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Įžanga 
hera-Band daugiau negu prieš 25 metus, sukurta unikali 

progresyvaus elastinio pasipriešinimo sistema,  yra moksliškai 

pagrįsta, efektyvi priemonė galinti pagerinti  jėgą, mobilumą ir 

funkciją bei sumažinti sąnarių skausmą1,2,3
 

Įrodymais pagrįstos pratimų programos, naudojančios Thera-Band elastines 

juostas, yra naudingos traumų  gydyme, lavinant  vyresnio amžiaus  

žmonių funkcinius gebėjimus, gerinant sportinius rezultatus, ir gydant 

daugumą lėtinių susirgimų. 

Thera-Band® elastinės juostos yra nebrangios, portatyvios ir 

universalios. Pagamintos iš natūralaus latekso, jos yra lengvai atpažįstamos 

iš Thera-Band® prekės ženklo spalvų – gelsvai rudos, geltonos, raudonos, 

žalios, mėlynos, juodos, sidabrinės ir auksinės. Perėjimas nuo vieno elastinio 

pasipriešinimo apkrovos lygio prie kito, pacientui suteikia pasitikėjimą ir pozityvų 

grįžtamąjį ryšį. 

Progresija elastinio pasipriešinimo lygiais parodo reabilitacijos ar treniruočių 

sėkmingumą. 

 

 

 
 

 
 

Turintiems alergiją lateksui, Thera-Band elastinės juostos be latekso teikia 

tokio pat dydžio naudą kaip ir tradicinės latekso juostos. 

1. Jette AM et al. 1999. Exercise—It’s never too late: The Strong for Life 

Program. Am J Public Health: 89(1):66-72. 

2. Mikesky AE et al. 1994. Efficacy of a home-based training program for older 

adults using elastic tubing. Europ J Appl Physiol : 69:316-320. 

3. Topp R. et al. 2002. The effect of dynamic versus isometric resistance training on pain and 

functioning among adults with osteoarthritis of the knee. Arch Phys Med Rehabil: 83:1187-1195. 
 

Išplėstinę nuorodų duomenų bazę galite rasti apsilankę 

www.Thera-BandAcademy.com/research. 

Informacija sveikatos priežiūros specialistams 
Indikacijos 

e įprastų sveikatingumo ir treniravimo programų, elastinis 

pasipriešinimas gali būti naudojamas ir esant įvairiems sutrikimams: 

• Pasipriešinimo treniruotės: Laikysenos sutrikimams Motorinės 

funkcijos sutrikimams Raumenų veiklos sutrikimams 

• Tempimo pratimai esant raumenų sutrumpėjimui 

• Pusiausvyros treniruotės esant pusiausvyros ir eisenos sutrikimams 

• Kardio treniruotės esant širdies ir kvėpavimo sistemų sutrikimams 

• Funkcinės ir sporto šakai specifiškos treniruotės esant   funkciniams 

ribotumams 

 

Produkto sauga 

• Šioje naudojimo instrukcijoje minimų produktų naudojimas gali 

sukelti rimtus sužeidimus, jei jie naudojami netinkamai. Sveikatos 

priežiūros specialistams patariama:  pacientams skirti tik tuos 

pratimus, kurie jiems yra saugūs atlikti. 

• Yra privaloma instruktuoti pacientus, naudojančius elastines juostas 

kaip terapijos namuose priemonę, kad būtų išvengta sužeidimų. 

• Pacientai, turintys alergiją ar jautrumą lateksui, privalo naudoti 

Thera- Band® elastines juostas be latekso. 

• Nesirinkite per trumpų elastinių juostų. Sveikatos priežiūros 

specialistai privalo parinkti adekvatų juostos ilgį, kad būtų išvengta 

per stiprios tempimo jėgos ir naudotojas turėtų daugiau 

savarankiškos kontrolės. 

• Venkite pratimų, kurie galėtų lemti Thera-Band juostos plyšimą, 

galintį sužaloti veidą ar akis. Atliekant tokio tipo pratimus būtina 

dėvėti apsauginius akinius. 

