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Вправи на рівновагу важливі для будь-якої людини з ампутацією. Багато людей 
з ампутацією мають асиметричний тип ходи. Однією з причин часто є те, що 
протезу приділяється недостатньо уваги. Це стосується як ходи, так і стояння, 
що призводить до збільшення ризику неправильного навантаження та проблем 
в інших частинах тіла. Тому дуже важливо, щоб ви тренували рівновагу і могли 
стояти повною вагою в протезі.

Наступні три вправи на рівновагу можна виконувати щодня. Витратьте 3-5 хвилин 
на кожну вправу і зосередьтеся на використанні м’язів кукси та опорі. 

ВПРАВИ НА РІВНОВАГУ
ДЛЯ ОСІБ З АМПУТАЦІЄЮ

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАГИ ІЗ СТОРОНИ В 
СТОРОНУ

1. Встаньте між 2 стільцями і покладіть 
руки на спинку стільця як опору. Якщо 
у вас є така можливість, встаньте 
перед великим дзеркалом. Відстань 
між ступнями має становити близько 
10-15 см. Перенесіть всю вагу тіла з 
правої ноги на ліву.

2. Зосередьтеся на використанні м’язів 
сідниць та м’язів навколо кульшового 
суглоба. Відчуйте, що на протез 
припадає стільки ж ваги, скільки і на 
здорову ногу.

3. Поступово зведіть до мінімуму 
підтримку з боку ваших рук.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАГИ ІЗ СТОРОНИ В СТОРОНУ

Та сама вправа, що й описана вище, але тепер перенесіть вагу вперед на носки та 
назад на п’яти.

1. Почніть з невеликих рухів та поступово збільшуйте амплітуду. Продовжуйте 
зосереджуватися на тому, щоб мати однаковий розподіл ваги на протезі та на 
здорову ногу. Використовуйте м’язи кукси.
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2. Якщо ви перенесли вагу занадто далеко назад 
на п’яти, використовуйте руки, щоб зберегти 
рівновагу, і злегка зігніть ноги в кульшовому 
суглобі.

3. Якщо ви перенесли вагу занадто далеко вперед 
на носки, використовуйте руки, витягнувши їх за 
тулубом, напружте сідничні м’язи та штовхніть 
стегна вперед.

СТОЯННЯ НА ПРОТЕЗІ

Коли вам вдасться тримати рівновагу та рівно 
розподіляти вагу між протезом та здоровою ногою, 
Вам слід потренуватися стояти з повною вагою на 
протезі. Це стосується як новачків, так і досвідчених 
користувачів протезів, оскільки багато користувачів 
протезів так і не навчилися цій навичці.

Не бійтеся стати між 2 стільцями, як описано вище. 
Покладіть перед собою телефонний довідник, 
невеликий табурет або щось подібне. Обережно 
поставте здорову ногу на табурет та знову назад на 
підлогу. Крім того, перенесіть вагу вперед на ногу, 
яка знаходиться на табуреті. Повторіть вправу 
декілька разів.

Коли ви відчуваєте себе більш впевнено, 
виконуючи цю вправу, ви можете почати 
зводити до мінімуму підтримку з боку рук, 
спочатку підтримуючи себе рукою тільки з боку 
протеза і, нарешті, не використовуючи руки 
взагалі. Виконуйте вправу спокійно та усвідомлено, 
контролюючи кожен рух! Ви маєте відчути м’язи 
навколо кульшового суглоба після виконання 
вправи.

Вправи на рівновагу для осіб з ампутацією
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БІЛЬШ СКЛАДНІ ВПРАВИ НА РІВНОВАГУ З ПРОТЕЗОМ

З метою прогресування у виконанні вправ на рівновагу, ви можете виконати 
наступні 3 вправи. Ці вправи більш складні та вимогливі.

КАТАННЯ М’ЯЧИКА

Покладіть тенісний м’ячик або щось 
подібне перед собою та покладіть 
здорову ногу на м’ячик.

Тримайте ногу на м’ячику та катайте 
його вперед-назад, з боку в бік або по 
колу.

Відчуйте, як ви використовуєте м’язи 
навколо кульшового суглоба на нозі з 
протезом.

Повтори: повторіть 20 разів у кожному 
напрямку

ВІДВЕДЕННЯ НОГИ З ОПОРОМ

Для цієї вправи вам знадобиться 
міцний стілець або стіл та тренувальна 
гумка (фітнес резинка).

Прикріпіть один кінець гумки до 
стільця/столу, а інший кінець - до 
щиколотки здорової ноги.

Тримайтесь за стіл або щось подібне, 
якщо необхідно. Тепер рухайте 
здоровою ногою в різних напрямках: 
як назад, так і в сторони. Гумка 
завжди повинна бути трохи тугою та 
створювати опір вашим рухам.

Суть полягає в тому, щоб утримувати 
рівновагу та стояти на протезі 
протягом усієї вправи.

Повтори: повторіть 20 разів у кожному 
напрямку

Вправи на рівновагу для осіб з ампутацією
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РУХ НАД ОБ’ЄКТАМИ

Наприклад, поставте 5-10 пластикових 
стаканчиків в ряд на підлогу на відстані 40-
50 см.

Почніть з одного кінця ряду, спокійно і 
контрольовано підніміть здорову ногу 
вгору і перенесіть над стаканчиком, 
зробивши крок вперед.

Зосередьтеся на тому, щоб утримувати 
рівновагу на протезі.

Прогресування полягає в тому, щоб підняти 
здорову ногу вище – бажано так високо, 
щоб колінний суглоб був на одній лінії з 
кульшовим суглобом.

Повторення: пройдіть вперед-назад 3-4 
рази.

Вправи на рівновагу для осіб з ампутацією


