
W TROSCE O TWOJE STAWY

ZESTAW ĆWICZEŃ
STAWY RĄK 

Ćwiczenia opracował specjalista rehabilitacji medycznej
dr n. med. Rafał Sapuła
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DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE  STAWÓW RĄK SĄ JEDNĄ   
Z PRZYCZYN ZGŁASZANIA SIĘ PACJENTÓW DO LEKARZA,  

A NASTĘPNIE FIZJOTERAPEUTY.

•   Przyczyną bólu i niesprawności stawów rąk są najczęściej zmiany 
zwyrodnieniowe. Dotyczą zwykle osób po 50 roku życia. Najbardziej 
narażone są kobiety, osoby z nadwagą, cukrzycą, sportowcy uprawiający 
sporty obciążające stawy, takie jak: karate, kulturystyka, lekkoatletyka oraz 
osoby ciężko pracujące fizycznie.

•    Najczęściej zmiany zwyrodnieniowe zlokalizowane są w stawach między-
paliczkowych dalszych (DIP, distal interphalangeal), międzypaliczkowych 
bliższych (PIP, proximal interphalangeal) i stawie podstawnym kciuka.

•   Zmiany najczęściej dotyczą 2 i 3 palca i są bardziej zaawansowane w ręce 
dominującej.

•   Deformacje zwyrodnieniowe rzadko występują w stawach śródręczno-
paliczkowych i nadgarstku.



3

W związku z tym, że sprawne ręce odgrywają ogromną rolę w życiu każdego człowieka, wszelkie 
zmiany patologiczne stawów rąk przyczyniają się do ograniczenia owej sprawności. Warto, zatem 
uważnie przyglądać się swoim dłoniom i w razie potrzeby korzystać z porady lekarza.

Dzięki wczesnemu rozpoznaniu, wyeliminowaniu czynników ryzyka, profilaktyce i fizjoterapii można 
poprawić swoją sprawność, zmniejszyć dolegliwości bólowe i dodatkowo zapobiegać dalszemu 
rozwojowi i deformacjom, co może mieć istotne znaczenie kosmetyczne dla wielu osób.

Zmiany zwyrodnieniowe stawów nasilone 
w  stawach międzypaliczkowych dalszych 
z guzkami Heberdena.

 Zmiany zwyrodnieniowe stawów rąk w stawach 
międzypaliczkowych  dalszych z guzkami 
Heberdena i stawach międzypaliczkowych 
bliższych z guzkami Boucharda.

RTG ręki. Zmiany zwyrodnieniowe stawów 
ręki nasilone w stawie między-paliczkowym 
dalszym palca II. 
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ĆWICZENIA 
STAWÓW RĄK

Prezentowane ćwiczenia nie stanowią uniwersalnej recepty, ale mogą być 
pomocne i skuteczne w programach profilaktyki, poprawiają funkcjonowanie 
mięśni i stawów.

•  Wykonywane ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu.

•    Czas wykonywania ćwiczeń wynosi około 15 minut, każde ćwiczenie 
należy powtórzyć po 10 razy 2 razy dziennie.

•  Najbardziej efektywne jest codzienne wykonywanie ćwiczeń.

ĆWICZENIE 1 Odwodzenie ręki.
Pozycja wyjściowa: pozycja siedząca, 
przedramię spoczywa na stole w pozycji nawrócenia.
Ruch: 
•  Wykonaj odwodzenie łokciowe i promieniowe ręki.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 2 Obwodzenie ręki.
Pozycja wyjściowa: pozycja siedząca, 
kończyna górna swobodna, niepodparta.
Ruch: 
• Wykonaj krążenie ręką.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

1a 1b

1c

2a 2b

2c
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ĆWICZENIE 4 Odwodzenie i przywodzenie palców.
Pozycja wyjściowa: pozycja siedzącą, 
przedramię spoczywa na stole w nawróceniu.
Ruch: 
• Wykonaj odwodzenie i przywodzenie palców.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 3 Zginanie palców.
Pozycja wyjściowa: pozycja siedząca, 
przedramię spoczywa na stole, ręka zgięta grzbietowo, 
podparta drugą ręką.
Ruch: 
•  Zegnij i wyprostuj palce w stawach 
   śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 5 Odwodzenie i przywodzenie kciuka.
Pozycja wyjściowa: pozycja siedząca, 
ręka spoczywa na stole w pozycji zerowej.
Ruch: 
• Wykonaj przywodzenie i odwodzenie kciuka.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 6 
Przeciwwstawianie i odprowadzanie kciuka. 
Pozycja wyjściowa: pozycja siedząca, 
ręka spoczywa na stole w pozycji zerowej.
Ruch:  
• Zbliż i oddal od siebie kciuk i palec mały.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 7
Pozycja wyjściowa: wyprost palców.
Ruch: 
•  Napnij i utrzymaj napięcie mięśni przy wyprostowanych palcach 
   przez czas od 5 do 10 sekund.
• Powtórz 5-10 razy.

4a 4b

3a 3b

3c

5a 5b

6a 6b
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ĆWICZENIE 9
Pozycja wyjściowa: ręce częścią dłoniową 
spoczywają na podłożu.
Ruch: 
• Rozciągnij przyśrodkowe części rąk.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 10 
Pozycja wyjściowa: 
ręka oparta na bandażu elastycznym.
Ruch: 
• Rozwiń i zwiń bandaż częścią dłoniową.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 11 
Pozycja wyjściowa: ręka oparta na piłce.
Ruch: 
• Przetocz piłkę częścią dłoniową ręki.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 12
Pozycja wyjściowa: ręka oparta na piłce.
Ruch: 
• Ściśnij piłkę częścią dłoniową ręki.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

ĆWICZENIE 8
Pozycja wyjściowa: ręce splecione.
Ruch:
• Zegnij splecione ręce w obu nadgarstkach.
• Powtórz 10 razy, 2 razy dziennie.

8a 8b

8c

9a 9b

10a 10b

11a 11b

12a 12b



Wymierzony
w ostry ból

25 mg Dexketoprofenum  25 mg Dexketoprofenum 

Tabletki powlekane Granulat do sporządzania  
roztworu doustnego

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.

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

Tabletkę należy połknąć, 
popijając odpowiednią 

ilością płynu  
(np. szklanką wody).

MOŻNA 
STOSOWAĆ 

PRZED
POSIŁKIEM

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 połowy. Dexak® SL, granulat do sporządzania roztworu doustnego, w kolorze żółtocytrynowym. WSKAZANIA DO STOSOWANIA:  
Dexak® – objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. Dexak® SL – 

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ostrego bólu mięśniowo-kostnego, 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 fibratów  
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® 28.04.2015;  Dexak® SL 02.2016. INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o. o.,  
ul. Cybernetyki 7 B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 

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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WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Dexak® – objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. 
Dexak® SL – krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ostrego bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.

SZYBKI  
POCZĄTEK DZIAŁANIA

MOŻNA STOSOWAĆ 
PRZED POSIŁKIEM

DZIAŁANIE:
 PRZECIWBÓLOWE
 PRZECIWZAPALNE
 PRZECIWGORĄCZKOWE