• Prieš naudojimą visada patikrinkite elastinę juostą, ar ji neturi 

smulkių įtrūkimų, įplyšimų ar įpjovų, galinčių lemti elastinės juostos 

plyšimą. Jei radote juostos pažeidimų, nenaudokite jos ir rinkitės kitą 

juostą. 

• Prieš naudodami būtinai įsitikinkite, kad elastinė juosta saugiai 

pritvirtinta prie tvirto objekto. 

• Neištempkite juostos daugiau negu 3 kartus jos ramybės ilgio. 

Pavyzdys: 30 cm ilgio juosta negali būti ištempiama daugiau 90 cm 

viso ilgio. 

http://www.thera-bandacademy.com/research
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Informacija pacientams ir   naudotojams 
Atsargumo priemonės 

• Visada pasikonsultuokite su gydytoju prieš pradėdami 

treniruočių programą. 

• Jūsų reabilitacijos ar treniruočių specialistas turėtų sudaryti 

individualią programą, atitinkančią jūsų galimybes ir 

poreikius. 

• Šioje instrukcijoje minimų produktų naudojimas gali  sukelti 

sužeidimus, jei produktais naudojamasi netinkamai. 

• Pacientai, turintys alergiją ar jautrumą lateksui, privalo naudoti 

Thera- Band® elastines juostas be latekso. 

• Venkite pratimų, kurie galėtų lemti Thera-Band juostos 

plyšimą, galintį sužaloti galvą ar akis. Atliekant tokio tipo 

pratimus būtina dėvėti apsauginius akinius. 

• Thera-Band elastinės juostos nėra žaislai; pasikonsultuokite su 

gydytoju prieš leisdami vaikams treniruotis. Neleiskite vaikams jų 

naudoti be tinkamos priežiūros. 

• Jei kurių nors pratimų metu patiriate aštrų skausmą, dusulį ar 

galvos svaigimą, iškart juos nutraukite ir susisiekite su sveikatos 

priežiūros specialistu. 

• Kaip ir po bet kurios kitos treniruotės, per kelias dienas gali 

pasireikšti raumenų skausmas. Jei skausmas tęsiasi 3 ar 4 dienas, 

pasikonsultuokite su gydytoju ar terapeutu. Nesitreniruokite 

jausdami skausmą. 

• Prieš naudojimą būtinai įsitikinkite, kad elastinė juosta 

saugiai pritvirtinta prie tvirto ir stabilaus objekto. 

• Neištempkite juostos daugiau negu 3 kartus jos ramybės ilgio. 

Pavyzdys: 30 cm ilgio juosta negali būti ištempiama daugiau nei 

90 cm ilgio. 

• Saugokite Thera-Band elastinę juostą laikydami ją atokiai nuo 

aštrių objektų. Nusimaukite žiedus prieš naudodami elastinę 

juostą. Saugokitės aštrių, ilgų nagų. 

Praktiški pratimų patarimai 
• Visų pratimų metu yra labai svarbi kūno laikysena. Pečius ir klubus 

laikykite tiesiai, įtraukite pilvą ir atpalaiduokite kelius. Pasirinkite 

saugiausią pozą, išlaikančią natūralų stuburo linkį. 

• Naudokite elastinę juostą gydytojo ar terapeuto nustatytam serijų ir 

pakartojimų skaičiui. Pailsėkite tarp serijų. 

• Apšilkite prieš treniruotę ir po jos atlikite atpalaidavimo pratimus. 

• Visus pratimus atlikite lėtai ir su kontrole. Niekada nepraraskite 

kontrolės; kontroliuokite elastinę juostą užuot leidę jai kontroliuoti 

jus. Neleiskite elastinei juostai staigiai atsipalaiduoti. 

• Venkite per didelio sąnarių ištempimo ar lenkimo. Nefiksuokite 

sąnarių. 

• Atlikdami pratimus tolygiai kvėpuokite. Iškvėpkite sunkesnės 

pakartojimo fazės metu. Niekada nenustokite kvėpuoti. 

• Pradedantieji pirmiausia turėtų atlikti pratimą be elastinės juostos ir 

tik tada naudoti pasipriešinimą. Pradėkite nuo 8-10 pratimų, 

įtraukiančių pagrindines raumenų grupes. 

