
Kezeljük a nyakfájást! 

10 gyakorlat 

Arthuman Központ 

www.arthuman.hu 

Tel: +  36 30 190 7315 

 Rendelői gyógytorna , McKenzie, 

Schroth, Terrier, Manuálterápiás 

kezelések, gyógymasszázs 

 Házi gyógytorna 

 Cégekhez kihelyezett gerinctorna 

 Gerinc betegségek kezelése 

(Porckorongsérv, Gerincferdülés, egyéb ge-

rinc panaszok) 

 Mozgásszervi elváltozások kezelése (térd, 

nyak, váll, hát, derék stb. panaszok) 

 Rehabilitációs gyógytorna 

 Kiscsoportos gerinctorna 



Kedves Gyógyulni-vágyó! 
 

Nagy lépést tett a változás útján azzal, hogy megvásárolta otthoni használatra 

szánt gyakorlatainkat!  

 

Kérjük, olvassa el bevezetőnket, melyben útmutatót adunk a gyakorlatokhoz! 

 

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy a mozgásszervi problémák 

leghatékonyabb kezelése az egyéni terápia, melynek a folyamata az ArtHuman 

Központban a következő: pácienseink először vizsgálaton vesznek részt, ahol a 

probléma és az ok feltérképezése után a vizsgálatot végző szakemberrel 

kialakítják a legmegfelelőbb, általában egyéni terápiát. Leggyakrabban használt 

kezelési programunk a K-Program, melynek szabott gyakorlatait 12 hét alatt lehet 

elsajátítani. Ezidő alatt kéthetente új gyakorlatsort tanítunk be pácienseinknek, 

melyeket naponta kell végezniük a kívánt hatás eléréséhez. Szakembereink 

kiválasztják a megfelelő módszert és a gyakorlatokat mindig az egyéni 

problémától és az egyéni adottságoktól függően állítják össze és tanítják be. 

Fontos a gyakorlatok helyes végzése, a pozíciók megtartása!  

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! 

 

Mi, akik ezeket a gyakorlatokat készítettük, nem ismerjük az Ön személyes 

egészségi állapotát. Kérjük, konzultáljon orvosával a gyakorlatok elkezdése előtt 

vagy vegyen részt vizsgálatunkon! Kérje ki szakember véleményét arról, hogy a 

tornagyakorlatok javítanak e az Ön állapotán!  

 

Kérjük, tartsa be ezen ajánlásokat, mert az orvosi konzultáció hiányából eredő 

hatásokért felelősséget nem vállalunk! 

 

Az Ön által megvásárolt gyakorlatok nyakfájás esetén ajánlottak. Végezze azokat 

naponta, lehetőség szerint azonos napszakban. Gyakorlataink sorrendjét tartsa be, 

azokat a megadott rendben végezze egymás után.  

 

Ha azok a test valamely oldalát érintik, kérjük végezze el a másik oldalra is! A 

gyakorlatokból oldalanként 2x10 vagy 3x10-et végezzen! Amennyiben egy 

helyzetet meg kell tartania, tegye azt legalább 1 percig! 



 

A mozgásszervi problémák általában nem szeparáltan, önmagukban jelentkeznek. 

A célirányos, nyakfájásra kidolgozott gyakorlatok bízunk benne, hogy hasznosak 

lesznek Önnek. Amennyiben azonban más elváltozás, probléma is fennáll Önnél, 

akkor komplex kezelés javasolt! 

 

A gyakorlatok sorrendje: 

 
 

Jó egészséget és fájdalommentes mozgást kívánunk Önnek! 

 

Bármilyen kérdés esetén keressen minket bizalommal! 

Arthuman Központ 

1122 Budapest, Alkotás út 15. 

Tel: +36 30 190 7315 

www.arthuman.hu  

www.gerincgyogyitas.hu  

 

 

 

http://www.arthuman.hu/
http://www.gerincgyogyitas.hu/
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    Hóangyal (álló helyzetben) 

    
  Álljon egyenesen, csípőszéles terpeszben, párhuzamos lábfejekkel és 

támaszkodjon háttal a falhoz! Sarka legyen egy lábfejnyire a faltól!

  Derekával simuljon a falhoz, tenyere nézzen fölfelé!

  Karját emelje magastártásba, a törzs vonalából ne mozduljon ki! Ezután engedje 

vissza karjait a kezdő pozícióba! (ha súllyal végzi a gyakorlatot, kezét oldalsó 

középtartásig emelje, tenyere pedig lefelé nézzen!)

  Figyeljen, hogy az emelést más mozdulattal ne segítse (pl. felsőtestének 

lendületével)! Ismételje a gyakorlatot a megadott számban!

   

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….…… 

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….…… 

  …………………...………………...……………………………….…… 

ARTHuman Tel: 06 1 7818 785 

 



Fejtartás (lábtámaszos hanyattfekvésben)

  Feküdjön hanyatt, Z-fekvésben!

