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LUZAPEN-DEFIZITERAKO ARIKETAK ETA TENDOI LUZATZAILEEN LESIOAK 

 

Tendoietako lesioen tratamendua lesioaren izaeraren eta kokapenaren araberakoa izango da. Ariketek 

tendoien eta inguruko ehun konektiboaren arteko mugikortasuna mantendu edo garatzen dute. Horregatik, 

garrantzitsua da ariketak goiz hastea, tendoiak eskuko beste egitura batzuetara atxiki ez daitezen. 

Tendoi luzatzaileetako lesio baten ondoren agertzen diren alderdi hauek hobetzea bilatzen duen tresna da 

jarduera-programa hau: 

-Hatzetako atxikidurak eta deformazioak prebenitzea. 

- Eskuko artikulazio guztien mugimendu-luzera mantentzea. 

- Tendoien mugikortasuna berreskuratzea 

- Eskuaren funtzionaltasuna zaintzea 

Terapeuta okupazionalak edo medikuak programa honetako jarraibideetako batzuk alda ditzake, haien 

beharretara egokitzeko. 

 

ORBAINA ZAINTZEA ETA MOBILIZATZEA 

Sendatze-aldian hantura eta immobilizazioa egon bada traumatismo edo kirurgia baten ondoren, ehun 

orbaintzaileko atxikidurak sor daitezke, tendoiak behar bezala lerratzea eragozten dutenak. 

Kontuan izan orbainaren zainketek hilabeteak irauten dutela; izan ere, zauria itxita egon arren, mantendu 

egin behar dira, hobera egin dezan: 

1. Hidratatu egunero, baita egunean hainbat aldiz ere, larruazalaren elastikotasun egokiari eusteko eta 

orbaintze-prozesuan laguntzeko. Edozein krema hidratatzaile edo olio esentzial erabil dezake 

(argana edo mosketa arrosa). 

2. Eguzki-babesa: kirurgia egin ondorengo 12 hilabeteetan, eguzkitik babestu, eguzki-babeseko 

faktore handiko kremarekin edo estali. 

3. Oraintsuko orbain batean emeki-emeki hasi behar da, trakzioekin hasita (orbaina "atximur" moduan 

hartu larruazalari emeki tira eginez) eta ahalik eta enbarazurik txikiena sortuz. Ez du mingarria izan 

behar. Garrantzitsua da gehien itsatsita dauden eremuak gehiago lantzea, hor baitago itsatsita 

larruazala eta orbaina askatzeko premia handiena. 
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4. Egin atxikimenduen aurkako masajea 2-5 minutuz. Krema zabaltzen duen bitartean, aprobetxatu 

orbaina masajeatzeko marruskadurazko auto-masaje hau eginez: eutsi tendoiari luzera handieneko 

posizioan (ahalik eta luzeena), aplikatu presio bat hatz lodiarekin hatz erakuslea edo erdikoa, eta 

egin luzetarako masaje bat hurrengo noranzkoan distalera (hatzen puntarantz) eta tendoiarekiko 

perpendikularrean. 

Gainera, atxikimenduen aurka indar eutsia egiten du, orbaina arrastatu eta mugitzea ahalbidetzen 

baitu. 

 

 

 

KONTRASTE-BAINUAK 

Sartu hemen txandakatuz: 

1. Ur beroa: 38 ° - 43 ° 4 minutuz 

2. Ur hotza: 10 ° - 19 ° minutu batez 

 4 sartu-urten egin ur beroan eta 3 ur hotzean 
 Beti ur berotan hasi eta amaitzea 
 Iraupena guztira 19 minutu. 

 

ARIKETAK 

 Ariketak eserita egingo dira, bizkarra zuzen jarrita aulki baten bizkarraldean eta eskua mahai 

gainean pixka bat bermatuta. 

 Mugimendu bakoitzaren 5 errepikapen egin, ariketa bakoitzaren jarrerari 5 segundoz eutsiz. 

Atseden hartu 5 segundoko errepikapen bakoitzaren artean. 

 5 errepikapenak egin ondoren, atseden hartu minutu batzuetan.  

 Aurreko errepikapenak berriro egin 

 Ariketak minik agertu gabe egitea. Kontuz! Gehiegi behartzea kaltegarria izan daiteke. 