• Atlikite pratimus su to lygio elastine juosta, kuri jums buvo 

paskirta arba su to lygio, kuris leidžia atlikti 2-3 serijas, 

susidedančias iš 10-15 pakartojimų, su lengvu nuovargiu 

paskutinės serijos metu. 

• Rinkitės aukštesnio lygio elastinę juostą tik tada, kai lengvai galite 

atlikti 3 serijas, susidedančias iš 10-15 pakartojimų. 

 

 
Elastinių juostų priežiūra 

• Prieš naudojimą visada patikrinkite elastinę juostą, ar ji neturi 

smulkių įtrūkimų, įplyšimų ar įpjovų, galinčių lemti elastinės 

juostos plyšimą. Jei radote juostos pažeidimų, nenaudokite jos 

pratimų atlikimui ir rinkitės kitą elastinę juostą. 

• Elastines juostas laikykite atokiau tiesioginių saulės spindulių ir 

venkite laikyti ekstremaliose temperatūrose. 

• Po naudojimo chloruotame vandenyje, nuliekite elastines juostas 

vandeniu iš čiaupo ir palikite išdžiūti. 

• Jei elastinės juostos tampa lipnios, nuplaukite jas muiluotu 

vandeniu ir išdžiovinkite. Tada apibarstykite talko ar kūdikių 

milteliais arba kukurūzų krakmolu. 
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Nurodymai Thera-Band® elastinių juostų 

naudojimui, jungimui ir tvirtinimui 
Visada patikrinkite elastinę juostą prieš naudojimą; nenaudokite ir pakeiskite 

juostą, jei pastebite smulkius įtrūkimus, įplyšimus ar įpjovas. Apsaugokite akis tų 

pratimų metu, kai juosta gali staigiai atsipalaiduoti galvos kryptimi. Reguliariai 

patikrinkite, ar ant elastinės juostos ar ant jos jungimo taškų neatsirado 

susidėvėjimo požymių, ir pakeiskite juostą, jei jie pastebimi. 

Elastinės juostos suėmimas 

Kilpų rišimas 

Kilpos gali būti surišamos viršutinės ir apatinės kūno dalių pratimams. 
 

  

Elastinė juosta prieš naudojimą turi būti fiksuota jūsų plaštaka ar pėda, kad būtų 

išvengta išslydimo ir galimo sužalojimo. “Dvigubas apvyniojimas” gali padėti 

fiksuoti juostą plaštaka ar pėda. Niekada nesitreniruokite su elastine juosta, kol 

ji saugiai nefiksuota. 

Trumpa kilpa: Suriškite 

abu galus į kvadratinį 

mazgą. 

Ilga kilpa: Suriškite abu galus 

į paprastą mazgą, palikdami 

ilgą kilpą. 

Gniaužto apvyniojimas 

Padėkite ištiesintą juostą ant delno taip, kad jos pabaiga būtų ties mažuoju pirštu. 

Apsukite ilgąjį galą aplink nugarinę 

plaštakos dalį. Pakartokite, jei reikia.. 

Tvirtai suimkite juostą. 

Elastinių juostų naudojimas apatinei kūno daliai 

 
 

Delno apvyniojimas  
Padėkite juostą ant delnų taip, kad jos galai 

būtų tarp nykščio ir delno. Sukite delnus į vidų 

taip, kad juosta apsivyniotų aplink plaštakos 

nugarinę dalį. Pakartokite, jei reikia. Tvirtai 

suimkite. 

 

 

 

 
Pėdos kilpa: Atsistokite ant juostos 

vidurio. Apsukite juosta pėdos viršų 

ir stabilizuokite elastinės juostos 

galus kita koja. 

 

 

 
Pėdos apvyniojimas: Atsistokite 

ant juostos vidurio. Apvyniokite 

vieną juostos galą aplink pėdos 

viršų. 

 

 

 

Europietiškas apvyniojimas Pradėkite 

atsukę delną į priekį ir įspraudę juostos 

galus tarp delno ir nykščio. Sukite dilbį 

į vidų. Nuleiskite ranką žemyn 

apvyniodami juostą 

aplink nugarinę plaštakos dalį. Vėl 

atsukite delną į priekį, įsprausdami 

juostą tarp nykščio ir pirštų. 

