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Boala artrozica a cotului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e x e r c i t i u l  1  

Flexia cotului 
e x e r c i t i u l  2  

Extensia cotului 
e x e r c i t i u l  3  

Joaca de-a 
marionetele 

e x e r c i t i u l  4  

Intarirea bicepsului 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Pentru recuperarea capacitatii 
de flexare (indoire) a cotului 
pe cat de mult posibil   

 

De ce este util  acest 
exercitiu? 

 Pentru recuperarea completa 
a flexiei (indoirii) cotului. 

Fara aceasta extensie 
completa, umarul tinde sa se 
suprasolicite pentru a 
compensa. 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Pentru a recupera capacitatea 
de a intoarce palma in sus si 
in jos fara a misca umarul. 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Ajuta  flexia cotului   

Cum se face exercitiul 

corect? 

 In sezut cu fata la masa, cotul 
si mana (palma in sus) sunt 
asezate pe masa. 

 Folosind mana opusa, 
impingeti incheietura mainii 
pentru a indoi cotul si a aduce 
mana in contact cu umarul de 
aceeasi parte. 

 

 

 

 

 

 SFAT 
Daca va doare cotul, puteti 
sa il puneti pe o perna in loc 
sa il puneti direct pe masa. 

Cum se face exercitiul 

corect? 

 In sezut cu fata la masa, cotul 
este indoit si asezat pe o 
perna si palma este 
indreptata in sus. 

 Luati o sticla mica de apa in 
mana si lasati cotul sa se 
deschida usor sub greutatea 
sticlei. Tineti pozitia cel putin 
10 - 15 minute. 

 

 

  SFAT  
Aveti grija sa nu ridicati 
varful umarului si sa nu 
folositi o greutate prea mare 
de la inceput   (puteti umple 
sticla progresiv pentru a face 
exercitiul mai dificil). 

Cum se face exercitiul 

corect? 

 In sezut, cotul este indoit si 
asezat pe masa (pe o perna 
pentru mai mult confort) si 
palma este asezata in sus. 

 Cealalta mana va ajuta bratul 
sa "se joace de-a 
marionetele" prin rotatia sa 
fara a ridica umarul. 

 

 

 

 

 

  SFAT  
Mana este pozitionata la 
incheietura pentru a realiza 
miscarile de rotatie. 

Cum se face exercitiul 

corect? 

 In sezut cu fata la masa, cotul 
este indoit si asezat pe o 
perna cu palma privind in sus. 

 Folosind o sticla mica de apa 
cu o anumita cantitate de apa 
in ea (cu cat e mai plina sticla 
cu atat este mai greu 
exercitiul) indepartati bratul 
de corp cat de departe si de 
incet posibil; apoi aduceti-l 
inapoi. 

 Repetati de mai multe ori  ca 
si cand ati manevra o pompa. 

 

  SFAT  
Pozitia palmei trebuie sa fie 
spre tavan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME SIMPLE RULES TO FOLLOW DURING THESE 
EXERCISES: 
 
 work at your own pace, calmly and steadily, 
 breathe during the exercises, 
 do not force it and follow the pause time, 
 gradually increase the number of sets. 

Boala artrozica instalata 
Exercitii pentru mentinerea 

functiei articulare 

 
 

CATEVA REGULI SIMPLE DE URMARIT IN TIMPUL 
ACESTOR EXERCITII 
 

 Lucrati in propriul dvs ritm, calm si constant. 
 Respirati in timpul exercitiilor. 
 Nu fortati si respectati timpul de pauza. 
 Cresteti progresiv numarul de seturi. 
 

DURATA EXERCITIILOR 
 

Miscarile de stretching (intindere): puteti mentine 
pozitia cateva secunde (6-10), oprindu-va daca devine prea 
dureroasa. 
Miscarile de intarire: puteti efectua seturi de cate cinci 
miscari cu o perioada mai lunga de repaus (cam de doua ori 
mai mult decat durata miscarii). De asemenea recomandam 
sa schimbati pozitia intre exercitii (de la un picior la altul, 
de exemplu) pentru a relaxa musculatura care a fost 
lucrata.  
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