
Vérkeringésjavító torna

Az ülő és álló helyzetben végzett munka egyaránt nagy terhelést ró a keringésre. Ülő és álló 
helyzetben, a nagyvénákban működő billentyűk munkája ellenére a gravitáció nehezíti a 
vénás visszaáramlást, emellett a csípő- és térdízület hajlított helyzete miatt a nagyerek
megtöretnek, ami szintén nehezíti, lassítja a keringést. Így a munkaidő végére lábunk 
bedagad, elnehezül, és fájdalmassá válik. Ezért lenne szükség arra, hogy munka közben, vagy
munka után a keringést egy kicsit felpezsdítsük, az esetlegesen felszaporodott folyadékot
kiürítsük, felfrissítve ezzel a lábakat, és az egész szervezetet.
A felületes vénák tartását a kötőszövet biztosítja. A kötőszövet minősége örökletes és egyéb 
tényezők függvénye. Manapság egyre nagyobb a pastosus azaz tésztatapintatú, gyenge
kötőszövettel rendelkezők száma. Ezeknél az embereknél a kötőszövet erőssége nem 
megfelelő, nem tartja meg az ereket, visszértágulat jöhet létre. Az örökletes tényezők mellet 
exogén (pl. ülő- és állófoglalkozás, túlsúly) és endogén (pl. kismedencei tumorok) is
okozhatnak visszértágulatot. A felületes vénák normális esetben nem látszanak, ha azonban
megjelennek a bőrfelszínen, varixról beszélünk.
Az artériás keringés egyre gyakoribb, és egyre fiatalabb korban megjelenő elváltozása az
érszűkület. A betegség kialakulásában ismertek még úgynevezett hajlamosító tényező, mint 
pl. az álló munka, az elhízás, a mozgásszegény életmód, a cukorbetegség, a dohányzás, a
hypertonia, magas koleszterin- és trigliceridszint, a túlzott só fogyasztás, de az életkor
előrehaladtával az érbetegségek kialakulása önmagában is nő.  Ez a betegség azonban csak 
később, a betegség súlyosabb stádiumában okoz panaszt.
Az artériás és vénás keringésjavító torna során az alsó végtag izmainak munkájával tudjuk
gyorsítani a keringést, a vénás rendszer tágulataiban pangó vért mobilizálni, és az oedemákat
kiüríteni.

Életmódi tanácsok:

 Kerülje a hosszas ülést. Ha sokáig kell ülni, inkább álljon fel többször, mozgassa meg
a végtagjait.

 Ha állómunkát végez, kerülje mozdulatlan állást, váltsa fel a dinamikus állással, azaz
álljon egyik lábáról a másikra, vagy mozgassa meg időnként a végtagokat.

 Ha visszeres a lába, hordjon gumiharisnyát, vagy használjon fáslit.
 Ha lehetséges, akkor polcolja fel a lábát.
 Hasznos az úszás, és a vízben végzett torna, mert a víz hidrosztatikai nyomása

nyomást gyakorol az erek falára, ezáltal kedvező hatással van a keringésre.
 Kerülje a forró fürdőket, inkább a lábzuhanyozást részesítse előnyben!
 Törekedjen az egészséges étkezésre (rostok vitaminok)

A gyakorlatok:
A gyakorlatok egyszerűek, könnyen megtanulhatóak, de a megfelelő eredmény eléréséhez 
szükséges a rendszeres gyakorlás.
A gyakorlatokat olyan sebességgel végezzük, ahogyan a szívünk dobog (a fent említett
perifériás szív elmélet miatt), azaz kb.72 kontrakciót végezzünk egy perc alatt.



Keringésjavító torna - gyakorlatok

Háton fekvésben:

1. feneket összeszorítani- ellazítani
2. térdeket lefeszíteni- ellazítani
3. lábujjakkal bekarmolni,- kilökni
4. Lábfejeket lefeszíteni- hátrahúzni
5. Bokából körzünk, és lazítunk
6. Jobb térdet talprahúzni, a levegőbe kinyújtani, és nyújtva letenni.
7. Bal lábbal is
8. Lábat a levegőbe nyújtani, sarokkal nyújtózni, majd lábujjat az ellenoldali térdre
9. 2 láb talpon, fül mellé nyújtózva nagy levegőt veszünk a hasunkba, és kiengedjük.
10. Lábakat terpeszbe csúsztatjuk, és zárjuk
11. Lábakat terpeszbe visszük, a lábujjakat egymás felé fordítjuk, és vissza.
12. Jobb sarkat végigcsúsztatjuk a bal lábon térdig, kiejtjük oldalra, oldalt kinyújtjuk a

térdet, és nyújtva zárjuk a másikhoz.
13. Ballal is.
14.Jobb lábat bokából integetve a levegőbe emeljük, és vissza le.
15. Ballal is.
16.Nagy levegőt veszünk a hasunkba, és kiengedjük.
17. Két láb talpon, a térdeket szétejtjük, és zárjuk
18. Két láb talpon, terpeszben, bedöntjük a jobb térdet, majd a balt.
19. Egyik kezet a hasra, másikat a mellkasra, és felváltva mellkasi és hasi légzés
20.Jobb lábat felnyújtjuk a levegőbe, és bokából körzünk
21. Ballal is
22.Jobb lábat nyújtott térddel  csípőből ki- be forgatva megemelni, és vissza.
23.2 kéz hason, orron át beengedjük a levegőt, szájon át kifújjuk

Nyújtott ülésben:

24. lábfejeket lefeszít, és hátrahúz
25. ugyanez, felváltva a jobb és a bal lábfejjel integetünk
26.ülve a két lábat talpra húzzuk, a két térdet szétejtjük és előre kinyújtjuk

Állásban:

27.a két láb csípőszélességnyi terpeszben, előre- hátra-jobbra-balra helyezzük a testsúlyt
28. lábujjhegyre-sarokra állás
29. jobb láb lábujjhegyen, bal talpon, és cserélgetjük
30. jobb térdet hashoz húzzuk, lábfejet lefeszítjük ,és vissza talpra
31.lábujjhegyre állunk, sarkunk elemelkedik a földről, leguggolunk, a sarok végig a 
levegőben, vissza felállunk, és letesszük asarkakat.

32.Kis terpeszben a két karral fölnyújtózva nagy levegőt veszünk, és kifújjuk

Az Ön egyéni egészségtervének konkrét lépéseit a következő oldalon háziorvosával 
közösen egyeztetve háziorvosa határozza meg Önnek!