 

 

 

 

 
Čiurnos apvyniojimas: Padėkite čiurną ant juostos 

vidurio. Sukryžiuokite juostos galus čiurnos priekyje ir 

nuleiskite juos ant čiurnos šonų. Sukryžiuokite galus 

po pėda ir kelkite juos į viršų per pėdos šonus. 
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Elastinės juostos suėmimas 

 

 

 

 

 
Kilpinė rankena: Pradėkite vyniodami apvalią elastinę juostą aplink delną, kad 
nustatytumėte kilpos dydį. Suriškite kilpą perkryžiuodami vieną galą per juostą 
ir jį ištraukdami per susidariusią skylutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Prieš 
naudojimą įsitikinkite, kad kilpos yra tvirtos. Pakartokite veiksmus su kitu 
juostos galu. 

 
Įkiškite visą plaštaką pro 

kilpą ir suimkite. 

 

 

 

 

 

 

Kojos kilpa: Sekite nurodymus 

viršuje, skyriuje 

“Kilpinė rankena.” Prakiškite 

vieno juostos galo kilpą pro kito 

galo kilpą padarydami didelę 

kilpą. Įkiškite pėdą į minėtąją 

didelę kilpą ir rankomis tvirtai 

patraukite kitą juostos galą, kad 

ją suveržtumėte. 

 

 

 
Elastinių juostų priedų naudojimas 

Priedai taip pat gali būti naudojami pritvirtinti ar sujungti juostas. Priedams 
priklauso rankenos, durų inkarai, galūnių diržai, sportinės rankenos, ir Assist 
diržai. Patikrinkite priedus reguliariai dėl slydimo ir suveržkite, jei reikia. 

 
Suveržimo sistemos 

(rankenos, durų inkarai, galūnių 

diržai ir sportinė rankena) 
naudojimas: Traukdami juodą 

priedo sagtį, stumkite juostą, 
kad susidarytų dviguba kilpa. 

 
Kiškite vieną juostos galą pro vieną kilpą ir ištraukite 

pro kitą. Padarykite vieną elastinės juostos kilpą ir 

dvi apvalios juostos kilpas, kad sutvirtintumėte. 

Slinkite sagtį link elastinės juostos ar apvalios 

elastinės juostos, kad priveržtumėte. 

 
Assist diržo naudojimas: Paguldykite juostos pabaigą 

ant diržo vidurio (tarp didelės ir mažos kilpų). 

Prakiškite didžiąją diržo kilpą pro mažąją. Suveržkite 

diržą. 

 

 

 

 

 
 

Įkiškite riešą į kilpą ir suimkite diržą. Į kilpą 

kiškite pėdą atlikdami čiurnos pratimus. 
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Pasipriešinimas svarais: 

Elastinių juostų tvirtinimas 

Jei tvirtinate elastinę juostą prie nejudančio išorinio objekto, įsitikinkite, kad 

jis pakankamai sunkus ir tvirtas, kad atlaikytų pratimą. 

 
Sunki sporto salės įranga*: 

 

 

*Rekomenduojama naudoti 

Assist™ diržą su 

papildoma įranga. 

 

 

 
Durys (naudojant durų inkarą): Sienelė (naudojant Assist diržą): 

Elastinio pasipriešinimo tempimo lentelės 

Elastinis pasipriešinimas yra unikalus treniravimosi naudojant pasipriešinimą 

būdas lyginant su tradicinėmis formomis, tokiomis kaip izotoninis ar izokinetinis 

pasipriešinimas. Elastinės juostos pasipriešinimo jėga priklauso nuo to, kaip 

stipriai ji ištempiama. Pasipriešinimas gali būti matuojamas jėgos svarais, 

priklausomai nuo juostos ištempimo nuo jos pradinio ilgio procentinės dalies; tai 

