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Betegtájékoztató 

a helyes CSONTRITKULÁS (OSTEOPOROSIS) kezelését támogató torna 

kivitelezéséről 

Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében a 

Bugát Pál Kórház az alábbi torna rendszeres elvégzését javasolja Önnek: 

HÁTON FEKVE, a karokat engedjük le a test mellé és mindkét lábunkat húzzuk fel talpra. 

1. Fordítsuk fejünket jobbra, majd balra, majd középen megállunk. 
2. Szorítsuk le a tarkónkat a matracba úgy, hogy közelítsük az állunkat a mellkashoz és 

lazítunk. 
3. Szorítsuk a két vállunkat a talajba, jól zárjuk össze a lapockákat és ellazítunk. 
4. Tegyük csípőre a két kezünket, szorítsuk a két könyököt a talajba és ellazítunk. 
5. Leengedjük a karokat test mellé. Emeljük a jobb kart a fejünk mellé nyújtott 

könyökkel, megnyújtózunk, majd vissza leengedjük a törzs mellé. A ballal ugyanígy. 
6. Tegyük mindkét kezünket tarkóra. Leszorítjuk a két könyökünket a talajba, és 

ellazítunk. Ezután lehozzuk a karokat a test mellé. 
7. Hajlítsuk be derékszögbe a könyökünket, szorítsuk ökölbe az ujjainkat, nyomjuk le a 

könyökünket a talajba, ellazítunk, majd leengedjük a karokat a test mellé. 
8. Felemeljük a két kart, orron keresztül nagy levegőt veszünk, leengedjük a karokat és 

kifújjuk a levegőt szájon át. 
9. Lábak talpon vannak. Jobb, majd a bal talpunkat felváltva leszorítjuk, majd lazítunk. 
10. Húzzuk a jobb térdet hashoz, és letesszük. A ballal ugyanígy. 
11. Hashoz húzzuk a jobb térdet, mellé húzzuk a balt, majd letesszük a jobbat és 

letesszük a balt is. Fordítva is végezzük el. 
12. Mindkét térdünket egyszerre hashoz húzzuk és letesszük. Vállakat leszorítjuk. 
13. Lábak talpon. Emeljük föl a fenekünket a levegőbe, letesszük és ellazítunk. 
14. Jobb térdet döntsük ki oldalra, majd vissza középre. Ballal ugyanígy. 
15. Hashoz húzzuk mindkét térdet. Nyújtsuk fel a levegőbe a jobb lábat és vissza hashoz. 

A bal lábat ugyanígy, majd leengedjük a lábakat. 

OLDALT FEKVÉS 

 

Kiinduló helyzet: Jobb oldalunkra fordulunk. Jobb kezünket fej alá tesszük, bal kezünkkel 

támaszkodunk a mellkasunk előtt, mindkét térdünket behajlítjuk. 

1. Megemeljük a bal karunkat hátra, jól zárjuk a lapockát, majd leengedjük. Törzzsel ne 

forduljunk el. 

2. Tegyük a bal kezünket csípőre, húzzuk hátra a könyökünket, zárjuk a lapockánkat, 

majd ellazítunk. 

3. Tegyük tarkóra a bal kezünket, húzzuk hátra a könyökünket, beszívjuk a levegőt (ne 

forduljunk ki) majd vissza középre, és kifújjuk a levegőt, ellazítunk. 

4. Nyújtsuk ki a bal lábunkat középre, bal karunkat emeljük fel a fel mellé. Nyújtózzunk 

meg bal kézzel és bal sarokkal, majd ellazítunk. 

 

A másik oldalra fordulva is végezzük el az előző pontokban leírt gyakorlatsort. 
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HASON FEKVÉS 

 

Kiinduló helyzet: Forduljunk hasra. Kispárnát tegyünk a hasunk alá, a két tenyerünkre 

rátámaszkodunk úgy, hogy a vállak alatt legyen a két tenyér, a két könyökünket pedig 

szorítsuk a törzsünkhöz, az ujjak előre néznek. 

1. Fordítsuk a fejünket jobbra, majd balra, végül középen megállunk. 

2. Összeszorítjuk a feneket, és ellazítunk. 

3. Hajlítsuk be a jobb térdünket és cseréljük folyamatosan a ballal, végül nyújtsuk ki. 

4. Állítsuk lábujjhegyre a két lábat, kifeszítjük a két térdet és ellazítunk, leengedjük. 

Végül elengedjük a lábujjtámaszt. 

5. Nyújtsuk ki a jobb karunkat előre, jól megnyújtózunk, majd visszahúzzuk a váll alá. 

Bal karral felváltva végezzük. 

6. Jobb kart oldalra nyújtsuk ki és visszahúzzuk. Bal karral felváltva végezzük. 

7. Fejünk a homlokra támasztva. Oldalra nyújtsuk ki a jobb karunkat. Megemeljük a jobb 

kart a levegőbe, majd leengedjük. Végül húzzuk vissza a kart a váll alá. Bal karral is 

végezzük el a gyakorlatot. 

8. Jobb kezünket tegyük tarkóra, felemeljük a könyökünket, majd letesszük. 

visszatesszük váll alá a kezünket. Bal karral is elvégezzük. 

9. Hajlítsuk be a jobb térdünket, sarkunkat közelítsük a fenekünkhöz. emeljük meg a 

jobb combunkat, majd letesszük. Végül nyújtsuk ki a térdünket. Bal lábbal ugyanígy. 

 

NÉGYKÉZLÁB HELYZET 

 

Kiinduló helyzet: Térdünkön és tenyerünkön támaszkodunk, hátunk egyenes. 

1. Csúsztassuk a jobb lábunkat hátra, majd vissza, leengedjük. Bal lábbal felváltva 

végezzük. 

2. Csúsztassuk hátra a jobb lábunkat. Megemeljük a levegőbe, majd lábujjra letesszük. 

Végül húzzuk vissza a térdre. Bal lábbal ugyanígy. Könyökünket ne hajlítsuk a 

gyakorlat közben. 

3. Két kezünket fordítsuk egymással szembe, ujjak egymás felé néznek. Hajlítsuk be a 

két könyökünket, állunkat próbáljuk leérinteni (a könyököt ne érintsük le), majd 

kinyújtani. Végül fordítsuk vissza a két kezünket. 

4. Emeljük a jobb kart előre, megnyújtózunk, és tegyük vissza le. Bal karral felváltva 

végezzük. 

 

TÉRDELVE 

 

1. Térdeljünk fel, hátunkat kiegyenesítjük, karunkat behúzzuk. Tegyük tarkóra mindkét 

kezünket. Hátrahúzzuk a könyököket, orron keresztül nagy levegőt veszünk, és 

szájon át kifújjuk a levegőt. 

 

 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 


