
 

 

ARNAS ERREHABILITAZIOKO ARIKETAK  

Zergatik egin behar dut ariketa?¿Por qué debo hacer ejercicio? 

Ariketak lagunduko dizu:El ejercicio le ayudará a: 

 Itomen-sentsazioa arintzea 

 Ariketarekiko tolerantzia areagotzea, eguneroko bizitzako jarduerak erraztuz (paseatzea, 

garbitzea, etxeko lanak, gizarte-bizitza) 

 Osasun-egoera orokorra eta adorea hobetzea. 

Nola egin behar dut ariketa? 

Arnas ariketak eta indar-ariketak egunero egitea gomendatzen da; hobe ordu berean ohitura hartzeko.Se 

recomienda hacer los ejercicios respiratorios y de fuerza diariamente; mejor a la misma hora para tener el 

hábito. 

Atera ezin zaren egunetan, gomendagarria da etxean jarduera fisikoa egitea. Diseinatu zure etxean zirkuitu 

bat, oinez ibiltzeko edo mugitzeko aukera emango dizuna, entrenamendu eraginkor bat lortzeko. 

Egin ariketa fisikoki ondo zaudenean. 

Hartu zure medikuak gomendatutako tratamendua egunero. Eta errezetatutako tratamendua izan behar duzu 

aire-falta eta bularraldeko estutasuna (erreskate-inhalagailua) nabaritzen dituzun aldietarako. 

Diabetikoa bazara, aurrez kontrolatu zure gluzemia-maila eta jarraitu medikuak emandako jarraibideei. 

Poltsikoan azukre-koskorrak eramatea komeni da.  

Errekuperatu ondoren, berrabiarazi jarduera fisikoa ahal bezain laster.  

Noiz EZ ditut ariketak egin behar? 

Ez egin ariketarik bazkalondoko orduetan. 

Ahal dela, ez erabili katarroarekin edo gaixotasunaren kontrol txarreko aldietan.  

Bihotzeko gaixotasunen bat baduzu eta ariketa egitean bularreko mina, estutasuna edo taupadak sentitzen 

badituzu, gelditu eta hartu medikuak egoera horretarako gomendatu dizun medikazioa.  

  



 

 

Aireztapen gidatua 

Ahoz gora 

Arnasketa diafragmatikoa edo abdominala 

Airea ahotik askatu 

Sudurretik airea hartu eta tripa puztu.  

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Bota airea ahotik, ezpainak zimurtuta.  

 

 

 

Saihetseko arnasketa edo bularraldekoa (Torazikoa) 

Hartu arnasa sudurretik, beheko saihetsak irekiz   

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Askatu airea ahotik saihetsak itxita.  

 

 

 

Arnasketa koordinatua besoen flexioarekin 

Hartu arnasa sudurretik, besoak altxatzen dituzun bitartean. 

Etenaldia (eutsi aireari), 3-5 seg. 

Askatu airea ahotik, besoak jaisten dituzun une berean.  

 

 

 

  



 

 

Albo batean etzanda 

Arnasketa diafragmatikoa edo abdominala 

 

Airea ahotik askatu. 

Sudurretik airea hartu eta tripa puztu.  

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Bota airea ahotik, ezpainak zimurtuta  

 

 

 

Saihetseko arnasketa edo bularraldekoa (Torazikoa) 

Hartu arnasa sudurretik, goiko aldeko saihetsak irekita.  

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Airea ahotik askatu, goiko aldeko saihetsak itxita.  

 

 

 

 

Arnasketa koordinatua eta besoa bereizita. 

Sudurretik airea hartzea eta besoa altxatzea.  

Etenaldia (eutsi aireari), 3-5 seg.  

Askatu airea ahotik, besoa jaisten duzun une berean  

 

 

 

 



 

 

Eserita 

Arnasketa diafragmatikoa edo abdominala 

Airea ahotik askatu 

Sudurretik airea hartu eta tripa puztu.  

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Bota airea ahotik, ezpainak zimurtuta.  

 

 

 

Saihetseko arnasketa edo bularraldekoa (Torazikoa) 

Hartu arnasa sudurretik, beheko saihetsak irekiz.  

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s  

Askatu airea ahotik, beheko saihetsak itxiz.  

 

 

 

 

Arnasketa koordinatua eta besoak altxatzea. 

Hartu arnasa sudurretik, besoak altxatzen dituzun bitartean. 

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 segundo.  

Askatu airea ahotik, besoak jaisten ditudan une berean. 

 

 

 

 

 



 

 

Alde bakarreko sahietsetako arnasketa edo torazikoa 

Arnasa sudurretik hartu eta, aldi berean, kontrako aldera 

makurtu.  

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Airea ahotik askatu eta, aldi berean, erdira itzultzen naizen 

bitartean.  

 

 

 

Arnasketa koordinatua, besoa bereizita  

Arnasketa koordinatua eta besoa bereizita.Sudurretik airea 

hartzea besoa banatzen dudan denbora berean eta kontrako 

alderantz makurtzen naizen bitartean. 