žinoma kaip “Prailgėjimas dėl tempimo”. Nepriklausomai nuo to, kokio ilgio yra 

elastinė juosta prieš tempimą, ją tempiant sukuriama jėga priklauso nuo jos ilgio 

padidėjimo procentinės dalies. Pavyzdžiui, 2 pėdų (60 cm) žalios elastinės juostos 

ištempimas iki 4 pėdų (120 cm) (du kartus didesnis ilgis nei pradinis), yra 100% 

prailgėjimas.  Taigi, šios juostos pasipriešinimo jėga prilygsta 4,6 svaro tos 

procentinės dalies prailgėjime. Jei juosta toliau tempiama iki 6  pėdų  (180  cm) 

(200% prailgėjimas), pasipriešinimo jėga prilygs 6,7 svaro. Kiekvienas tolesnis 

žingsnis atstoja 25% tempimo jėgos padidėjimą klinikiniame intervale (nuo gelsvai 

rudos iki juodos) ir 40% aukštesnio lygio intervale (nuo sidabrinės iki auksinės). 

 

 

Thera-Band® pasipriešinimas svarais, priklausomai nuo procentinio prailgėjimo 
 

Thera-Band®
 

spalva 
Padidėjimas nuo prieš tai buvusios 

spalvos 100% prailgėjimo 

100% 

prailgėjimas 

200% 

prailgėjimas 

Thera-Band g.ruda - 2,4 3,4 

Thera-Band geltona 25% 3,0 4,3 

Thera-Band raudona 25% 3,7 5,5 

Thera-Band žalia 25% 4,6 6,7 

Thera-Band mėlyna 25% 5,8 8,6 

Thera-Band juoda 25% 7,3 10,2 

Thera-Band sidabrinė 40% 10,2 15,3 

Thera-Band auksinė 40% 14,2 21,3 

Atspindi tipines vertes. Ne visus produktus galima rinktis visų spalvų. 
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Pasipriešinimas kilogramais 

 
Thera-Band® pasipriešinimas kilogramais, priklausomai nuo procentinio 

prailgėjimo 

 
Thera-Band®

 

spalva 

Padidėjimas nuo prieš tai buvusios 

spalvos 100% prailgėjimo 
100% 

prailgėjimas 

200% 

prailgėjimas 

Thera-Band g.ruda - 1,1 1,5 

Thera-Band geltona 25% 1,3 2,0 

Thera-Band raudona 25% 1,7 2,5 

Thera-Band žalia 25% 2,1 3,0 

Thera-Band mėlyna 25% 2,6 3,9 

Thera-Band juoda 25% 3,3 4,6 

Thera-Band sidabrinė 40% 4,6 6,9 

Thera-Band auksinė 40% 6,5 9,5 

Atspindi tipines vertes. Ne visus produktus galima rinktis visų spalvų. 

Pratimų dozavimas 

Kai jau aptarėme biomechaniką, Jums reikės nustatyti tinkamą pratimų dozavimo 

lygį: pakartojimų skaičių ir pasipriešinimo lygį Turėkite omenyje tai, kad skirtinga 

elastinių juostų spalva žymi skirtingą pasipriešinimo lygį. 

Apskritai, rinkitės tą elastinės juostos spalvą, kuri leidžia atlikti 8-12 pakartojimų 

per seriją iki nuvargimo. Tai vadinama “daugkartiniu pakartojimų maksimumu,” 

arba pakartojimų skaičiumi, kuris gali būti atliekamas per vieną kartą, ne daugiau, 

ne mažiau. 

“Suvokiamo krūvio įverčio” skalė yra kitas būdas dozuoti krūvį. Neseniai Dr. Juan 

Colado iš Valensijos universiteto Ispanijoje patvirtino naują suvokiamo krūvio 

įverčio skalę, skirtą tik Thera-Band pasipriešinimo produktams (Colado et al. 2011). 

Naujoji Pasipriešinimo intensyvumo skalė pratimams (PISP) padeda atpažinti krūvį: 

nuo lengvo iki maksimalaus, mankštinantis su Thera-Band elastinėmis juostomis. 

Šios skalės naudojimas padeda gydytojams paskirti tinkamo intensyvumo ir 

progresyvumo pasipriešinimo treniruotes. 

