
 

 

AURPEGIKO SUSPERTZE KIRURGIAREN ONDORENGO ARIKETEN PROGRESIOA (V-VII) 
 

1. LEHENENGO FASEA: oraindik ez dago aurpegi-mugimendurik. 

 

 Luzaketak aurpegiko muskulatura OSASUNTSUAN.  

 Estutu hortzak 5 segundoz. Egunean zehar uzkurdurak errepikatu, masailezurrean 

gainkargarik sentitu gabe.  

 Ireki - itxi ahoa, masailezurra albo batera mugitzea, ahoa pixka bat erdi irekita dagoela. 

ariketa bakoitza 10 aldiz. 

 Mihia aho barrutik, masailetatik, ezpainen barrutik pasatzea… 1-2 minutu. 

 Masaileko edema gutxitzeko, hatzekin laztana egingo dugu sudurretik belarrirantz eta 

masailezurrerantz, uhin-mugimendua bezala. Aurpegiaren behealdeko edemarako, laztana 

ahotik masailezurreraino eta beheraxeago egingo dugu. LEUNA. 

 

2. BIGARREN FASEA: haginka egiteko mugimenduarekin lotutako aurpegi-mugimendua ikusten 

hasten da.  

 

 Luzaketak aurpegiko muskulatura OSASUNTSUAN.  

 Hortzak estutzearekin batera, POLIKI eta SIMETRIKOKI irribarre egiten saiatuko gara. 10 

aldiz (gutxi gorabehera, ez nekatu). ZAINDU ALDE OSASUNTSUA! 

 Hortzak estutzearekin batera, POLIKI eta SIMETRIKOKI, musua ematen saiatuko gara. 10 

aldiz (gutxi gorabehera, ez nekatu). ZAINDU ALDE OSASUNTSUA! 

 Hortzak estutzearekin batera, POLIKI eta SIMETRIKOKI, putz egiten saiatuko gara. 10 

aldiz (gutxi gorabehera, ez nekatu). Ez egin musuaren mugimendua kontrolatu arte. Zaila 

da aldi berean estutu eta putz egitea; beraz, musua kontrolatzen bada, batzuetan estutu 

gabe egiten has daiteke. ZAINDU ALDE OSASUNTSUA! 

 

3. HIRUGARREN FASEA: aurpegiko mugimendua eta haginka egiteko mugimendua bereiztea. 

 

 Luzaketak aurpegiko muskulatura OSASUNTSUAN. 

 Hortzak estutzearekin batera, POLIKI eta SIMETRIKOKI irribarre egiten saiatuko gara. 

Irribarreari eusten eta hortzak estutzeari uzten saiatuko gara. Itzulera kontrolatzea lortzen 

badugu, estutu gabe zuzenean irribarre egiten saiatuko gara. 10 aldiz (gutxi gorabehera, ez 

nekatu). 

 Hortzak estutzearekin batera, POLIKI eta SIMETRIKOKI, musua ematen saiatuko gara. 

Musuari eusten eta hortzak estutzeari uzten saiatuko gara. Itzulera kontrolatzea lortzen 

badugu, estutu gabe zuzenean musua ematen saiatuko gara. 10 aldiz (gutxi gorabehera, ez 

nekatu).  

 Hortzak estutzearekin batera, POLIKI eta SIMETRIKOKI, putz egiten saiatuko gara. Putz 

egiteari keinuari eusten eta hortzak estutzeari uzten saiatuko gara. Itzulera kontrolatzea 

lortzen badugu, estutu gabe zuzenean putz egiten saiatuko gara. 10 aldiz (gutxi gorabehera, 

ez nekatu).  



 

 

 

KONTUAN HARTU BEHAR DENA: 

 

Gehienetan faseak elkarren artean gainjartzen dira, eta baliteke irribarrea bigarren fasean bezala egin 

behar izatea, baina musua hirugarren fasean bezala. Bilakaera ez da berdina mugimendu guztietan. 

Ez du minik sentitu behar. 

Errepikapen gutxi batzuen ondoren, hasieran bezala mugitu ezin duela edo “kasurik egiten ez dizula” 

nabaritzen baduzu, muskulatura nekatu delako izango da. Mugimendu hori gelditu eta beste bat landu 

ondoren, saiatu berriro. Horren ondoren ere lortzen ez baduzu, beste une baterako utzi behar duzu. 

Errepikapenen artean etenaldi luzeak egin behar dituzu, nekea saihesteko. Hasieran, 3-4 

errepikapenekin nahikoa izaten da, 10 errepikapenera iristeko, suspertze-prozesuan aurrera egin ahala. 

Jarraibidea egunean 1-2 aldiz errepikatu behar da, baina beti NEKERIK GABE. 
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