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Betegtájékoztató 

a helyes VÁLLTORNA kivitelezéséről 

 

Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében a Bugát 

Pál Kórház az alábbi torna rendszeres elvégzését javasolja Önnek: 

 

A gyakorlatokat ülve végezzük, vagy támla nélküli széken vagy zsámolyon. 
 
1. Karok test mellett lógnak, ebből a helyzetből kiindulva megemeljük mind a két 
vállunkat fülhöz, majd innen lazán visszaengedjük. 5-6x ismételve. 

2. Karok test mellett, jobb vállat megemeljük fülhöz, majd lazán visszaejtjük, bal vállal 
ugyanígy 6-7x 

3. Mind a két vállat hátrahúzzuk, lapockákat erősen hátrazárjuk, majd lazán előre 
ejtjük a vállakat. 6-7x ismételve. 

4. Karokat kissé megemeljük, mind a két vállat hátrahúzzuk, tenyerünket jól kifelé 
fordítjuk, és így jól hátrazárjuk a lapockákat, majd lazán előreejtjük a vállakat, karokat 
visszafordítjuk. 6-7x 

5. Két kezet vállra tesszük, megemeljük a könyököket úgy hogy a könyökcsúcs plafon 
felé nézzen, majd lazán visszaengedjük a karokat. 5-6x 

6. Két kezet vállra tesszük, könyököket a plafon irányába emeljük, majd az ujjainkat 
próbáljuk hátracsúsztatni a lapockára úgy, hogy ujjainkkal elérjük a lapocka csúcsát. 5-6x 

7. Jobb kart nyújtott könyökkel előreemeljük vállmagasságig , jól előre nyújtózunk, 
jobb lapockát jól széthúzzuk, karunk marad elöl, nyújtott helyzetben, vállat hátrahúzzuk, 
jobb lapockát hátrazárjuk. Bal karral felváltva végezzük a gyakorlatokat. 6-7x 

8. Mind a két kart nyújtott könyökkel előreemeljük vállmagasságig, itt erősen 
előrenyújtózunk vállal, lapockákat széthúzzuk a háton, karunk marad nyújtva, vállakat 
hátrahúzzuk, lapockákat hátul összezárjuk. Gyakorlat közben arra ügyeljünk, hogy a karok 
elől ne csússzanak szét oldalra, hanem a gyakorlat közben végig vállszélességben 
maradjanak. 6-7x 

9. Jobb kezet vállra tesszük, könyököt megemeljük, kezünket hátracsúsztatjuk a jobb 
lapockához, majd innen kinyújtjuk a könyököt, kezünket plafon irányába nyújtjuk, 
vállunkkal jól belenyújtózunk. Másik karral ismételjük. 7-8x 

10.  Bal karral fej mellett, jobb karral törzs mellett nyújtózunk, majd cseréljük. 5-6x 

11.  Két tenyeret magunk előtt szembefordítjuk egymással, nyújtott könyökkel visszük a 
karokat magasra fej mellé, úgy hogy felváltva, tenyér-kézhát-tenyér néz szembe 
egymással. Forgatva hozzuk le fej mellől. 5-6x 

12.  Mind a két kart magunk előtt fej mellé emeljük nyújtott könyökökkel, innen hátrafelé 
körzünk a karokkal, lapockákat összezárjuk. 6-7x 
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13.  Mind a két kart egyszerre csípőre húzzuk úgy, hogy a hüvelykujj hátra, a négy ujj 
előre nézzen. Ebből a helyzetből hüvelykujj mentén (hüvelykujj nem mozdul el) 
hátrafordítjuk a kezünket és a tenyerünket odaszorítjuk a hátunkhoz, most hüvelykujj néz 
előre, négy ujjunk hátra. Így forgatjuk a tenyereket a hüvelykujj körül előre és hátra. 7-8x 

14.  Bal kart hát mögé visszük és magasra próbáljuk csúsztatni a háton felfelé. 
Ujjainkkal a lapocka csúcsa felé közeledjünk. Jobb karral cseréljük. 10x 

15.  Mind a két kart megemeljük oldalra vállmagasságig könyökök nyújtva maradnak, 
lapockát jól hátrazárjuk, előreengedjük, újból hátrazárjuk. 6x. 

16. Mind a két kart megemeljük oldalra vállmagasságig nyújtott könyökökkel úgy hogy 
közben a tenyereket jól hátrafelé fordítjuk, lapockákat jól összezárjuk. 10x 

17.  Mind a két kart felemeljük oldalt vállmagasságig, és itt megtartjuk. Innen emeljük a 
bal kart magasra a fej mögé, behajlítjuk a könyököt és próbálunk erősen a jobb vállcsúcs 
felé érni a bal kezünkkel, könyökünk egészen a fej mögé kerül, majd visszavisszük a kart 
oldalra, vállmagasságig, és másik karral felváltva. 7-8x 

18.  Két kezet elől karba tesszük, hátraemeljük a karokat a fej mögé és itt áthúzzuk a 
könyököket jobb majd bal vállhoz. 7-8x 

19.  Két kezünkkel hátunk mögött tapsolunk, oldalról visszük a karokat fej fölé és itt is 
tapsolunk. 10x 

20.  Jobb kart arcunk előtt átemeljük a bal vállra. Jobb kézzel hátranyújtózunk a bal 
lapockánk csúcsáig. Bal karral ismételjük. 5X 

21.  Megemeljük mind a két karunkat nyújtott könyökkel magasra fül mellé, innen 
behúzzuk mind a két kezünket tarkóra úgy, hogy közben a könyökünk ne essen előre, a 
gyakorlat közben végig hátraszorítva maradjon. 4-6x 

22.  Két kart oldalra felemeljük vállmagasságig, tenyerünket feltámasztjuk, mintha el 
akarnánk tolni valamit a kezünkkel oldalra. Így nyújtózunk erősen oldalra nyújtott 
könyökökkel, közben tenyérgyökkel kis köröket írunk le a levegőben, ügyeljünk arra, hogy 
lapockánk mindvégig összeszorítva maradjon. 10X 

23.  Mind a két kart lazán a jobb csípőnk mellé tesszük, megemeljük innen a karokat 
magunk előtt fej fölé, átvisszük a bal csípő mellé, majd innen újból magunk előtt emelve 
visszatesszük jobbra. 5x 

24.  Karok test mellett lógnak. Lehajtjuk a fejünket előre, majd hátra 4-5x, majd lazán 
áthajtjuk egyik vállról a másikra vállra 4-5x. 

25.  Karok test mellett lógnak. Lazán körzünk a fejünkkel mind a két irányba. 

26.  Egyenes háttal ülünk, karok magunk mellett lógnak nyújtott könyökkel. Ujjainkkal 
erősen a padló felé nyújtózunk, fejtetővel magasan a plafon felé, majd ellazítjuk. 3-4x 

Végezzük a gyakorlatokat naponta, nem gyorsan, egyéni ritmusban, a teljességre 
törekedve. 

 

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

hez! 