 

 
Kai naudojamas pratimams, elastinis pasipriešinimas 

kuria stiprumo kreivę (sukimo momentą), panašų į 

žmogaus stiprumo kreivę ir izotoninio pasipriešinimo 

pratimus (varpo formos kreivė, žiūrėkite žemiau iš 

Hughes et al. 1999). Taip yra dėl susidariusio kampo 

tarp elastinio pasipriešinimo ir svirties peties, “Jėgos 

kampo”. 

 

 

 
 

Pratimų programos sėkmė priklauso nuo progresyvumo. Kai pratimų 
atlikimas tampa lengvesnis, pasipriešinimas gali būti padidintas 
pasirinkus aukštesnio lygio (kitos spalvos) elastinę juostą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peties kampas 
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Rezultatai 

Klinikiniai tyrimai įrodė, kad elastinio pasipriešinimo pratimai, 
naudojant Thera-Band® elastines juostas: 

Pratimų sąrašas 
Sąrašas pratimų, kurie gali būti atliekami su Thera-Band elastinio 

pasipriešinimo juostomis, pavyzdys. 

• Padidina stiprumą 

• Padidina jėgą 

• Gerina pusiausvyrą ir 

propriorecepciją 

• Padeda išvengti 

griuvimų 

• Gerina laikyseną 

• Sumažina skausmą 

• Gerina eiseną 

• Padidina suėmimo stiprumą 

• Gerina kardiovaskulinę būklę 

• Sumažina kraujo spaudimą 

• Sumažina neįgalumą ir 

pagerina funkciją 

Šiuo metu akademijos puslapis turi daugiau nei 1,400 tyrimų nuorodų, 700 

pratimų ir 250 treniruočių programų, ir jų daugėja kasdien. 

 
Išplėstinę nuorodų duomenų bazę galite rasti 

apsilankę www.Thera-BandAcademy.com/research. 

Sąnarys Pirmas lygis–vieno sąnario/reab. Antras lygis -kelių sąn./fitneso 

Peties Lenkimas (vienos pusės) 
Tiesimas (vienos pusės) 
Atitraukimas (vienos pusės) 
Pritraukimas (vienos pusės) 
Menčių pakėlimas 
Vidinė rotacija 

Išorinė rotacija 

Šoninis pakėlimas 
Priekinis pakėlimas 
Spaudimas virš galvos 
Įstrižas lenkimas 

Įstrižas tiesimas 

Rankos Alkūnės lenkimas 
Alkūnes tiesimas 
Riešo lenkimas 
Riešo tiesimas 
Atgręžimas 
Nugręžimas 

Alkūnkaulio deviacija 

Stipinkaulio deviacija 

Tiesimas atgal 

Lenkimas 

Krūtinė Horizontalus pritraukimas 

(vienos pusės) 
Dantytojo raumens spaudimas 

Krūtinės spaudimas 

Krūtinės plaštakės 

Dinamiškas apkabinimas 

Viršutinė nugaros dalis Horizontalus atitraukimas 
(Vienos pusės) 
Gūžtelėjimas pečiais 

Menčių suglaudimas 

Irklavimas atsisėdus 
Traukimas žemyn  
Atvirkštinės plaštakės 
Vertikalus irklavimas 

Irklavimas pasilenkus 

Kaklas Izometrinis tiesimas 

Izometrinis lenkimas į šoną 

Izometrinis sukimas 

 

Pilvo presas ir 

nugara 

Atsilenkimas 

Liemens sukimas 

Nugaros tiesimas 

 Atsilenkimai apatiniam pilvo 

presui  

  Lenkimasis į šoną 

Įstrižas pakėlimas 

Įstrižas nuleidimas 

Klubai Klubo lenkimas (stovint) 
Klubo lenkimas (sėdint) 
Klubo tiesimas 
Klubo atitraukimas 
Klubo pritraukimas 
Klubo sukimas į vidų 

Klubo sukimas į išorę 

Klubo atitraukimas su sukimu 
į išorę 

Atsistojimai 

Greiti spyriai 

Keliai Kelio ištiesimas iki galo 

Kelio tiesimas (sėdint) 
Kelio tiesimas (gulint ant pilvo) 
Kelio lenkimas (sėdint) 
Kelio lenkimas (gulint ant pilvo) 
Negilūs pritūpimai 

