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OHJELMAN TEKIJÄ: KRISTIAN POPOV

LIFW KUNTOUTUS, VATSALIHASTEN ERKAUMA

1.1.2016 - 31.12.2016

Ennen treeniä

Treeni 1 Valinnainen / 3 liikettä

LIFW Mammat ja Vatsalihasten erkauma.

Raskauden aikana vatsalihakset venyvät masun kasvaessa. Samalla suorat vatsalihakset eli "six pack" erkanee vatsan eri puolille ja niiden välissä jänne (Linea Alba) levenee. Synnytyksen jälkeen on normaalia että

suorat vatsalihakset ovat erillään toisistaan. Tila ei ole pysyvä, ja useimmiten tämä palautuu entiselleen noin puolen vuoden sisällä.

Osalle tämä ei aina käy, vaan silloin puhutaan vatsalihaksen erkaumasta joka tarvitsee huolellista kuntoutusta.

Voit itse testata löytyykö erkaumaa seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Asetu selinmakuulle ja aseta toisen käden sormenpäät napaan ja rutista kevyesti ylävartalo ylös.

Suorat vastalihakset jännittyvät, tällöin tunnustele suorien vatsalihaksien erkauman leveyttä:

1. Jos rakoa ei ole suorat vatsalihakset puristavat sormet lyttyyn

2. Jos rakoa on leveä, et välttämättä tunne vatsalihasten reunoja. Tällöin tunnustele montako sormenleveyttä rako on navan kohdalla

Jos sinulla on erkauma älä aloita suorien vatsalihasten harjoittelua. Varsinkin yleisiä vatsalihaksia, kuten rutistusksia istumaan nousuja, linkkareita, kiertoja ja lankkuja.

Suosittelemme ammattilaisen apua, fysioterapeutin joka osaa neuvoa erkaantumisen hoitoon tarvittavia liikkeitä sekä niiden oikean tekniikan.

LIFW treeneissä suosittelemme vatsalihasliikkeiden väliin jättämistä ja niiden korvaamista seuraavilla liikkeillä ennen treeniä. Harjoitus aktivoi syviä poikittaisia vatsalihaksia, joita pitää systemaattisesti alkaa

harjoittaa ennenkuin siirrytään suorien vatsalihasten harjoitteluun. Vältä myös itse treeneissä tehtäviä nopeita liikkeitä ja aikaa vastaan kellottamista vaan keskity tekniikkaan ja erityisesti keskivartalon hallintaan.

//Kristian

1. Lantionkääntö seisten Sarjat: 3  Toistot: 10  Palautus: 30sek

1. Asetu seisomaan hartioiden levyiseen haara-asentoon. Aseta kädet ristiin rintakehän päälle. Pidä niska pitkänä

sekä katse suunnattuna suoraan eteenpäin. 

2. Vedä napaa sisään sisäänhengityksellä ja uloshengityksen aikana kallista lantiota ylöspäin pienentämällä

alaselän notkoa.

3. Hengitä sisään ja uloshengityksellä kallista lantiota vastaavasti alaspäin alaselän notkon kasvaessa.

2. Poikittaisen vatsalihaksen aktivointi ja pään nosto selinmakuulla Sarjat: 3  Toistot: 10  Palautus: 30sek

1. Asetu selinmakuulle ja aseta polvet 90 asteen kulmaan. Vie kädet alaselän alle, tuet näin alaselän luonnollisen

notkon. Vedä napaa kevyesti sisään ja jännitä alavatsan lihaksia.

2. Hengitä sisään ja uloshengityksen aikana käännä lantio ylöspäin niin että alaselkä painuu käsiä vasten. Nosta

pää ja ylävartalo rullaten irti lattiasta.

3. Hengitä yläasennossa sisään ja uloshengityksellä ja laske ylävartalo hitaasti alas. Anna lantion kallistua takaisin

neutraaliasentoon.
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3. Lantion kääntö päinmakuulla Sarjat: 3  Toistot: 30s  Palautus: 30sek

1. Asetu päinmakuulle. Aseta otsa käsien päälle ja pidä niska pitkänä sekä katse alustassa. 

2. Vedä napaa sisään sisäänhengityksellä ja uloshengityksen aikana kallista lantiota ylöspäin pienentämällä

alaselän notkoa.

3. Hengitä sisään ja uloshengityksellä palauta lantio neutraaliin asentoon.


