
ODCINEK LĘDŹWIOWY KRĘGOSŁUPA
ZESTAW ĆWICZEŃ

Ćwiczenia opracowała mgr Magdalena Danis
Konsultacje przeprowadził prof. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

W TROSCE O TWÓJ KRĘGOSŁUP

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 

produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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ZASADY PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA  
CODZIENNYCH CZYNNOŚCI  

– W TROSCE O TWÓJ KRĘGOSŁUP

1. Utrzymuj proste plecy.

2.  Siedzenie – jako czynność bardziej szkodzi kręgosłupowi niż stanie  
czy chodzenie.

3. Nie garb się!

4. Nie zakładaj nogi na nogę.

5.  Chodząc, bądź zawsze wyprostowany. Używaj schodów – to dobry trening 
dla mięśni nóg i kręgosłupa, a także dla układu krążenia i oddechowego.

7.  Przy noszeniu dużego ciężaru utrzymuj proste plecy i obciążaj równo obie ręce.

6.  Schylając się, czy podnosząc ciężkie przedmioty zginaj nogi w stawach 
kolanowych i utrzymuj proste plecy.
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ZESTAW ĆWICZEŃ
ODCINEK LĘDŹWIOWY 

KRĘGOSŁUPA

Prezentowane ćwiczenia nie stanowią uniwersalnej recepty, ale mogą być 
pomocne i skuteczne w programach profilaktyki, poprawiają funkcjonowanie 
mięśni i sprawność ogólną. Zestaw ćwiczeń obejmuje rozgrzewkę oraz 
ćwiczenia ukierunkowane na odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

•  Wykonywane ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu.

•    Czas wykonywania ćwiczeń wynosi około 20 minut, każde ćwiczenie 
należy powtórzyć od 3 – 5 razy.

•  Najbardziej efektywne jest codzienne wykonywanie ćwiczeń.

ĆWICZENIA ZMNIEJSZAJĄCE SZTYWNOŚĆ,  
ROZLUŹNIAJĄCE STRUKTURY ELASTYCZNE KRĘGOSŁUPA I KOŃCZYN

 Pozycja wyjściowa: Klęk podparty. Kręgosłup w pozycji 
neutralnej. Brzuch wciągnięty.
Ruch:
 • Unieś głowę – wdech (zdjęcie nr 1a). 
 •  Opuść głowę, wypchnij środkową część kręgosłupa 

„koci grzbiet” – wydech (zdjęcie nr 1b).

Rozgrzewka

ĆWICZENIE 1
1a

1b
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 Pozycja wyjściowa:  Klęk podparty. 
Ruch:
 • Ściągnij łopatki, wyprostuj plecy – wdech. 
 •  Siądź na piętach, wyciągnij ręce jak najdalej w przód 

(„ukłon japoński”) – wydech (zdjęcie nr 2). 

 Pozycja wyjściowa:  Klęk podparty. 
Ruch:
 •  Wyciągnij prawą rękę w przód, lewą nogę w tył – 

wdech (zdjęcie nr 3a). 
 •  Zegnij lewą nogę w kolanie, prawą rękę w łokciu 

i przyciągnij do siebie. Dotknij prawym łokciem do 
lewego kolana – wydech (zdjęcie nr 3b). Powrót do 
klęku. 

 Powtórz ćwiczenie na drugą stronę.
Ruch:
 •  Wyciągnij lewą rękę w przód, prawą nogę w tył – 

wdech. 
 •  Zegnij prawą nogę w kolanie, lewą rękę w łokciu 

i  przyciągnij do siebie. Dotknij lewym łokciem do 
prawego kolana – wydech. Powrót do klęku.

 Pozycja wyjściowa: Klęk na lewym kolanie. Obie ręce 
oparte na prawym kolanie (zdjęcie nr 4a).
Ruch:
 •  Przesuń biodra w przód i dół. Końcową pozycję 

utrzymaj 30 sekund (zdjęcie nr 4b). Oddychaj  
regularnie.

