
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ĮŽANGA SAUGUMO INFORMACIJA 

Dėkojame, kad įsigijote TheraBand apvalią 
elastinę juostą su laikikliais, lengvai naudojamą 
ir reabilitacinę priemonę, kuri yra ypač tinkama 
naudoti namuose. 

Apvalią elastinę juostą galima rinktis iš 
skirtingų pasipriešinimo lygių. 

LAIPSNIŠKAI DIDĖJANTIS PASIPRIEŠINIMAS 

GAMINIO SPALVA         PASIPRIEŠINIMO LYGIS 

Raudona                       Pradedantiesiems 
Žalia                               Vidutinio sunkumo 
Mėlyna                          Vidutinio sunkumo/Pažengusiems 
Juoda                             Pažengusiems 

• DĖMESIO: TheraBand apvalios elastinės juostos 
su laikikliais sudėtyje yra natūralaus latekso, 
kuris gali sukelti alergines reakcijas. 

• Prieš pradėdami atlikti bet kokį pratimą, prieš tai 
pasikonsultuokite su gydytoju. 

• Apvalią elastinę juostą su laikikliais naudokite 
atsargiai, kad ji neatsitrenktų į galvą ir nesužeistų 
akių. Naudojimo metu visada dėvėkite tinkamas 
akių apsaugos priemones. 

• Apvali elastinė juosta su laikikliais nėra žaislas. 

• Pasikonsultuokite su gydytoju prieš leisdami 
mankštintis vaikams. 

• Prieš kiekvieną treniruotę apžiūrėkite 
gaminį, ar nėra defektų, ar įplėšimų. 
Suplyšusį gaminį nedelsdami pakeiskite 
nauju. 

• Prieš naudodami priemonę išvalykite 
patalpą, dėl galimo paslydimo pavojaus. 

• Kaip pradėjus bet kokią mankštos programą, 
per pirmąsias kelias dienas gali paisreikšti 
raumenų skausmas. Jeigu skausmas išlieka 
ilgiau nei keturias dienas, kreipkitės į 
gydytoją. Jausdami skausmą nesportuokite. 

• Apsaugokite savo elastinę juostą! Prieš 
pradėdami naudoti elastinę pasipriešinimo 
juostą nusiimkite žiedus, laikrodžius. Elkitės 
atsargiai su ilgais, smailiais nagais, ar kitomis 
priemonėmis, kurios gali pažeisti elastinę 
pasipriešinimo juostą. 

SAUGUMO INFORMACIJA 

• Įsitikinkite, kad laikikliai būtų patikimai 
pritvirtinti prie elastinės juostos, ar kai yra 
reikalinga, aplink kojas. 

• Laikykite apvalią elastinę juostą su laikikliais 
dėžėje, arba pakabinkite tamsioje patalpoje. 
Apvalios elastinės juostos su laikikliais 
nelaikykite šalia šilumos šaltinių. 

• Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. 

 

• Stovimiems pratimams yra labai svarbi 
taisyklinga laikysena. Sukurkite tinkamą 
laikyseną atlošdami pečius, įtempdami pilvo 
raumenis ir atpalaiduodami kelius. Laikykitės 
taisyklingos laikysenos, išlaikydami natūralų 
stuburo linkį. Nesilaikant taisyklingos 
laikysenos galite nukristi ir sunkiai susižaloti. 

• Pradedantys sportuoti asmenys visų pirma 
norimus pratimus turi atlikti be apvalios 
elastinės juostos su laikikliais. Kai jausitės 
pakankamai patogiai, pradėkite atlikti su 
apvalia elastine juosta su laikikliais. 

• Kiekvieną pratimą atlikite nuo dviejų iki trijų 
serijų, po 8-12 pakartojimų. Pailsėkite tarp 
serijų. Palaipsniui didinkite serijų ir pratimų 
skaičių. Kai bus patogu atlikti tris serijas po 
10-15 pakartojimų, pereikite prie kitos 
elastinės juostos su laikikliais spalvos. 

Elastinės juostos su laikikliais tvirtinimas KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Perkiškite vieną koją per laikiklį. Apjuoskite laikiklį 
aplink čiurną ir pritvirtinkite velcro juostele. 

Perkiškite kitą koją per laikiklį. Apjuoskite laikiklį 
aplink čiurną ir pritvirtinkite velcro juostele. 

Tempimo pratimai 

Peties vidinė 
rotacija 

Šlaunies raumenų 
tempimas 

Keturgalvio šlaunies raumens tempimas 

Priešinga ranka 
suimkite laikiklį ir 
laikykite už galvos. 
Ištieskite kitą ranką už 
nugaros ir suimkite kitą 
laikiklį. Viršutine ranka 
traukite į viršų, kad 
ištemptumėte petį. 
Įtempus palaikykite ir 
lėtai grįžkite į pradinę 
padėtį. 

Pritvirtinkite vieną laikiklį prie kojos ir atsigulkite ant 
nugaros. Kitą laikiklį suimkite su rankomis ir kelkite koją į 
viršų kol pajusite tempimą šlaunies srityje. Laikykite kelį 
tiesų, o pėdą sulenktą į save. Įtempus palaikykite ir grįžkite 
atgal į pradinę padėtį. Jeigu reikia pakartokite pratimą su 
kita koja. 