  Derekát, vállát, kézhátát szorítsa le a talajra!

  Maradjon így a megadott ideig!

Ismétlés:…………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés:…………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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ARTHuman Tel: 06 30 595-3555

  Állát húzza be, tarkóját szorítsa a talajra és nyújtózzon a fejtetővel fölfelé!



Fejfordítás Z-fekvésben

  Feküdjön hanyatt, Z-fekvésben!

  Karjai legyenek oldalsó középtartásban, felfelé fordított tenyérrel!

  Derekát, vállát és kézhátát simítsa a talajhoz!

  Ismételje a gyakorlatot a megadott számban!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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ARTHuman Tel: 06 30 595-3555

  Állát hátra húzva (mintha tokát akarna képezni), nyomja tarkóját a talajra, majd ezt a 

helyzetet megtartva lassan fordítsa a fejét jobbra, majd balra!



Lapockamozgatás (vízszintes talptámasszal)

  Feküdjön hanyatt, lábát tegye csípőszélességű terpeszbe (talpa legyen a talajon)!

  Derekát szorítsa a talajhoz, tenyere nézzen felfelé!

  Vállait föl-le mozgatva “csiszolja” lapockáját a talajon!

  Ismételje a gyakorlatot a megadott számban!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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ARTHuman Tel: 06 30 595-3555



Fejtartás (vízszintes talptámasszal)

  Feküdjön hanyatt, talpai legyenek a talajon, térdei és csipője 90°-ot zárjanak be!

  Derekát, vállát, kézhátát szorítsa a talajra!

 Állát húzza be, tarkóját szorítsa a talara és nyújtózzon a fejtetővel felfelé!!

 Maradjon így a megadott ideig!

Ismétlés:…………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés:…………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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ARTHuman Tel: 06 30 595-3555



Lapockamozgatás (lábtámaszos hanyattfekvésben)

  Feküdjön hanyatt, Z-fekvésben!

  Derekát szorítsa le, és tartsa ott a gyakorlat alatt!

  Vállait föl-le húzva a falon, csúsztassa (csiszolja) lapockáit!

  Ismételje a gyakorlatot a megadott számban!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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ARTHuman Tel: 06 30 595-3555

  Két karja rézsútosan lefelé legyen a törzs mellett fölfelé fordított tenyérrel!



Fejfordítás (faltámasszal, ülve)

  Üljön le egy támla nélküli székre, és támaszkodjon háttal a falhoz!

  Derekát szorítsa a falhoz és medencéjét húzza maga alá, lábai csípőszéles 

terpeszben legyenek, lábfejek párhuzamosak!


  Állát húzza be, tarkóját szorítsa a falhoz, és fejtetővel nyújtózzon fölfelé!

  Óvatosan fordítsa a fejét jobbra, majd balra a megadott ismétlésszámban!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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ARTHuman Tel: 06 30 595-3555



Hóangyal 

(ülő helyzetben)

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……

  Ismételje a gyakorlatot a megadott 

számban!

ARTHuman Tel: 06 30 595-3555
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  Üljön le egy székre, törzse legyen 

egyenes!

  Karjai legyenek mélytartásban, 

súlyzóval a kézben vagy anélkül, 

tenyere nézzen előre!

  Oldalon keresztül emelje karjait 

magastartásba végig a törzs síkjában 

tartva, majd engedje vissza. (Ha 

súlyzóval végzi a gyakorlatot, akkor 

oldalsó középtartásig és lefelé 

fordított tenyérrel!)

  Ugyanígy oldalon keresztül hozza 

vissza karjait a kiinduló helyzetbe!3 



Lapockamozgatás (ülő helyzetben)

  Üljön le egyenes törzzsel egy támla nélküli székre, háttal a falnak!

  Két karja rézsútosan lefelé legyen a törzs mellett előre néző tenyérrel, és 

támassza a falhoz őket!

  Derekát is szorítsa a falhoz, és tartsa ott a gyakorlat alatt!

  Vállait föl-le húzva a falon, csúsztassa (csiszolja) lapockáit!

  Ismételje a gyakorlatot a megadott számban!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……

K
-P
ro
g
ra
m

ARTHuman Tel: 06 30 595-3555



Fejtartás (faltámasszal, álló helyzetben)

  Derekát, vállát, kézhátát szorítsa a falhoz!

 Állát húzza be, tarkóját szorítsa a falhoz és nyújtózzon a fejtetővel felfelé!!

 Maradjon így a megadott ideig!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……

K
-P
ro
g
ra
m

ARTHuman Tel: 06 30 595-3555

  Támaszkodjon háttal  a falnak, lábfejei csípőszéles terpeszben legyenek, kb. egy 

lábfejnyire a faltól!


