapi´ farmakologicznà stosujàc 
leki przeciwzapalne i przeciwbólowe jak równie˝ fizykoterapi´ z u˝yciem pràdów interferencyjnych, 
pola magnetycznego, ultradêwi´ków.
W leczeniu zachowawczym stosuje si´ równie˝  kinezyterapi´, czyli çwiczenia lecznicze. Szczególnà
uwag´ poÊwi´ca si´ nauce poprawnego wykonywania czynnoÊci dnia codziennego zarówno w pracy,
jak i w domu.
Do ka˝dego pacjenta nale˝y podchodziç indywidualnie, by ustaliç program çwiczeƒ dostosowany 
do jego stanu funkcjonalnego. Nie istnieje jeden schemat post´powania u pacjenta z dolegliwoÊciami  
ze strony kr´gosłupa. 

Fastum ˝el, Ketoprofenum 2,5%, ˝el. Wskazania: bóle mi´Êniowo-szkieletowe spowodowane urazami, np.: kontuzjami wywołanymi upra-
wianiem sportu, urazami stawów z naderwaniem wi´zadeł bez zwichni´cia, uszkodzeniami Êci´gien i mi´Êni powstałymi wskutek nadmiernego
wysiłku; ostre bóle w okolicy l´dêwiowej w przebiegu dyskopatii; w leczeniu miejscowym stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów
obwodowych. Podmiot odpowiedzialny: A.Menarini Pharmaceutical Industries Group Ltd., 3 Via Sette Santi, 50 131 Florencja, Włochy.

W TROSCE O TWÓJ KR¢GOS¸UP

ZASADY PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA CODZIENNYCH CZYNNOÂCI

Przed u˝yciem zapoznaj si´ z ulotkà, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczàce
działaƒ niepo˝àdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczàce stosowania produktu leczniczego,
bàdê skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà.

1.   Utrzymuj proste plecy.
2.   Siedzenie - jako czynnoÊç bardziej szkodzi kr´gosłupowi ni˝ stanie czy chodzenie.
3.   Nie garb si´!
4.   Nie zakładaj nogi na  nog´.
5.   Chodzàc bàdê zawsze wyprostowany. U˝ywaj schodów - to dobry trening dla mi´Êni 

nóg i kr´gosłupa, a tak˝e dla układu krwionoÊnego i oddechowego.
6.   Schylajàc si´, dêwigajàc uginaj nogi w kolanach, utrzymujàc proste plecy. 

7.   Przy noszeniu du˝ego ci´˝aru utrzymuj proste plecy i obcià˝aj równo obie r´ce.

12. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu, r´ce wyprostowane przed sobà, mi´Ênie brzucha oraz poÊladkowe napi´te,
głowa stanowi przedłu˝enie tułowia (zdj´cie nr 12a).

• WznieÊ lekko tułów w gór´, napnij mi´Ênie brzucha, wciÊnij biodra w materac, ugnij łokcie, 
przyciàgnij do klatki piersiowej, utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 12b).

• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

12a 12b

14. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu, r´ce wyprostowane przed sobà, mi´Ênie brzucha oraz poÊladkowe 
napi´te, biodra wciÊni´te w materac, głowa stanowi przedłu˝enie tułowia (zdj´cie nr 14a).

• WznieÊ prawà r´k´ i lewà nog´ w gór´. Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 14b).
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
• WznieÊ lewà r´k´ i prawà nog´ w gór´. Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund. 
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

14a 14b

ZESTAW åWICZE¡

13. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na brzuchu, r´ce wyprostowane z tyłu 
na plecach, mi´Ênie brzucha oraz poÊladkowe napi´te,
głowa stanowi przedłu˝enie tułowia.

• WznieÊ lekko tułów w gór´, napnij mi´Ênie brzucha,
wciÊnij biodra w materac, Êciàgnij łopatki (zdj´cie nr 13).

• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund. 
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

13

15. Pozycja wyjÊciowa:

• Le˝enie na brzuchu, oparte przedramiona oraz stopy 
na materacu, głowa stanowi przedłu˝enie tułowia.

• WznieÊ tułów w gór´ tak, aby zostaç w podporze na 
łokciach i stopach. Mi´Ênie brzucha i poÊladków napi´te.

• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 8 sekund (zdj´cie nr 15).
• Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

15
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4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Wyciàgnij prawà r´k´ w przód, lewà nog´ w tył - wdech (zdj´cie nr 4a).
• Zegnij lewà nog´ w kolanie, prawà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij prawym łokciem do lewego kolana - wydech (zdj´cie nr 4b). Powrót do kl´ku.
• Wyciàgnij lewà r´k´ w przód, prawà nog´ w tył - wdech.
• Zegnij prawà nog´ w kolanie, lewà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij lewym łokciem do prawego kolana - wydech.

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.

5a 5b

6a 6b

5c

ROZGRZEWKA

4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce splecione na 
klatce piersiowej, stopy oparte szeroko na podłodze, 
broda Êciàgni´ta.

• Pochyl głow´ w bok, nie unoÊ w gór´ przeciwległego barku, 
nie unoÊ brody w gór´ (zdj´cie nr 4).

4

ZESTAW åWICZE¡

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, lewà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc
bark po lewej stronie, prawà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 5a).

• Pociàgnij głow´ w prawà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi (zdj´cie nr 5b). 
• Nie unoÊ brody, ruch wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

Powrót do pozycji wyjÊciowej: 
• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, prawà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc

bark po prawej stronie, lewà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta.
• Pociàgnij głow´ w lewà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi. Nie unoÊ brody, ruch

wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

5a 5b

3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy 
oparte na podłodze, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 3a).

• Odchyl głow´ w tył (zdj´cie nr 3b) i wróç do pozycji wyjÊciowej 
(zdj´cie nr 3c).

3a 3b 3c
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4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k podparty.
• Wyciàgnij prawà r´k´ w przód, lewà nog´ w tył - wdech (zdj´cie nr 4a).
• Zegnij lewà nog´ w kolanie, prawà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij prawym łokciem do lewego kolana - wydech (zdj´cie nr 4b). Powrót do kl´ku.
• Wyciàgnij lewà r´k´ w przód, prawà nog´ w tył - wdech.
• Zegnij prawà nog´ w kolanie, lewà r´k´ w ∏okciu i przyciàgnij do siebie.
• Dotknij lewym łokciem do prawego kolana - wydech.

5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Kl´k na lewym kolanie. Obie r´ce oparte na prawym kolanie (zdj´cie nr 5a).
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund (zdj´cie nr 5b i 5c). 
• Kl´k na prawym kolanie. Obie r´ce oparte na lewym kolanie.
• Przesuƒ biodra w przód i dół. Koƒcowà pozycje utrzymaj 30 sekund. Oddychaj regularnie.

6. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na brzuchu.
• Łokcie ugi´te, r´ce oparte na materacu na wysokoÊci klatki piersiowej (zdj´cie nr 6a).
• Wyprostuj łokcie, powoli odchyl si´ w tył (zdj´cie nr 6b).
• Utrzymaj koƒcowà pozycj´ 30 sekund. Oddychaj regularnie.
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6a 6b
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ROZGRZEWKA

4. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce splecione na 
klatce piersiowej, stopy oparte szeroko na podłodze, 
broda Êciàgni´ta.

• Pochyl głow´ w bok, nie unoÊ w gór´ przeciwległego barku, 
nie unoÊ brody w gór´ (zdj´cie nr 4).
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5. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, lewà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc
bark po lewej stronie, prawà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 5a).

• Pociàgnij głow´ w prawà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi (zdj´cie nr 5b). 
• Nie unoÊ brody, ruch wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

Powrót do pozycji wyjÊciowej: 
• Siad na krzeÊle, plecy proste, stopy oparte na podłodze, prawà r´kà podchwyç krzesło stabilizujàc

bark po prawej stronie, lewà r´kà chwyç za przeciwległe ucho, broda Êciàgni´ta.
• Pociàgnij głow´ w lewà stron´ tak, aby rozciàgnàç przeciwległà stron´ szyi. Nie unoÊ brody, ruch

wyraênie w bok w płaszczyênie czołowej.

5a 5b

3. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy 
oparte na podłodze, broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 3a).

• Odchyl głow´ w tył (zdj´cie nr 3b) i wróç do pozycji wyjÊciowej 
(zdj´cie nr 3c).

3a 3b 3c
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ROZGRZEWKA

7. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, lewa noga 
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, prawa noga
wyprostowana na materacu (zdj´cie nr 7a).