Vieną laikiklį pritvirtinkite prie kojos ir atsigulkite ant 
pilvo. Kitą galą suimkite rankomis ir lenkite kelį, kol 
pajusite tempimą priekinėje šlaunies dalyje. Įtempus 
palaikykite ir lėtai grįžkite atgal. Jeigu reikia, pakartokite 
su kita puse. 
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Pečių stiprinimas KOJOS STIPRINIMAS 

KLUBO IR KOJOS STIPRINIMAS 

KLUBO STIPRINIMAS FUNKCINĖ TRENIRUOTĖ 

FUNKCINĖ TRENIRUOTĖ 

Peties išorinė 
rotacija 

Peties 
atitraukimas 

Šlaunies raumenų 
lenkimas stovint 

Klubo pakėlimas stovint Klubo atitraukimas Klubo ištiesimas spyriu 

Klubo lenkimas spyriu Įtupstas Įtupstų žengimas į priekį 

Šoninis įtupstas Čiuožimas 

Su rankomis suimkite 
laikiklius, arba 
pritvirtinkite laikiklius 
prie riešų. Dilbiui esant 
lygiagrečiai žemei 
traukite juostą į išorę, 
sukdami pečius į išorę. 
Laikykite alkūnes prie 
šono, o riešus – tiesius. 
Įtempus palaikykite ir 
lėtai grįžkite į pradinę 
padėtį. 

Su rankomis suimkite 
laikiklius, arba 
pritvirtinkite laikiklius 
prie riešų. Laikykite 
vieną ranką prie šono, 
o kitą kelkite aukštyn. 
Įtempus palaikykite ir 
lėtai grįžkite į pradinę 
padėtį. 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų. 
Vieną koją laikykite 
padėtą ant grindų, kad 
stabilizuotumėte kūną. 
Lėtai pakelkite priešingos 
kojos kelį, keldami pėdą 
aukštyn, kol blauzda bus 
lygiagreti žemei. Įtempus 
palaikykite ir lėtai grįžkite 
atgal. Nugarą laikykite 
tiesią. Jeigu reikia, 
didesniam stabilumui 
naudokite atramą, 
pavyzdžiui kėdę. 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų.  
Vieną koją laikykite 
padėtą ant grindų, kad 
stabilizuotumėte kūną. 
Lėtai pakelkite priešingos 
kojos kelį, kol šlaunis bus 
lygiagreti žemei. Įtempus 
palaikykite ir lėtai 
grįžkite atgal. Nugarą 
laikykite tiesią. Jeigu 
reikia, didesniam 
stabilumui naudokite 
atramą, pavyzdžiui kėdę. 
 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų.  
Vieną koją laikykite 
padėtą ant grindų, kad 
stabilizuotumėte kūną. 
Ištieskite priešingą koją į 
šoną, laikydami kelius 
tiesius. Įtempus 
palaikykite ir lėtai 
grįžkite atgal. Nugarą 
laikykite tiesią. Jeigu 
reikia, didesniam 
stabilumui naudokite 
atramą, pavyzdžiui kėdę. 
 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų.  
Vieną koją laikykite 
padėtą ant grindų, kad 
stabilizuotumėte kūną. 
Priešinga koja stumkite 
ją atgal, laikykite kelius 
tiesius. Įtempus 
palaikykite ir lėtai 
grįžkite atgal. Nugarą 
laikykite tiesią. Jeigu 
reikia, didesniam 
stabilumui naudokite 
atramą, pavyzdžiui kėdę. 
 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų.  
Vieną koją laikykite 
padėtą ant grindų, kad 
stabilizuotumėte kūną. 
Priešingą koją stumkite į 
priekį, laikykite kelius 
tiesius. Įtempus 
palaikykite ir lėtai 
grįžkite atgal. Nugarą 
laikykite tiesią. Jeigu 
reikia, didesniam 
stabilumui naudokite 
atramą, pavyzdžiui kėdę. 
 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų. 
Darydami įtupstą į 
priekį sulenkite 
kelius, išlaikydami 
vertikalią nugaros 
padėtį. Grįžkite į 
pradinę padėtį ir 
pakartokite pratimą 
su priešinga koja. 
 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų. 
Darydami įtupstą į 
priekį sulenkite 
kelius, išlaikydami 
vertikalią nugaros 
padėtį. Grįžkite į 
pradinę padėtį ir 
pakartokite pratimą 
su priešinga koja. 
 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų. 
Atsistokite į dalinę 
pritūpimo poziciją 
sulenkdami kelius ir 
klubus. Laikykite 
vieną koją ant grindų, 
o kitą tieskite į šoną. 
Lėtai grįžkite ir 
pakartokite. 

Tvirtai pritvirtinkite 
laikiklius prie čiurnų. 
Atsistokite į dalinę 
pritūpimo poziciją 
sulenkdami kelius ir 
klubus. Laikykite 
vieną koją ant grindų, 
o kitą tieskite į išorę, 
imituodami čiuožimą. 
Lėtai grįžkite ir  
pakartokite pratimą 
su kita koja. 

Apvali elastinė juosta su 
laikikliais 

TheraBand, Color Pyramid Design ir Associated Colors prekiniai ženklai yra 
Performance Health ir/arba jos dukterinių įmonių nuosavybė ir gali būti 
registruojami Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Neteisėtas 
naudojimas griežtai draudžiamas. 2018 Performance Health. Visos teisės 
saugomos. P04384 Perž 2. 
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