mama
2. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, koleni sta pokrčeni,
stopali na tleh, roki sta sproščeno ob telesu.
> Stisnite MMD in GTM,
> dvignite glavo in rameni od podlage,
> zadržite nekaj sekund in nato mišice sprostite.
> Med dvigom dihajte enakomerno in sproščeno.
> Vajo ponovite do 10-krat.

Nasveti
Vstajanje iz postelje

Stisnite MMD in GTM, skrčite koleni in se obrnite
na bok. Z rokama se odrinite od podlage (postelje),
ter spustite nogi preko roba postelje.

Dvigovanje in nošenje otroka ali bremen
2. vaja: dvig glave in ramen od podlage

3. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, koleni sta pokrčeni, stopali
na tleh, ena roka v zatilju, druga sproščeno ob telesu.
> Stisnite MMD in GTM,
> dvignite in zasučite trup vstran,
> zadržite nekaj sekund in nato mišice sprostite.
> Med dvigom dihajte enakomerno in sproščeno.
> Vajo ponovite do 10-krat, menjaje v desno in levo.

Stopite čim bliže k otroku, stopali postavite vzporedno in skrčite koleni. Preden dvignete, stisnite
MMD in GTM. Dvignite se z ravno hrbtenico in
telesa ne obračajte vstran.

Težje telesne aktivnosti

Težjih telesnih aktivnosti in tekmovalnega športa
se izogibajte najmanj tri mesece oziroma se prej
posvetujte s svojim ginekologom.

Počitek in sprostitev

Privoščite si počitek in vzemite si čas za sprostitev,
tako telesno kot psihično (masaža, kopeli, savna,
sprostitvene tehnike …).
3. vaja: dvig in zasuk trupa vstran

4. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, koleni sta pokrčeni,
stopali na tleh, roki sta sproščeno ob telesu.
> Stisnite MMD in GTM,
> dvignite zadnjico in križ od podlage,
> zadržite nekaj sekund in nato mišice sprostite.
> Med dvigom dihajte enakomerno in sproščeno.
> Vajo ponovite do 10-krat.
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4. vaja: dvig zadnjice od podlage
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mama
Med nosečnostjo se je vaše telo devet mesecev fizično in psihično spreminjalo ter pripravljalo na porod. Podobno se dogaja tudi po porodu, le da so spremembe tokrat precej hitrejše in
tudi čas, ki vam je na voljo za vrnitev v prvotno stanje, je precej
krajši. Zato je treba poporodno vadbo začeti že prvi dan po
porodu in jo doma nadaljevati še vsaj šest mesecev.

s poporodno vadbo:
> izboljšamo krvni obtok (zmanjšamo možnost tromboze,
pospešimo celjenje),
> okrepimo oslabele trebušne mišice in mišice
medeničnega dna (MMD),
> pospešimo prebavo ter
> vplivamo na telesno in duševno sprostitev.
Poporodne vaje so sestavljene tako, da lahko telovadite tudi
tiste, ki imate zašit presredek. Mamice, ki ste rodile s carskim
rezom, lahko začnete telovaditi takoj prvi dan po odstranitvi šivov.
Veliko žensk trpi zaradi občasnega uhajanja urina (inkontinence). Urin lahko uhaja pri naporu, napenjanju, dvigovanju bremen, pri kihanju, kašljanju, smejanju in pri hoji po stopnicah.
Ob tem se poveča pritisk v trebušni votlini, ki ga oslabele mišice
medeničnega dna ne zdržijo. Potrebno je povečati moč mišic,
ki podpirajo organe v medenici, ter izboljšati nadzor mehurja.

vaje za krepitev mišic
medeničnega dna (MMD)
> Namestite se v udoben položaj.
> Stisnite MMD (kot bi želele zaustaviti curek urina) in
> stisk zadržite največ 10 sekund.
Zabeležite si, koliko sekund ste zadržale stisk (npr. 4 s).
> Malo sprostite MMD in nato
> stisnite - zadržite - sprostite MMD in
> to ponovite največ 10-krat.

> Vaša začetna stopnja je: MMD stisnete 5-krat,
stisk zadržite 4 s in to ponovite 4- do 6-krat na dan.
> Kasneje, ko se moč MMD izboljša,
povečamo število stiskov in podaljšamo čas stiska.
> Izvajamo tudi hitre, močne stiske (do 10-krat),
ki omogočajo, da MMD stisnemo pri hitrih reakcijah, kot
so kihanje, kašljanje, smejanje …

vaje za izboljšanje krvnega obtoka
1. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, s stegnjenima
nogama, roki sta sproščeno ob telesu.
> Stopali povlecite k sebi in ju nato iztegnite.
> Gib v končnem položaju zadržite nekaj sekund.
> Vajo ponovite 10-krat.

vaja za krepitev globokih
trebušnih mišic (gtm)
Vaja
> Začetni položaj: leže na boku, blazina med nogama.
Če vam ležanje na boku ni prijetno, se lahko namestite v vam
najudobnejši položaj (na hrbet, na trebuh, v polsedeči položaj…).
> Sprostite trebuh, sproščeno vdihnite, izdihnite in nežno
potegnite spodnji del trebuha (popek) navznoter ter stisnite
MMD.
> Zadržite nekaj sekund in nato mišice sprostite.
> Med stiskom dihajte enakomerno in sproščeno.
> Vajo ponovite do 10-krat in stisk zadržite do 10 sekund
(glede na svoje sposobnosti).

Vaja: leže na boku (blazina med nogama )

1. vaja: stopali gor-dol

2. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, s stegnjenima nogama,
roki sta sproščeno ob telesu.
> Krožite s stopali v obe smeri.
> Vajo ponovite 10-krat.

vaje za krepitev površinskih mišic trupa
1. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, koleni sta pokrčeni,
stopali na tleh, roki sta sproščeno ob telesu.
> Stisnite MMD in GTM,
> dvignite glavo od podlage,
> zadržite nekaj sekund in nato mišice sprostite.
> Med dvigom dihajte enakomerno in sproščeno.
> Vajo ponovite do 10-krat.

2. vaja: stopali krožita

3. vaja
> Začetni položaj: leže na hrbtu, s stegnjenima
nogama, roki sta sproščeno ob telesu.
> Stopali povlecite k sebi in potisnite koleni ob podlago.
> Gib v končnem položaju zadržite nekaj sekund in nato sprostite.
> Vajo ponovite 10-krat.

1. vaja: dvig glave od podlage

Zabeležite si, kolikokrat ste ponovile stisk (npr. 5-krat).
3. vaja: stopali k sebi, kolena ob podlago
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