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Betegmozgató eszközök, 

ágyban végezhető 

gyógytorna gyakorlatok 

mozgásukban akadályozott 

betegek részére 



Protézis beültetésen átesett betegek 

 Térd 

 Csípő 

 Váll 

 



Csonttörést szenvedett betegek 

 Combnyaktörés 

 Combcsonttörés  

 Bokatörés 

 Csigolyatörés 

 Felső végtagi csonttörések 

 



Krónikus ízületi bántalmakkal küzdő betegek 

 Degeneratív gerincpanaszok 

 Vállízületi panaszok 

 Csípő-,térdízületi panaszok 



Neurológiai kórképekben szenvedő betegek 

 Stroke 

 Parkinson-syndróma 

 Sclerosis multiplex 

 Paraplégia 

 Tetraplégia 

 



Tumoros betegek 

 

 



MOBILIZÁLÁS 



A hosszas ágynyugalom különböző szövődmények 

kialakulásához vezet. 

 Izomsorvadás 

 Gyengeség, elesettség 

 Kontraktúrák 

 Decubitus 

 Trombózis 

 Pneumónia 

 Depresszió 



Ágyban végezhető gyakorlatok 

1. Passzív kimozgatás 

2. Vezetett aktív torna 

3. Aktív mozgások gyakorlása különböző 

testhelyzetekben 

 

Felállás gyakorlása 

 

Séta 

 



FONTOS!!!! 

A beteget fájdalomhatárig tornáztatjuk! 

Éles, hasító ,szúró jellegű fájdalom jelentkezésekor abbahagyjuk a 

gyakorlatot! 

Ha feszülő érzést tapasztal izmaiban, ízületeiben, akkor ÓVATOSAN 

tovább mozgathatjuk a beteget. 

Tájékozódjunk a  mozgatás megkezdése előtt a beteg állapotáról, egyéb 

betegségeiről.  

Legyünk körültekintőek! Ne ártsunk a betegnek! 



Passzív kimozgatás 

Tájékozódás az ízületek, izmok állapotáról. 

Vannak-e kontraktúrái? 

Görcsös, vagy petyhüdt-e az izomzata? 

 

Tanítsuk meg a beteggel önmaga kimozgatását. 

 

Mutassuk be a passzív kimozgatás fogásait a 

hozzátartozóknak. 

 

 



Vezetett aktív torna 

 

A beteg felszólításra önállóan végzi a gyakorlatot, a 

gyógytornász csak segíti a mozgását. 



Aktív mozgások gyakorlása különböző testhelyzetekben: 

Háton fekve  



Oldalt fekve: 



Ülve 



Állva 



Séta 



Járást segítő segédeszközök: 

 

 Járókeret 

 Könyökmankó 

 Járóbot 

 Rollátor 

 



Fontos, a segédeszköz magasságának megfelelő beállítása! 



Lépcsőzés 

 

1. Kapaszkodjon meg a korlátban, ellentétes kézben legyen 

a segédeszköz. 

2. A segítő a beteggel szemben, hátrálva haladjon lefelé, 

felfelé viszont a beteg mögött menjen. 

 

Fontos, hogy a beteg lépcsőn járáskor cipőt viseljen! 



3. Lefele a gyengébb láb lép először, majd a másikat mellé zárjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Felfele az erős láb lép először, a gyengébbet mellé húzzuk.   



Betegmozgató segédeszközök 

 Elektromos betegemelő   



 Fürdőkád lift 



 Betegállító gép 



 Lábemelő segéd 



 Betegfordító korong 



 Csúszópad 



 Elektromosan állítható betegágy  



A betegmobilizálás alapszabályai: 

 

1. Lehetőleg kérjünk segítséget a betegmozgatáshoz. 

2. Helyezkedjünk közel a beteghez, ha kell, térdeljünk az ágyra. 

3. Kérjük meg a beteget, hogy segítsen a mozgatás 

kivitelezésében. 

4. A mobilizálás megkezdése előtt vegyünk fel megfelelő 

testhelyzetet. 

5. Viseljünk megfelelő lábbelit.      



Belőlünk csak egy van! 



Köszönöm a figyelmet! 