 

Lesioa gertatu den eremuaren arabera, tendoi luzatzaileak eta ondorio funtzionalak terapeuta okupazionalak 

zehazten dituen ariketak egingo dira. 
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 1. ARIKETA  

Ukabil osoko posiziotik (1. argazkia) atzapar posiziora eramango da (2. argazkia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatzetako artikulazioak flexioan mantentzeko zailtasunik badago, hatzekin diametro handiagoa duen arkatz 

edo barra-kola bati helduko diogu posizioa mantentzen jarraitzen dugun bitartean (3. argazkia). 

 

 2. ARIKETA  

1. Ukabil osoko posiziotik (1. argazkia) goi-ordokiko posiziora igaroko gara (hatz luzatuak).  

 

 

 

 

 

 

2 Jarrera lortu ondoren, eskua mahai baten gainean egonkortuko dugu, hatzen artikulazioarekin, 

ertzaren gainean flexio partzial bat eginez. Lesionatutako tendoiaren hatzak mugimenduaren luzera 

osoan zabalduko dira. 

 

 

 

 

 

 

Argazkia 1 

Argazkia 2 Argazkia 3 Argazkia 1 

Argazkia  2 

90º 
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 3. ARIKETA 

1. Eskua, ahurra beherantz duela, gainazal lau baten gainean jartzea. Beste eskuarekin eskua 

egonkortzen da. Hatza mahaitik ahalik eta gehien altxatzen saiatzen da. Beste eskuarekin, berriz, 

falange proximala egonkortzen da. (1. argazkia) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mugimendu handirik ez badago, jar ezazu arkatz bat falange proximal edo erdiaren azpian, 

mugimendu handiagoa egin ahal izateko. (2. argazkia) 

 

 

 

 

 

TENDOI HEDATZAILEAK IRRISTATZEKO ARIKETAK  

1. Esku osasuntsuarekin, modu pasiboan flexionatuko da erasandako hatzen edo hatzen artikulazio 

metakarpofalangikoa eta falangiko artekoa, beste hatzak luzeran modu aktiboan mantentzen diren 

bitartean. 

 

 

 

 

 

 

Argazkia  2 

Argazkia  1 
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Hori lortu ondoren, aurrera egingo da, hatzak luzatuta eta bereizita modu aktiboan mantenduz; 

bakoitza txandaka flexionatuz joango da, besteak luzatuta dauden bitartean. 

 

                 
 

2. Erdiko hatza eta baliogabetzekoa tolestea, erakuslearen eta bosgarren hatzaren luzapenari eusten 

zaion bitartean ("adarren zeinua"). 

 

                                              

3. Eskua mahaian bermatuta, ukabil itxiarekin. Eskuari eusten diogu mugi ez dadin (hasierako 

posizioa), eta urruntzeko (1. mugimendua) eta ukondoa gorputzera hurbiltzeko (2. mugimendua) 

mugimendua egiten dugu. 

 

              

           Haserako posizioa 1 Mugimendua                                 2 Mugimendua 

mailto:pacientesrehab.osiaraba@osakidetza.eus


 

 
Santiago Apostol Ospitalea Olagibel kalea, 29 C.P.01004 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 00 77 11 pacientesrehab.osiaraba@osakidetza.eus  

 

Ariketa ukabila itxita egitea zaila bada. Botila bat ur hartuta egingo dugu. 

                                        

 

EGUNEROKO BIZITZAKO JARDUERAK EGITEKO JARRAIBIDEAK 

- Birgaitze-prozesu osoan jarrera positiboa izateak azkar suspertzen lagunduko du. 

- Fase goiztiar batean, protesia kendu ondoren, eguneroko bizitzako jarduera arinak bakarrik egin, 

pisurik ez dakartenak, nahiz eta txikiak izan. Zure errehabilitazio-medikuak esango dizu noiz has 

zaitezkeen pisu-karga dakarten jarduerak egiten. 

- Errehabilitazio-tratamenduaren helburua ahalik eta funtzionaltasun-mailarik handiena lortzea da. 

Beraz, susperraldiak aurrera egin ahala eta mugikortasun handiagoa izan ahala, saia zaitez zure 

eskua sartzen egiten dituzun eguneroko jardueretan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Berrikusita: 2020ko apirila       IO-ERREHABILITAZIOA-UNITATEA TERAPIA OKUPAZIONALA-21 
Zalantzaren bat izanez gero, edo informazio gehiago behar izanez gero, ez izan zalantzarik artatzen zaituzten 
profesionalei galdetzeko  
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