• UnieÊ prawà nog´ w gór´: wyprostowane kolano, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj
30 sekund (zdj´cie nr 7b).
Powrót do pozycji wyjÊciowej:

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, prawa noga
zgi´ta w kolanie, stopa oparta na materacu, lewa noga
wyprostowana na materacu.

• UnieÊ lewà nog´ w gór´: kolano wyprostowane, stopa
zgi´ta grzbietowo. Koƒcowà pozycj´ utrzymaj 30 sekund.

7a

7b

8. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Złàcz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbli˝ stopy mo˝liwie
najbli˝ej do tułowia (zdj´cie nr 8).

8

9. Pozycja wyjÊciowa: 

• Le˝enie na plecach, r´ce wzdłu˝ tułowia, kolana ugi´te,
stopy oparte na materacu.

• Przyciàgnij kolana do brzucha, obejmij r´koma i wykonaj
ruchy w przód i w ty∏ - „Kołyska” (zdj´cie nr 9).

9

ZESTAW åWICZE¡ DLA PACJENTÓW Z ZESPOŁEM BÓLOWYM
SZYJNEGO ODCINKA KR¢GOSŁUPA

ZESTAW åWICZE¡

1. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 1a).

• Wysuƒ głow´ w przód (zdj´cie nr 1b) i powróç do pozycji wyjÊciowej (zdj´cie nr 1c).

1a 1b 1c

2. Pozycja wyjÊciowa: 

• Siad na krzeÊle, plecy proste, r´ce oparte na kolanach, stopy oparte na podłodze, 
broda Êciàgni´ta (zdj´cie nr 2a).

• Pochyl głow´ w przód (zdj´cie nr 2b) i powróç do pozycji wyjÊciowej (zdj´cie nr 2c).

2a 2b 2c
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Fastum®

Skład: 100 g ˝elu do stosowania miejscowego zawiera 2,50 g ketoprofenu. Działanie: Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (nlpz)
do stosowania miejscowego. Wskazania do stosowania: bóle mi´Êniowo-szkieletowe spowodowane urazami, np.: kontuzjami wywołanymi 
uprawianiem sportu, urazami stawów z naderwaniem wi´zadeł bez zwichni´cia, uszkodzeniami Êci´gien i mi´Êni powstałymi wskutek nadmiernego
wysiłku; ostre bóle w okolicy l´dêwiowej w przebiegu dyskopatii; w leczeniu miejscowym stanów zapalnych w chorobie zwyrodnieniowej stawów 
obwodowych. Dawkowanie i sposób podawania: 1 do 2 razy na dob´ 3-5 cm ˝elu. Przeciwwskazania: Nadwra˝liwoÊç na którykolwiek ze skład-
ników preparatu oraz na inne nlpz. Nie stosowaç na skór´ uszkodzonà. Specjalne ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci: Długotrwałe u˝ywanie mo˝e
wywołaç reakcje uczuleniowe lub miejscowe podra˝nienia. Nie stosowaç pod opatrunki okluzyjne, na błony Êluzowe ani do oka. W czasie stosowania
preparatu Fastum® oraz 2 tygodnie po zakoƒczeniu leczenia unikaç słoƒca, by uniknàç reakcji nadwra˝liwoÊci skóry na Êwiatło słoneczne. 
Bezpieczeƒstwo i skutecznoÊç stosowania ketoprofenu u dzieci nie zostały ustalone. W I i II trymestrze cià˝y i u kobiet karmiàcych piersià stosowaç
tylko w przypadku zdecydowanej koniecznoÊci; u kobiet od szóstego miesiàca cià˝y jest przeciwwskazany. Działania niepo˝àdane: reakcje uczule-
niowe (wyprysk kontaktowy, reakcje nadwra˝liwoÊci na Êwiatło, zapalenie skóry, napad astmy, pokrzywka). Opakowania: Tuba 50 g i 100 g. Podmiot
odpowiedzialny: A.Menarini Pharmaceutical Industries Group Ltd., 3 Via Sette Santi, 50 131 Florencja, Włochy. Pozw MZ nr R/7472. Informacja
naukowa: Berlin-Chemie/ Menarini Polska Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, tel: (022) 566 21 00, fax: (022) 566 21 01.

Produkt leczniczy dost´pny bez recepty.
Pe∏ne informacje o leku dost´pne na ˝àdanie.

Szybka ulga w bólu

Fast/çwL´dê/2008/1
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