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ERREHABILITAZIO KARDIAKOAREN PROGRAMAREN ALTARAKO  
ARIKETA FISIKOA 

 

Komeni da astean 4-5 aldiz entrenamendu-saioak egitea (gimnasio batean, zentro 
zibikoa, etxean edo aire zabalean). Egunerokoa. 

Saioetan, jarduera hauek egin behar dira:  
 

 Erlaxazio-teknikak . Hasi 5 minutuko saio batekin: bihotz-errehabilitazioko 

programan erakutsi dizkizugun erlaxazioa, irudikatze-teknikak eta ariketak: 
(Eranskina: 1. irudia) 

Arnas ariketak 

Arnasketa diafragmatikoa.  
 

 Beroketa. Luzaketak  10-20 minutuan 

 Artikulazioak higitzeko ariketa errazak; bakoitza 10-20 aldiz errepikatu eta 
posizioa mantendu 10 segundoan gutxi gorabehera. 

 Malgutasuna, muskulu-talde handien luzaketak: luzatzen direla sentitu behar 

duzu, minik gabe. Gogoratu gorputzaren bi aldeak landu behar dituzula. 
(Eranskina: 2-7. irudiak) 

 

 Indar-ariketak  10 minutuan.  

Nahikoa da astean bitan egitea. Ariketak egitean honela arnastu behar da: bota 

airea muskulua uzkurtzean, hau da, indarra egitean airea bota, eta erlaxazio-
fasean airea hartu. Ariketen intentsitateak neurrizkoa izan behar du. Ariketa 

bakoitzeko 15 errepikapen egitea. Egin mugimenduak osorik, poliki-poliki. 
Ospitalean egindako theraband banden ariketen progresioa jarraitu ahal duzu: 

(Eranskina: 8-15. irudiak) 
 

 Ariketa aerobikoa*  20-60 minutu arteko saioak. 

Honelako ariketak egin behar dituzu: oinez edo zinta mugikor batean ibili, 
bizikletan ibili, mendi-ibiliak egin, korrika egin, igeri egin, ibilketa nordikoa… 

Egin halako ariketak astean gutxienez 150-300 minutuz.  

Ariketa aerobikoaren intentsitatea moderatu -gogorra izan behar da, alegia, 11-14 
BORG. PULTSOMETROA erabiltzen jarraitu ahal duzu. Erabiliz gero, 

entrenamenduan gomendatutako frekuentzia kardiakoa 
…………………………………………………koa………….da. 

 

PUNTUAZIOA ESFORTZUAREN BALORAZIOA 

6 Oso-oso arina 

7  

8  

9 Oso arina 

10  

11 Neurrizkoa 

12  

13 Gogor samarra 

14  

15 Gogorra 

16  

17 Oso gogorra 

18  

19 Oso-oso gogorra 

20 Maximoa, nekagarria 

 
 
 
 

Gogoan izan garrantzitsua dela 
atseden-egoerara itzultzea ariketaren 

abiadura txikiagotuz eta, hala, esfortzu-
sentsazioa txikiagotuz. 
 
 
 

 

 Luzaketak : 5 minutuan. 
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Ariketa eten egin behar duzu sintoma hauek nabaritzen badituzu:  

 

 Mina edo opresio- edo pisu-sentsazioa bularrean, lepoan, masailezurrean, 

sorbaldetan edo besoetan.  
 Arnasa hartzeko zailtasuna edo egindako ahaleginarentzako neurriz kanpoko 

neke-sentsazioa. 
 Zorabioa. 

 Takikardia edo palpitazioak. 
 

Ariketa egiteko aholkuak: 

 Erabili arropa erosoa eta kirolerako zapatilak. 

 Ez egin ariketarik baraurik zaudela, ez eta otordu oparo edo nagusien ondoren 

ere. 

 Edan ura kirola egin aurretik, kirola egiten ari zarenean eta ondoren. 

 Ez egin ariketarik muturreko tenperaturetan ez eta hezetasun-maila handia 

denean ere. 

 Saia zaitez kirola eguneko ordu berean egiten beti. 

 Hasi eta amaitu era progresibo batean. 

 Neurrizko ariketa da ariketa egiten ari zarenean hitz egiteko aukera uzten duena. 

 

Entrenamendu-programa guztiak pazientearen arabera egokitu behar dira. 

Zuretzako aldaketaren, kontraindikazioren edo pauta gehigarriren bat badago, 

medikuaren kontsultan edo Bihotzeko Errehabilitazio Unitateko entrenamenduetan 

jakinaraziko dizute. 
 

Programan alta eman ondoren, hemen egin ahal izango dituzu zure 

entrenamenduak: 
 

Udal-kiroldegi hauetako ariketa gelak: 

ABETXUKU, ARANALDE, ARIZNABARRA, ARRIAGA, LANDAZURI, HEGOALDE, IPARRALDE 

ETA IBAIONDO KIROLDEGIAK. 

 

Corazón sin Fronteras Elkartea 

Isaac Albeniz kalea, 2-Beheko Solairua VITORIA-GAZTEIZ 

Tfno.: 945 04 36 52 

Astelehena: 9:30etik 13:00era eta 16:00etik 18:00ak arte 

Asteartea, asteazkena eta osteguna: 10:30etik 13:00era eta 16:00etik 19:00ak arte 

Ostirala: 10:00etik 14:00etara 

info@corazonsinfronteras.es 
 

Zure kontura, emandako gomendioei jarraituz. 

 

mailto:info@corazonsinfronteras.es
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IRUDI-ERANSKINAK 

 
 

                              

       1. irudia     2. irudia    3. irudia   
 

                                            
       4. irudia     5. irudia    6. irudia 
 

                            

      7. irudia     8. irudia    9. irudia  
 

                                        
      10. irudia     11. irudia    12. irudia 
 

                                     
      13. irudia     14. irudia    15. irudia 
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