  Powtórz ćwiczenie na drugą stronę zmieniając 
pozycję wyjściową na klęk na prawym kolanie. Obie 
ręce oparte na lewym kolanie.

ĆWICZENIE 4

ĆWICZENIE 2

ĆWICZENIE 3

4a

3a

3b

4b

2
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 Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu. Łokcie ugięte, 
ręce oparte na materacu na wysokości klatki piersiowej 
(zdjęcie nr 5a).
Ruch:
 •  Wyprostuj łokcie, powoli odchyl się w tył (zdjęcie nr 5b).
 •  Utrzymaj końcową pozycję 30 sekund. Oddychaj 

regularnie.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, ręce wzdłuż 
tułowia, lewa noga zgięta w kolanie, stopa oparta na 
materacu, prawa noga wyprostowana na materacu (zdjęcie 
nr 6a).
Ruch:
 •  Unieś prawą nogę w górę: (wyprostowane kolano, 

stopa zgięta grzbietowo). Końcową pozycję utrzymaj 
30 sekund (zdjęcie nr 6b).

 Powrót do pozycji wyjściowej.
 Powtórz ćwiczenie na drugą stronę.
  Tym razem prawa noga zgięta w kolanie, stopa oparta 

na materacu, lewa noga wyprostowana na materacu. 
  Unieś lewą nogę w górę: kolano wyprostowane, stopa 

zgięta grzbietowo. Końcową pozycję utrzy maj 30 
sekund.

Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, ręce wzdłuż 
tułowia, kolana ugięte, stopy oparte na materacu.
Ruch:
 •  Złącz stopy, rozstaw szeroko kolana, zbliż stopy 

możliwie najbliżej do tułowia (zdjęcie nr 7).

Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, ręce wzdłuż 
tułowia, kolana ugięte, stopy oparte na materacu.
Ruch:
 •  Przyciągnij kolana do brzucha, obejmij rękoma 

i wykonaj ruchy w przód i w tył – „kołyska” (zdjęcie nr 8).

ĆWICZENIE 7

ĆWICZENIE 8

ĆWICZENIE 6

ĆWICZENIE 5
5a

6a

5b

6b

7

8
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ĆWICZENIA MIĘŚNI STABILIZUJĄCYCH I WZMACNIAJĄCYCH KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach. Kolana 
ugięte, stopy oparte na materacu, dłonie schowane pod 
kręgosłupem (zdjęcie nr 1a).
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do dłoni, unieś głowę, napnij  

mięśnie brzucha, utrzymaj końcową pozycję 
8 sekund (zdjęcie nr 1b).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, kolana 
ugięte, pięty oparte na materacu, ręce wzdłuż tułowia.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, unieś głowę w  górę, 

wznieś ręce nad materac, napnij mięśnie  
brzucha, utrzymaj końcową pozycję 8 sekund 
(zdjęcie nr 3).

  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach. Nogi 
wyprostowane, dłonie schowane pod kręgosłupem 
(zdjęcie nr 2a).
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do dłoni, unieś głowę, napnij  

mięśnie brzucha, utrzymaj końcową pozycję 
8 sekund (zdjęcie nr 2b).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

Zestaw ćwiczeń

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 2

ĆWICZENIE 1
1a

1b

3

2b

2a
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Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, lewa noga 
ugięta nad materacem, prawa noga prosta nad 
materacem, stopy w zgięciu grzbietowym, ręce wzdłuż 
tułowia.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, unieś głowę w górę, 

wznieś ręce nad materac, napnij mięśnie brzucha, 
utrzymaj końcową pozycję 8 sekund (zdjęcie nr 5).