Etenaldia (eutsi arnasari), 3-5 s 

Arnasa ahotik askatu,aldi berean, besoa jaitsi, eta erdira itzuli  

 

 

Errepikatu ariketa bakoitza 10 aldiz. veces. 

  



 

 

 

Jariakinen drainatzea: 

Eserita 

Hartu airea tripa puztuz. 

Geldialdia (eutsi aireari) 3-5 seg.  

Airea hoditik putz egitea, sabelari nire eskuekin barrura 

eta gora laguntzen diodan aldi berean. 

Maniobra errepikatzea, baina putz egitean ispilua 

lausotzeko keinua imitatzea eta pixkanaka eshalazioa 

handitzen joatea. Airearen irteera-fluxua modulatzeko gai 

izan behar da Karkaxa herrestan eramateko. 

Kendu hodia ahotik, hartu airea sakon eta eztul egin. 

Arnas muskulu inspiratorioen entrenamendua 

- Gailuan ezarritako entrenamendu-maila doitzea. Horretarako:  

o Ahokoa kentzea 

o Marra gorria doitzeko, pieza zuria jiratzea, fisioterapeutak edo medikuak adierazitako 

zenbakira arte.  

 1ª astea   ……………..     …………… 

 2ª astea   ……………...    …………… 

 3ª astea  ……………..      ………….. 

 4ª astea   ……………..     …………… 

o Ipini ahokoa berriro 

- Jarri sudurreko pintzak. 

- -Putz egin 

- Ahotik airea hartzea, gailuaren erresistentzia gainditzeko behar den indarrarekin. 

- 10 aldiz errepikatu. 

- Atseden hartu. 

- 15-20 minutu inguru jarraitu, tolerantziaren arabera.  

 

 

 



 

 

 

Besoetako ariketak 

 

Hartu arnasa sudurretik, tripa puztuz  

 

 

 

 

 

 

Askatu airea ahotik, ukondoak tolestearekin batera tripa sartuta. 

Besoak jaistean, sudurretik airea hartu  

 

 

 

 

Askatu airea sudurretik, eta aldi berean besoak sorbalden 

altueraraino igo, ukondoak luzatuta.  

Hartu arnasa sudurretik besoak jaistean.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Hartu arnasa sudurretik, aldi berean   Askatu airea ahotik, aldi berean, itxi besoak 

Besoak ireki 
 

Hartu arnasa sudurretik eta askatu ahotik, eta aldi berean aldatu 

beso bat aurrerantz eta beste bat atzerantz.  

 

 

 

 

Errepikatu ariketa bakoitza 10 aldiz.  
 

Hanketako ariketa 

 

 

 

 

 

 

Jaistean, askatu ahoa ahotik 

Igotzean, hartu arnasa sudurretik 

10 errepikapeneko 3 serie egin. 

 



 

 

Ariketa aerobikoa 

Ez egin ariketarik agortu arte. Nekatuta sentitzen bazara, gelditu eta atseden hartu.  

Halaber, erraza izatea ere ez da komeni, entrenamenduan sentitutako sentsazioa lortzen saiatzea (5-6, Borg-

en eskalaren arabera). 

Entrenamendu-jarraibidea:  

______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

Luzaketak 

Muskulu bikiak luzatzea. 

Luzaketari 6 segundo eutsi. 

Txandakatu hanka bat eta bestea. 
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Koadrizepsak luzatzea. 

 

 

 

 

 

 

Luzaketari 6 segundo eutsi. Txandakatu hanka bat eta bestea.  

 

4 errepikapen egin. 

 

 

 

 



 

 

 

ARNAS-ARIKETAK 
SAHIETSETAKO ARNASKETA 
ARNAS. DIAFRAGMATIKOA.  
AHOZ GORA, BESOAK 
SAIHESKARA BESOAK 

 
JARIAKINEN DRAINATZEA  

ELTGOL (Hodia)  
 
Gomendagarria, egunero. Gutxienez 2 EGUN 
ASTEAN  
 

AEROBIKOA 
BIZIKLETA  
 
IBILI :  
 
ESKAILERAK:  

 
Gutxienez 3 egun astean  

INDAR-ARIKETAK 
Ukondoen flexioa 
Sorbalden flexioa  
ABD-ADD sorbaldak  
Desfilatu 

 
ERREPIKAPEN KOPURUA: 5-10 
PISUA: :     kg 
 
Eserita egotea: eserita egotetik zutik egotera 
igarotzeko 10 errepikapeneko 3 serie. 
 
Gutxienez 2 EGUN ASTEAN  

BORG  
NEKEA, ARNASA / MUSKULU-NEKEA 

      (Aire falta)                 (Nekea)  
                             
                     0         Ezer ez 
  0.5 Oso, oso arina 
  1 Oso arina 
  2 Arina 
  3 Ertaina  
  4 Intentsitate pixka bat 
  5 Bizia 
  6 
  7 Oso bizia 
  8 
  9 Oso, oso bizia 
  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiz eginda: 2020ko maiatza        IO-ERREHABILITAZIOA-17 


