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OHJELMAN TEKIJÄ: KRISTIAN POPOV

LIFW HUOLTO, SÄÄRILIHAKSET (PENIKAT)

1.1.2016 - 31.12.2016

Ennen treeniä

Treeni 1 Valinnainen / 6 liikettä

Säärenlihasaitio-oireyhtymä "penikkatauti" voi johtua lihasheikkoudesta ja verenkiertohäiriöstä. Syynä voi olla myös ylirasitustila. Varsinkin virheellinen juoksuaskellus aiheuttaa säären etuosan rasitusta ja sitä

kautta tulehdustilaa. 

Erityisen tärkeää on lisätä jumppaamalla verenkiertoa, tämän jälkeen venytellä pohjelihakset. Kireät pohkeet vaikuttavat osaltaan myös penikoiden lihaskalvon kireyteen. Tämän jälkeen on hyvä laittaa kylmäpussi

sääriin esim. marja/vihannespakastepussi käy mainiosti. Välttääksesi ihon paleltumista, käytä ohutta liinaa tai pyyhettä jääpussin ja ihon välissä. Yksi tapa on myös kevyesti hieroa jääpalalla sääriä.

Ohjelma on suunniteltu pohje ja säären huoltoon.

Tee ohjelma päivittäin.

Suorita 1-2 sarjaa per liike. Aloita ensin lämmittävillä kuntoutusliikkeillä lisätäksesi verenkiertoa säären etuosiin, jatka siitä hierontaan putkirullalla.

Kesto 8-16min

Helppo tehdä kotioloissa matolla paljain jaloin

Tee lopuksi kylmähoito 15min+

1. Kantapäiden nostot vuorotahtiin seisaaltaan Sarjat: 1-2  Toistot: 60sek

1. Seiso lantion levyisessä haara-asennossa.

2. Nosta oikea kantapää irti alustasta ja koukista samanaikaisesti vasen käsi ylös. Säilytä ylävartalo pystyssä.

3. Tuo kantapää takaisin alustaan ja nosta samanaikaisesti vasen kantapää irti alustasta. Koukista vastaavasti

oikea käsi samanaikaisesti ylös.

4. Jatka kantapäiden nostoja käsillä liikettä rytmittäen haluamasi toistomäärä tai aika.

2. Kanta-päkiä askellus liikkuen Sarjat: 1-2  Toistot: 60sek

1. Kävele vuorotahtiin eteenpäin viemällä ensin kantapää maahan. Koukista samanaikaisesti vastakkainen käsi

eteen.

2. Rullaa askelta niin, että nouset korostetusti päkiälle ja koukista samanaikaisesti saman puolen käsi eteen.

3. Jatka askellusta haluamasi toistomäärä tai aika. 

3. Säärien rullaus Sarjat: 1-2  Toistot: 60sek

1. Asetu konttausasentoon sääret rullan päälle ja tue kämmenet alustaa vasten. Hengitä sisään.

2. Rullaa sääriä hitaassa tahdissa vuoron perään kahdessa eri linjassa sääriluun eri puolilta säärien alaosasta lähes

polveen saakka. Hengitä samalla ulos.
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4. Pohkeiden rullaus vuorojaloin Sarjat: 1-2  Toistot: 60sek

1. Istu alustalle ja aseta vasemman pohkeen alaosa rullan päälle. Nosta oikea jalka vasemman päälle

tehostaaksesi painevaikutusta.

2. Kohottaudu käsien varaan ja nosta lantio irti alustasta. Hengitä sisään.

3. Rullaa pohjetta rauhallisella tahdilla nilkasta polvitaipeeseen asti. Hengitä samalla ulos.

5. Akillesjänteen ja pohkeen venytys toispolvi-istunnassa Sarjat: 1-2  Toistot: 60sek

1. Laske oikea polvi alustaan ja laskeudu istumaan niin, että vasen jalkapohja on kiinni alustassa. Vie

kämmenpohjat alustaan vartalon etupuolelle ja hengitä sisään.

2. Pyri pitämään kantapää kiinni alustassa ja kallista vartaloa eteenpäin kunnes tunnet venytyksen pohkeen ja

akillesjänteen alueella.  Hengitä samalla ulos.

3. Kallista vartaloa takaisin taakse ja hengitä samanaikaisesti sisään.

6. Pohjevenytys A-asennossa Sarjat: 1-2  Toistot: 60sek

1. Asettaudu konttausasentoon kämmenet alustaa vasten. Pidä kyynärpäät suorina.

2. Nosta lantio ylös ja vie katse varpaisiin.

3. Paina toista kantapäätä alustaa vasten ja koukista samalla toista polvea niin että kantapää nousee alustasta. 

4. Hengitä sisään, kun teet painonsiirron.

5. Hengitä ulos, kun painat kantapäätä alustaa kohti.