Spaudimas kojomis 

Pritūpimai   

Įtūpstas 

Vienos kojos negilus pritūpimas 

Čiurna Pėdos lenkimas aukštyn 

Pėdos lenkimas žemyn 

Inversija 

Eversija 

 

 

http://www.thera-bandacademy.com/research
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       Naudojimo instrukcija 

Pratimai su Thera-Band® elastinėmis juostomis 

 
Petis 

 
Peties lenkimas* 

• Atsistokite ant juostos. 

• Pradėkite laikydami ranką šone, alkūnę tiesią, nykštį pakeltą. 

• Suimkite elastinę juostą. 

• Kelkite ranką į priekį virš galvos, išlaikydami tiesią alkūnę. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 

 
Peties tiesimas 

• Pritvirtinkite juostą juosmens lygyje, kaip 

parodyta paveikslėlyje. 

• Suimkite juostą ir traukite ranką atgal, 
išlaikydami tiesią alkūnę. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 
 

Peties atitraukimas* 

• Atsistokite ant juostos. 

• Pradėkite laikydami ranką šone, alkūnę 

tiesią, delną atsuktą į priekį. 

• Kelkite ranką į viršų per šoną virš galvos. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius akinius, šio 
pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus elastinės 
juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

 

 

 

 
Peties pritraukimas 

• Pritvirtinkite juostą juosmens lygyje prie 

tvirto objekto. 

• Suimkite juostą. 

• Traukite juostą link savęs išlaikydami 

tiesią alkūnę. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį  ir 

kartokite. 

 

 
 

Mentės pakėlimas (atitraukimas mentės plokštumoje) 

• Atsistokite ant juostos. 

• Pradėkite laikydami ranką šone, alkūnę 
tiesią, nykštį pakeltą. 

• Pakelkite ranką iki pozicijos, esančios 
pusiaukelėje tarp priekio ir šono, virš 
galvos. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

Vidinė peties rotacija 

• Pritvirtinkite juostą juosmens lygyje. 

• Atsistokite ar atsisėskite prie juostos treniruojama 
kūno puse, sulenkę alkūnę 90 laipsnių kampu, 
laikydami ranką šone. 

• Suimkite juostą ir traukite ją skersai kūno, kaip 
parodyta. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 
 

Išorinė peties rotacija 

• Pritvirtinkite juostą juosmens lygyje prie 

tvirto objekto. 

• Įterpkite pagalvę tarp kūno ir alkūnės. 

• Suimkite juostą, laikydami alkūnę sulenktą 

90 laipsnių kampu. 

• Sukite ranką į išorę ir tada atgal. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 
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Šoninis kėlimas 

• Atsistokite ant juostos. 

• Laikykite juostą abejomis rankomis. 

• Pradėkite rankas laikydami šonuose. 

• Delnus nukreipkite į priekį. 

• Laikykite tiesias alkūnes ir pakelkite 

rankas iki pečių lygio. 

• Lėtai nuleiskite ir kartokite pratimą. 

 
 

Įstrižas peties lenkimas D2* 

• Pritvirtinkite juostą grindų lygyje prie tvirto objekto. 

• Pradėkite kryžiuodami ranką per liemenį, laikydami 
delną atsuktą į vidų, prie klubo. 

• Kelkite ranką aukštyn įstrižai kūno, baigdami 
nukreipkite delną į išorę. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį ir kartokite. 

 

 

Priekinis kėlimas* 

• Pritvirtinkite juostą juosmens lygyje, kaip 

parodyta paveikslėlyje. 

• Suimkite juostą ir traukite ranką atgal, 
laikydami tiesią alkūnę. 

• Lėtai grįžkite į padėtį  padėtį. 

 

 

 
Spaudimas virš galvos* 

• Atsistokite ant juostos. 

• Suimkite juostą, laikydami rankas šone 
ir sulenktas alkūnes, kaip parodyta. 

• Stumkite rankas į viršų ir virš galvos. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį  ir 

kartokite. 

