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Boala artrozica a soldului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e x e r c i t i u l  1  

Balansul piciorului 
e x e r c i t i u l  2  

Pozitia de fandare 
e x e r c i t i u l  3  

Flexia soldului 
e x e r c i t i u l  4  

Intarirea muschilor 
fesieri 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Relaxeaza articulatia soldului 
mai ales dupa statul in 
picioare sau in sezut o 
perioada lunga de timp. 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Ajuta la ducerea piciorului  in 
spate , in timpul mersului,  
prin intinderea coapsei. 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Pentru a recupera flexia 
completa a soldului. 

De ce este util acest 
exercitiu? 

 Pastreaza muschii fesieri 
(fesierul mare si mediu) bine 
tonifiati. 

 Pentru a evita schiopatatul si 
pentru a mentine un ritm bun 
in timpul mersului. 

Cum se face exercitiul 

corect? 

 Stati in picioare cu un picior 
pe o treapta sau un taburet 
stabil (sau dupa ce v-ati scos 
un pantof) pentru a induce o 
modificare in inaltimea 
membrelor inferioare. 

 Apucati un element fix (de ex. 
o masa) cu o mana pentru a 
va mentine echilibrul. 

 Balansati-va piciorul inainte si 
inapoi fara a va misca 
jumatatea superioara a 
corpului. 

 

 SFAT 
Asezati-va mana libera pe 
talie pentru a preveni 
balansul corpului. Pastrati 
spatele drept. 

Cum se face exercitiul 

corect? 

 Puneti un picior in fata 
celuilalt intr-o fandare. 

 Indoiti genunchiul, tinand 
piciorul din spate drept.  

Cum se face exercitiul 

corect? 

 Din pozitia sezut cu un picior 
pe o treapta mica (taburet 
etc.). 

 Aplecati-va toracele inainte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SFAT  
Tineti minte sa va mentineti 
jumatatea superioara a 
corpului dreapta.  

Cum se face exercitiul 

corect? 

 intinsi pe spate, cu genunchii 
indoiti, ridicati-va bazinul fara 
a va solicita spatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SFAT   

Miscati-va calcaiele in 
directia opusa feselor in 
cazul aparitiei crampelor sau 
a durerii la nivelul 
genunchilor.  

 

 

 

  

 

 

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 incipienta 
Exercitii pentru mentinerea 

functiei articulare 

 
 

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.  

 

 

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. 
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