
 

 

Azonosító: FOMR17/06-1                                                                                               oldal 1 / 2 

 

Betegtájékoztató 

a helyes KÉZTORNA kivitelezéséről 

Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében 

a Bugát Pál Kórház az alábbi torna rendszeres elvégzését javasolja Önnek: 

 
Kiinduló helyzet: asztal mellett ülve, két kar nyújtva test mellett. 
 
1. Megnyújtózunk erősen lefelé a vállakkal, ujjakkal, ellazítunk. 

2. Előre fordítjuk a tenyeret, és hátra. 

3. Ökölbe húzzuk az ujjakat, és nyújtjuk. 

4. Előre fordítjuk a tenyeret, behajlítjuk a könyököt, megérintjük a vállunkat, kinyújtjuk 
a könyököt. 

5. Megérintjük a vállat kézháttal, tenyérrel, hüvelykujjal, kisujjal. 

6. Felnyújtjuk magasra a két kart, pumpálunk az ujjakkal, és vissza kinyújtjuk. 

7. Csípőre tesszük a kezünket, hüvelykujj hátrafelé néz, előre néz. 

8. A két tenyér, alkar párhuzamosan az asztalon, ujjainkat nyújtjuk, ökölbe húzzuk 
felváltva. 

9. Terpeszbe nyitjuk az ujjakat, és zárjuk. 

10. Megemeljük csuklóból a tenyeret, és vissza. 

11. Tenyerünket oldalra csúsztatjuk a kisujjszél felé, majd a hüvelykujj felé. 

12. Megemeljük a könyököt, alkart, rátámaszkodunk a tenyérre, néhányszor ökölbe 
húzzuk az ujjakat és nyújtjuk. 

13. Megemeljük a tenyeret, ujjaink, könyökünk az asztalon van, kis kupolát formálunk., 
majd visszacsúsztatjuk a tenyeret. 

14. Egyenként behajlítjuk az ujjakat a tenyér alá, és vissza ki nyújtjuk. 

15. Kapirgálunk az ujjakkal. 

16. Egyenként az ujjainkkal dobolunk. 

17. Folyamatosan zongorázunk az ujjakkal. 

18. Élére állítjuk a kezünket, alkar az asztalon. Megemeljük a kezünket, és vissza. 

19. Befelé söprünk, és kifelé söprünk. 

20. Szétnyitjuk az ujjakat, és zárjuk. A hosszú ujjakat alapízületből behajlítjuk, nyújtjuk. 

21. Megpróbáljuk a hosszú ujjakkal elérni a hüvelykpárnát. 

22. A körömpercet belemélyesztjük a tenyerünkbe, és nyújtjuk. 
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23. Kézhát legyen az asztalon. Megemeljük a kezet nyújtott ujjakkal, és vissza. 

24. A hüvelykujjal megérintjük a mutatóujjat, középsőt, gyűrűst, kicsit, megérintjük mind 
a négy ujjal a hüvelyket. 

25. Hüvelykujjal megérintjük a kisujj tövét, rázárjuk a többi ujjat és nyújtjuk. 

26. Az alapperc nyújtva. Behajlítjuk az ujjperceket, a körömperc vége érje az ujjak tövét. 

27. Felkönyökölünk az asztalra, összetámasztjuk a tenyereket, ujjaink nyújtva, 
egymáshoz szorítjuk a tenyereket és lazítunk. 

28. Szétnyitjuk az ujjakat és zárjuk. Elemeljük egymástól a mutatóujjakat, a középsőket, 
gyűrűseket, kicsiket. 

29.  Elemeljük a tenyereket, és zárjuk. Egyik tenyeret a másikkal átnyomjuk. 

30. Ujjak hegye összeszorítva, szétnyitjuk a tenyeret, és zárjuk. 

31. Összekulcsoljuk az ujjakat, leengedjük csuklóból a kezet, és jobbra, balra eltoljuk a 
kezünket. 

32. Az összekulcsolt kezünket mellhez húzzuk, előre kifordítjuk a tenyeret, 
megnyújtózunk, és vissza. 

33. Foghatunk a kezünkbe labdát, botot, karikát, papírlapot. Ezekkel az eszközökkel 
gyakoroltassuk az ujjainkat. Jó csuklótorna az írás, rajzolás, tépkedés, gyurmázás, 
csavarozás, kötés. Ha a mozgás még fájdalmas, végezzük a gyakorlatokat vízben szivacs 
segítségével. 

 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi fel-

épüléséhez! 

 


