ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Ուիգմոր Քլինիք ՓԲԸ
Պուշկին փողոց 56 շենք
Երևան 0001, Հայաստան
info@wigmoreclinic.am
www.wigmoreclinic.am
+37412345678

ՈՏՆԱԹԱԹԻ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
I.

Թուլացրեք ոտքի մատները, թեքեք ոտնաթաթը վեր-ներս, ապա՝ ներքև, ապա՝ վեր-դուրս։

II.

Քաշեք ոտնաթաթը դեպի ձեզ, ապա իջեցրեք ոտքի մատները որքան հնարավոր է ներքև։

III.

Պտտեք մատները ներքև, ապա՝ ուղղեք և ձգեք դեպի ձեզ։

IV.

Նստեք՝ ոտքերն ուղիղ, ծնկները միասին։ Սրբիչը տեղավորեք ոտքի մատների հիմքին
մոտ և ձեռքերով բռնեք սրբիչի երկու ծայրերը՝ ձգելով դեպի ձեզ։
1. Ոտնաթաթը քաշեք դեպի ձեզ՝ սրբիչը դեպի ձեզ քաշելով։
2. Ձգեք ոտնաթաթը դեպի ներքև՝ սրբիչի օգնությամբ դիմադրելով շարժմանը։
3. Սրբիչի ծայրերը բռնեք խաչաձև և կրկնեք վերը նշված վարժությունները։

V.

Կանգնեք պատի դիմաց՝ ոտքերը միասին, արմունկները ծալած՝ թեքված դեպի պատը։
Իրանը պահեք ուղիղ և կրունկները մի կտրեք հատակից։

VI.

Նստեք աթոռին՝ վնասված ոտքը դնելով առողջ ոտքի վրա։ Երևակայական մատիտով՝
ոտքի մատներով, գրեք 1-10 թվերը։

VII.

Նստեք աթոռին, սրբիչը դրեք ոտնաթաթի տակ և փորձեք ոտքի մատներով հավաքել այն։

VIII.

Բարձրացեք ոտքի մատներին ապա՝ մարմնի ծանրությունը տեղափոխեք կրունկներին։
Վարժությունը կրկնեք 8-10 անգամ, դանդաղ տեմպով։

IX.

Կանգնեք վնասված ոտքի վրա և փորձեք պահել հավասարակշռությունը։ Վարժության
կատարումը հասցրեք 2 րոպեի։

X.

Քայլեք ոտքի մատների վրա, ապա՝ կրունկների վրա։

Վարժություններ ռետինե պարանի օգնությամբ
I.

Ռետինե պարանը կապեք սեղանի ոտքից, նստեք գետնին, ուղղեք ոտքերը, պարանը
անցկացրեք ոտնաթաթի վրա և ոտնաթաթը դանդաղ քաշեք դեպի ձեզ։

II.

Նստեք սեղանին զուգահետ՝ ոտնաթաթը պտտեք բութ մատի ուղղությամբ։

III.

Մնացեք վերը նշված դիրքում, պահեք ոտնաթաթը նկարում ցուցադրված դիրքով և ձգեք
այն ճկույթ մատի ուղղությամբ։

Մեթոդական ցուցումներ՝ կրկնեք յուրաքանչյուր վարժությունը 10 անգամ, օրական 3
կրկնություն։ Վարժությունների կատարման տեմպը՝ դանդաղ։

Այս ձգողական վարժությունները նախատեսված են <<պլանտար ֆասցիտի>> (Plantar fascitis)
բուժման համար։

1․ Կանգնել պատի դիմաց, աջ ոտքն առաջ՝ ծնկան հոդում
ծալված, ձախ ոտքը հետ՝ ուղիղ, կրունկը գետնին կպած։ Այս
դիրքում մնալ 10 վայրկյան, վարժությունը կրկներ 10 անգամ՝
յուրաքանչյուր ոտքի համար։

2․ Կանգնել պատի դիմաց, ձախ ոտքն առաջ՝ ծնկան հոդում
ծալված, աջը հետ՝ ծնկան հոդում ծալված, կրունկը գետնին կպած։
Այս դիրքում մնալ 10 վայրկյան, վարժությունը կրկներ 10 անգամ՝
յուրաքանչյուր ոտքի համար։

3․ Ծնկած դիրքում իրանը թեքել առաջ, հենվել ձեռքերի,
ծնկների և ոտնաթաթի առաջային հատվածի վրա։ Այս
դիրքում մնալ 10 վայրկյան։ Վարժությունը կրկնել 10
անգամ։

Ցանկալի արդյունքի հասնելու և ցավից ազատվելու համար, վարժությունները պետք է
կատարել ամեն օր՝ օրական առնվազն 2 անգամ։

