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Betegtájékoztató 

Gyakorlatok szalaggal 
Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében a Bugát 

Pál Kórház az alábbi torna rendszeres elvégzését javasolja Önnek 

Ülő helyzetben: 
 
1. Karok test mellett, a szalagot vállszélességben fogjuk. Jobb könyököt hajlítjuk, 
tenyérrel megérintjük a vállat, majd nyújtjuk. Másik karral is. A hajlításokat végezzük el úgy 
is, hogy a hüvelykujjunkkal, és a kézháttal érintsük a vállunkat. 

2. Nyújtott karral felvisszük az egyik kart vállmagasságba, majd a másikat.  
Vállmagasságban 5 cm- húzunk fölfelé-lefelé 10x, és lazítunk a szalagon. 

3. Vállmagasságba visszük a szalagot, onnan kivisszük oldalra a törzs síkjába, vagy 
kicsit mögé. Ott is húzgáljuk a szalagot vízszintes alatt-fölött 10x. 

4. Szalag vállszélességben, vállhoz húzva. Jobb kart előre nyújtjuk vállmagasságba, 
és vissza. Lehet az egyik kart előre nyújtani, a másik könyököt hátrahúzni, mintha íjat 
húznánk fel, és cserélve. 

5. Oldalra nyújtjuk a karokat felváltva. Egyszerre nyújtjuk ki a két kart oldalra, a 
lapockákat erősen zárjuk hátul. 

6. Egyszerre oldalra nyújtjuk a karokat, fordítsuk őket hátrafelé, és fölfelé néhányszor. 

7. Mindkét kar oldalra kinyújtva vállmagasságba, törzs síkja mögé húzzuk őket 10x 
fölfelé, 10x lefelé néző tenyérrel. 

8. Mellkas előtt összeérintjük a szalagot, átlósan kihúzzuk, az egyik kart felfelé, a 
másikat lefelé, ugyanez fordítva. 

9. Szalag vállszélességben fogva a hátunk mögött. Felváltva oldalra nyújtjuk a karokat. 
Egyszerre nyújtsuk ki őket. Kombinálhatjuk tenyérfordítással. 

10. A szalagot hátul fogják a gerinc vonalában tarkónál és deréknál. Kinyújtjuk őket 
felváltva, ill. egyszerre is. Megcseréljük a karok helyzetét. 

11. Derék mögött vállszélességben tartjuk a szalagot, oldalra, vagy rézsút tartásba 
nyújtjuk ki őket felváltva. 

12. Rövidre fogjuk a szalagot, felváltva a lapockák felé húzzuk őket. 

13. Szalag test előtt vállszélességben, Felkarok leszorítva, könyök 90 fokban hajlítva, 
tenyér fölfelé néz. Széthúzzuk a szalagot, az alkarokat kifelé forgatjuk. 

14. Jobb váll mögött röviden fogjuk a szalagot, bal kar a fejünk mellé szorítva, a jobb 
vállat érintve. Innen nyújtjuk ki függőlegesen a kart. Ugyanez a másik karral is. 

 

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

hez! 

 