  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
 Powrót do pozycji wyjściowej  
  Ćwiczenie powtórzyć leżąc na plecach z prawą 

nogą ugiętą nad materacem, a lewą nogą prostą 
nad materacem, stopy w zgięciu grzbietowym, ręce 
wzdłuż tułowia.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, kolana 
ugięte, pięty oparte na materacu, ręce wzdłuż tułowia.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, unieś głowę i ręce nad 

materac i wykonaj „rowerek” (zdjęcie nr 4).
  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, kolana ugięte, 
pięty oparte na materacu, ręce proste splecione za 
głową.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, wznieś głowę i ręce nad 

materac, napnij mięśnie brzucha, utrzymaj końcową 
pozycję 8 sekund (zdjęcie nr 6).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

ĆWICZENIE 6

ĆWICZENIE 5

ĆWICZENIE 4
4

5

6
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Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, prawa 
noga zgięta, pięta oparta na materacu, lewa noga 
wyprostowana nad materacem, kolana na tej samej 
wysokości, ręce wzdłuż tułowia.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, napnij pośladki, unieś 

biodra w górę, utrzymaj końcową pozycję 8 sekund 
(zdjęcie nr 9).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
  Powtórz ćwiczenie zmieniając pozycję wyjściową na:
  Leżenie na plecach, lewa noga zgięta, pięta  

oparta na materacu, prawa noga wyprostowana nad 
materacem, kolana na tej samej wysokości, ręce 
wzdłuż tułowia.

Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, napnij pośladki, unieś 

biodra w górę, utrzymaj końcową pozycję 8 sekund.
 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, kolana ugięte, 
pięty oparte na materacu, ręce wzdłuż tułowia.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, napnij pośladki, unieś 

biodra w górę, utrzymaj końcową pozycję 8 sekund 
(zdjęcie nr 8).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

9

8

7
Pozycja wyjściowa: Leżenie na plecach, kolana ugięte, 
pięty oparte na materacu, ręce wyprostowane przed sobą, 
głowa stanowi przedłużenie tułowia, nie przyciągaj brody  
do mostka.
Ruch:
 •  Dociśnij plecy do materaca, unieś głowę, napnij 

mięśnie brzucha, na przemian wyciągaj wyżej prawą 
i lewą rękę (zdjęcie nr 7).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

ĆWICZENIE 7

ĆWICZENIE 8

ĆWICZENIE 9
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 Pozycja wyjściowa: Leżenie na boku, dolna ręka pod 
głową, górna ręka oparta na materacu, na wysokości 
klatki piersiowej, obie nogi zgięte w kolanach oparte na 
materacu.
Ruch:
 •  Wciśnij dolną rękę w materac, napnij mięśnie 

brzucha, unieś oba kolana zgięte w górę, nie 
odrywając stóp od materaca, utrzymaj końcową 
pozycję 8 sekund (zdjęcie nr 10).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na boku, dolna ręka 
wyprostowana przed sobą, górna ręka oparta na karku, 
obie nogi zgięte w kolanach oparte na materacu, stopy 
w zgięciu grzbietowym (zdjęcie nr 11a).
Ruch:
 •  Wznieś tułów w górę tak, aby oprzeć się na dolnym 

łokciu, utrzymaj końcową pozycję 8 sekund (zdjęcie 
nr 11b).

  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
  Powrót do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 

również leżąc na drugim boku.

ĆWICZENIE 11

ĆWICZENIE 10

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu, ręce 
wyprostowane przed sobą, mięśnie brzucha oraz 
pośladkowe napięte, głowa stanowi przedłużenie tułowia 
(zdjęcie nr 12a).
Ruch:
 •  Wznieś lekko tułów w górę, napnij mięśnie brzucha, 

Wciśnij biodra w materac, ugnij łokcie, przyciągnij 
do klatki piersiowej, utrzymaj końcową pozycję 
8 sekund (zdjęcie nr 12b).

 Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

ĆWICZENIE 12

12b

12a

11a

10

11b
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14b

14a

13

15

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu, ręce 
wyprostowane z tyłu na plecach, mięśnie brzucha oraz 
pośladkowe napięte, głowa stanowi przedłużenie tułowia.
Ruch:
 •  Wznieś lekko tułów w górę, napnij mięśnie  

brzucha, wciśnij biodra w materac, ściągnij łopatki 
(zdjęcie nr 13). Utrzymaj końcową pozycję 8 sekund.

