TAKE TIME TO
TAKE CARE OF YOURSELF

JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM PLECÓW?
Większość z nas pracuje dziś zdalnie, zaś liczne placówki, które zwykle
dbają o naszą aktywność i wellness są zamknięte.
Wraz z partnerami Massage Spot przygotowaliśmy kilka wskazówek odnośnie
tego, jak samemu zadbać o dobrą formę naszego grzbietu i nie tylko!

1. RUCH
“Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu.”
Wystarczy 30 minut dziennie, aby zrównoważyć
negatywne skutki siedzącego trybu życia. Silne
mięśnie grzbietu i brzucha są najpewniejszym
sposobem uniknięcia bólu pleców. Zatem znajdź
ulubiony typ ćwiczeń wzmacniających, pilates czy
jogi, które minimum 3x w tygodniu pozwolą Ci
zadbać o te partie mięśniowe. Jest wiele form
aktywności, które możesz wykonywać bez
wychodzenia z domu.
Wprowadź je do kalendarza i trzymaj się planu.

2. POSTAWA
Wykonujesz pracę siedzącą?
Często zmieniaj pozycję ciała, by poprawić krążenie i zadbaj o to, jak
siedzisz. Postaraj się, by w godzinach pracy Twój kręgosłup był
możliwie wyciągnięty, a klatka otwarta.
Jak to osiągnąć?
● WYPROSTUJ PLECY
● Unieś barki
● Skieruj łopatki do tyłu i wyobrażając sobie, że chowasz je
do kieszeni blisko kręgosłupa powoli opuść barki

staraj się wykonać to ćwiczenie codziennie
dla wypracowania nawyku.

3. Mmm...masaż
Masaż zapobiega bólom pleców, niweluje także
pojawiające się już bóle grzbietu. Jeśli nie mamy
możliwości skorzystania z wizyty u sprawdzonego
specjalisty, warto przetestować rozwiązanie, dzięki
któremu, w pewnym stopniu, sami będziemy mogli
sobie pomóc.
Można pokusić się wówczas o użycie rollera/ wałka
korekcyjnego lub piłeczek kauczukowych. Są one łatwo
dostępne w sklepach ze sprzętem sportowym i
rehabilitacyjnym.

Jeśli nie mamy w domy kauczukowej piłeczki:
można poratować się piłką tenisową

3. CD: MASAŻ
Masaż grzbietu piłeczką lub rollerem:
●

●
●

Stań przy ścianie i umieść piłeczkę lub roller na wysokości miejsca, w
którym pojawia się napięcie, oprzyj plecy o roller lub piłkę zapierając się
stopami o podłogę i uginając nogi
Wykonuj ruchy do góry i w dół lub łagodnie na boki namierzając najbardziej
napiętą okolicę. masuj plecy przez 1 minutę
Zatrzymaj i naciśnij silniej w miejscu, gdzie czujesz napięciE, zatrzymaj
pozycję i wykonaj w niej 6 spokojnych, głębokich oddechów.

Dla osób, które znają już wskazaną technikę, polecamy przetestować
ćwiczenie na podłodze.

4. ROZCIĄGAJ SIĘ W TRAKCIE DNIA
Rób ok. 5-minutowe przerwy możliwie co godzinę:

- wykonaj rozciąganie mięśni karku, pleców,
klatki piersiowej i nóg.
- Dodaj skręt tułowia w każdą ze stron
- Wpraw w ruch obrotowy barki, miednicę i stawy kolanowe
Dbaj też w czasie przerw o nawodnienie organizmu.

5. ERGONOMIA
Jeśli masz taką możliwość, zapewnij sobie ergonomiczne krzesło i
biurko z prostokątnym lub kwadratowym blatem dbając o ich ustawione
odpowiednio do Twojego wzrostu.

● Nie masz dobrze wyproﬁlowanego krzesła?
Po prostu zroluj ręcznik i włóż go pod odcinek lędźwiowy.
● Warto też zaopatrzyć się w gumową poduszkę rehabilitacyjną wypełnioną powietrzem, to niedroga
inwestycja, która wprowadzi odczuwalną zmianę.
Materiał powstał w konsultacji ze specjalistą współpracującym z Massage Spot.
Oprawa graficzna: Massage Spot sp. z o.o. oraz Freepick.com
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