
Vaje pri 
osteoartrozi

BOLEČINE V SKLEPIH

V tej knjižici je nekaj vaj za lajšanje težav 
pri osteoartrozi kolkov, kolen, stopal 
ter prstov rok in nog.



osteoartroza

Telovadba lahko olajša težave pri osteoartrozi ali jo celo izboljša. Vaje za večjo 
moč in tonus mišic, ki obdajajo sklepe, pomagajo mišicam ublažiti sunke, s tem 
pa varovati in podpirati sklepe ter zmanjšati bolečine.1,2

Količina telesne vadbe je odvisna od tega, kako huda je artroza. O svojem 
načrtu telesne vadbe se pogovorite z zdravnikom ali fizioterapevtom. 
Zapomnite si, da je treba začeti počasi in postopoma povečevati težavnost in 
trajanje vaj, ko boste sčasoma zmogli več. Morda bo trajalo več tednov, preden 
boste lahko občutili razliko v simptomih.3

V tej knjižici so vaje za lajšanje težav pri osteoartrozi kolkov,  
kolen, stopal ter prstov rok in nog.

Stran 3 – Kolki in kolena

Stran 7 – Stopala

Stran 8 – Roke

Preden začnete s kakršnim koli programom telesne  

vadbe, se o primernih vajah za vašo vrsto osteoartroze 

posvetujte s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.4
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1. vaja: notranji del stegna

V stoječem položaju se primite za naslonjalo stola 
ali kak drug predmet, da boste lažje vzdrževali 
ravnotežje. Nogo, ki je bližje stolu, upognite v kolku 
in kolenu, drugo nogo iztegnite vstran.

Z roko pritiskajte na kolk iztegnjene noge, podporno 
nogo pa še naprej upogibajte in se pri tem naslanjajte 
na stol. Pri tem morate občutiti raztezanje na 
notranji strani stegna.

V iztegnjenem položaju vztrajajte 10 sekund. Vajo 
trikrat ponovite, nato jo naredite še na drugi nogi.

2. vaja: mišice v dimljah

Z levo nogo stopite na stopničko ali pručko. Roko 
položite na zadnjo stran desnega kolka in ga potisnite 
navzpred. Občutiti morate raztezanje pred desnim 
kolkom. V iztegnjenem položaju vztrajajte 10 
sekund. Vajo trikrat ponovite, nato jo naredite še na 
drugi nogi.

3. vaja: zadnji del stegna

Z desno roko se oprite na mizo ali drug predmet. 
Levo stopalo pomaknite nekoliko navzpred, desno 
nogo upognite v kolenu in kolku. Nagnite se 
navzpred. Občutiti morate raztezanje na zadnji strani 
leve noge.

V iztegnjenem položaju vztrajajte 10 sekund. Vajo 
trikrat ponovite, nato jo naredite še na drugi nogi.

Kolki in kolena – raztezanjeBOLEČINE V SKLEPIH
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Kolki in kolena – vaje za moč

4. vaja: zadnji del kolena
Stojte in se pri tem po potrebi držite za 
oporo. Težo prenesite na desno nogo, 
levo pa dvignite tako, da palec ostane 
na tleh. To nogo iztegnite nazaj, tako 
da se peta dotakne tal, pri tem naj 
teža ostane na sprednji nogi. Občutiti 
morate raztezanje na zadnji strani 
kolena.

V iztegnjenem položaju vztrajajte 10 
sekund. Vajo trikrat ponovite, nato jo 
naredite še na drugi nogi.

5. vaja: kolk
Lezite na hrbet. Spodnji del stegna pod 
kolenom si ovijte s širokim trakom ali z 
brisačo. Povlecite trak, tako da se kolk 
upogne, zadržite deset sekund, nato 
popustite, da se noga vrne v izhodiščni 
položaj. 

Trak vlecite (zadržite) deset sekund. 
Vajo na vsaki strani trikrat ponovite.

1. vaja:
Ulezite se na bok; noga, ki je spodaj, 
naj bo pravokotno upognjena v kolku 
in kolenu. Zgornjo nogo, ki naj ostane 
iztegnjena, počasi dvigajte in spuščajte.

Vajo na vsaki strani ponovite 5- do 
10-krat.
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2. vaja:
Pokleknite na vse štiri, glavo naslonite 
na roke. Eno nogo za sabo dvignite 
navzgor, koleno naj ostane upognjeno. 
Noge ne smete dvigniti tako visoko, da 
bi s tem potisnili križ navzdol. Nogo 
počasi spustite na tla.

Vajo z vsako nogo ponovite 5- do 10-
krat.

Stojte na mehki podlagi, npr. na podlogi za 
telovadbo. Eno nogo dvignite in 10 sekund vzdržujte 
ravnotežje na drugi nogi. Med opravljanjem te 
vaje morate imeti blizu predmet, ki se ga lahko 
oprimete, ali osebo, ki vam bo pomagala, če izgubite 
ravnotežje. Težavnost te vaje lahko povečate, če na 
eni nogi stojite dlje časa ali če med vajo obračate 
glavo levo in desno.

Ponovite na drugi nogi.

Kolki in kolena – ravnotežje

3. vaja:
Stojte, po potrebi ob opori, in obe nogi 
počasi upognite tako, da kolena segajo 
čez stopala. Ponovno se vzravnajte.

Vajo ponovite 5- do 10-krat.
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2. vaja:
Usedite se na mizo, ena noga naj bo na stopnički ali pručki. Drugo stopalo in 
golen premikajte levo in desno, tako da se noga obrača v kolku. 

Vajo z vsako nogo ponovite 10- do 20-krat.

Kolki in kolena – gibljivost sklepov
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1. vaja:
Usedite se na rob stola, kolena naj 
bodo upognjena pod pravim kotom. 
Najbolje je, če ste obuti v nogavice, 
da lahko noga gladko drsi po tleh. 
Eno nogo iztegnite predse, tako da 
stopalo drsi po površini tal. Vrnite 
se v izhodiščni položaj.

Vajo 10- do 20- krat ponovite na 
vsaki strani.



2. vaja: gibljivost sklepov
Sede in z upognjenimi nogami položite eno stopalo na žogo. S stopalom kotalite 
žogo naprej in nazaj, pri tem nogo upogibajte in krčite v gležnju.

Ponovite z drugim stopalom.

Stopala
1. vaja: moč
Sede in z upognjenimi nogami položite eno stopalo na žogo. Prste na nogah 
upogibajte navzgor in navzdol.

Ponovite z drugim stopalom.
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Roke

2. vaja: moč
V roko primite penasto gumijasto žogico ali mehko testo za 
vadbo. Tesno stisnite in preštejte do 5. Popustite.

Vajo ponovite 5- do 10-krat z vsako roko.

3. vaja: gibljivost sklepov
S palcem in drugimi prsti, vsakokrat po enim, 
oblikujte črko “O”. Vajo ponovite 5- do 10-krat.

1. vaja: raztezanje
Konice prstov položite na površino, ki nudi upor  
(npr. gumijasta podloga, povoščeno platno ipd.).  
Roko vlecite proti sebi, da s prsti iztegnejo.

V iztegnjenem položaju vztrajajte 10 sekund. Vajo z vsako 
roko trikrat ponovite.
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