  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu, ręce 
wyprostowane przed sobą, mięśnie brzucha oraz 
pośladkowe napięte, biodra wciśnięte w materac, głowa 
stanowi przedłużenie tułowia (zdjęcie nr 14a).
Ruch:
 •  Wznieś prawą rękę i lewą nogę w górę. Utrzymaj 

końcową pozycję 8 sekund (zdjęcie nr 14b).
  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.
 •  Wznieś lewą rękę i prawą nogę w górę. Utrzymaj 

końcową pozycję 8 sekund.
  Nie zatrzymuj powietrza.Oddychaj regularnie.

 Pozycja wyjściowa: Leżenie na brzuchu, oparte 
przedramiona oraz stopy na materacu, głowa stanowi 
przedłużenie tułowia.
Ruch:
 •  Wznieś tułów w górę tak, aby zostać w podporze 

na łokciach i stopach. Mięśnie brzucha i pośladków 
napięte.

 •  Utrzymaj końcową pozycję 8 sekund (zdjęcie  
nr 15).

  Nie zatrzymuj powietrza. Oddychaj regularnie.

ĆWICZENIE 15

ĆWICZENIE 14

ĆWICZENIE 13



NAZWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH: Dexak ®, tabletki powlekane 25 mg; Dexak® SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego. SKŁAD JAKOŚCIOWY I  ILOŚCIOWY: Dexak®, 
każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu (dexketoprofenum) w  postaci deksketoprofenu z  trometamolem; Dexak® SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego. Każda 
saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25 mg (dexketoprofenum) w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem. Substancje pomocnicze: sacharoza 
z  krzemionką koloidalną: 2,40–2,44 g. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Dexak®: białe, okrągłe, powlekane tabletki z  linią dzielącą. Tabletki można dzielić na równe dawki. Dexak® SL: granulat 
do sporządzania roztworu doustnego, w  kolorze żółtocytrynowym. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Dexak® – objawowe leczenie bólu o  nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu 
w  układzie mięśniowym i  kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. Dexak® SL – krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o  nasileniu łagodnym do umiarkowanego, 
np. ostrego bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów. PRZECIWWSKAZANIA: nie wolno stosować produktów w następujących przypadkach: 
u  pacjentów z  nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z  grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u  pacjentów, u  których 
substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie 
polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub � bratów w wywiadzie; u pacjentów, 
u  których w  wywiadzie stwierdzono krwawienie z  przewodu pokarmowego lub perforację, związane z  wcześniejszym leczeniem NLPZ; u  pacjentów z  czynną chorobą wrzodową żołądka lub 
krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których 
występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów 
z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10–15 
punktów w skali Child – Pugh); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania 
niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 
Berlin-Chemie  AG (Menarini Group),  Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy. AKTUALIZACJA: Dexak® 05.2018, Dexak® SL 03.2018. INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI 
POLSKA Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

Na podstawie: ChPL Dexak® (05.2018); ChPL Dexak® SL (03.2018); Barbanoj Rodriguez MJ et al., Expert Rev Neurother 2008;8(11):1625-40.

Dawkowanie: 
do 3 saszetek na dobę (1 saszetka co 8 godz.). 
Należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance 
wody i dobrze rozmieszać. Roztwór należy wypić 

natychmiast po przygotowaniu.

Wskazania: 
krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu 

o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, 
np. ostrego bólu w układzie mięśniowym 

i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania 
oraz bólu zębów.

Wskazania: 
objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym 

do umiarkowanego, np. bólu w układzie 
mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego 

miesiączkowania, bólu zębów.

Dawkowanie: 
do 3 tabletek na dobę (1 tabletka co 8 godz.). 

Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią 
ilością płynu (np. szklanką wody).

25 mg Dexketoprofenum

Tabletki powlekane

 25 mg Dexketoprofenum 
Granulat do sporządzania 

roztworu doustnego

TRAFIA W OSTRY BÓL
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WWW.DEXAK.PL

Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy
Szybki początek działania przeciwbólowego
Można stosować na pusty żołądek

TRAFIA W OSTRY BÓL

Zawiera deksketoprofen 
(w postaci deksketoprofenu z trometamolem)
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