 

 
 

 

 

Įstrižas peties tiesimas D2* 

 

 
Įstrižas peties tiesimas D1* 

• Pritvirtinkite juostą, kaip parodyta 

paveikslėlyje. 

• Suimkite juostą su priešingo peties 

ranka, laikydami delną, atsuktą į vidų 

• Traukite ranką žemyn skersai kūno, 

pabaigoje atkreipę delną į išorę. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį  ir 

kartokite. 

 
Įstrižas peties lenkimas D1* 

• Pritvirtinkite juostą grindų lygyje prie tvirto objekto. 

• Sėdėkite ar stovėkite rankas laikydami šonuose. 

• Suimkite juostą ir atsukite delnus į  priekį. 

• Kelkite ranką į viršų ir skersai kūno link kito peties, 
lenkdami alkūnę, nukreipę delną į vidų. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 
* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 

akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

• Pritvirtinkite juostą virš galvos lygio prie tvirto 

objekto. 

• Pradėkite su pakelta ranka, nukreipta į šoną, 

kaip parodyta. 

• Suimkite juostą, laikykite delnus atkreiptus į 
priekį ir traukite ranką žemyn ir įstrižai. 

• Pabaikite pritraukę delną prie priešingo klubo. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 

 
* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 

akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 
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Rankos 
 

 

 
Alkūnės tiesimas 

 

 

 
Alkūnės lenkimas* 

• Atsistokite ant juostos. 

• Suimkite juostą, atkreipę delną į viršų, ir 

išlaikykite tiesią ranką. 

• Traukite juostą į viršų, lenkdami ranką 

per alkūnę. 

• Lėtai nuleiskite ir kartokite pratimą. 

 
Riešo tiesimas 

• Užfiksuokite juostą pėda. 

• Suimkite juostą. 

• Padėkite dilbį ant stalo, bet   
palikite plaštaką kyboti ore, kaip 
parodyta. 

• Traukite riešą aukštyn. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 
 

 
Atgręžimas 

• Prifiksuokite juostą prie grindų. 

• Prilaikykite dilbį stalu ir fotelio ranktūriu. 

• Padėkite plaštaką su žemyn nukreiptu delnu 

ir aplink nykštį apsivyniojusia elastine 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 

juosmens lygyje. 

• Suimkite juostą, pakėlę nykštį ir sulenkę 
alkūnę, kaip parodyta. 

• Ištiesinkite alkūnę, laikydami šone. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 

 

 
Riešo lenkimas 

• Užfiksuokite juostą pėda. 

• Suimkite juostą. 

• Padėkite dilbį ant stalo, bet palikite plaštaką 

 

 

 

 

Nugręžimas 

• Prifiksuokite juostą prie grindų. 

• Prilaikykite dilbį stalu ir fotelio ranktūriu 

• Padėkite plaštaką su aukštyn nukreiptu 

delnu ir aplink nykštį apsivyniojusia 

elastine juosta, kaip parodyta. 

• Sukite plaštaką kreipdami delną žemyn 

(elastinė juosta turi kurti pasipriešinimą) 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

juosta, kaip parodyta. 

• Sukite plaštaką kreipdami delną aukštyn 

(elastinė juosta turi kurti 

pasipriešinimą). 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

kyboti ore, kaip parodyta. 

• Traukite riešą aukštyn. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 

 
* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 

akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 

elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

Alkūnkaulio deviacija 

• Atsisėskite ir juostos galus fiksuokite pėdomis, 

padarydami kilpą per vidurį. 

• Laikykite alkūnę šone, suimkite vidurinę 

juostos kilpą laikydami nykštį, nukreiptą į 

priekį. 

• Laikykite alkūnę šone ir slinkite riešą atgal. 

• Laikykite, tada lėtai grįžkite į pradinę padėtį.
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Stipinkaulio deviacija 

• Užfiksuokite juostą pėda. 

• Prilaikykite dilbį stalu, kaip 

parodyta 

• Laikykite juostą su nykščiu virš 

jos 

• Kelkite plaštaką į viršų 

• Sugrįžkite į pradinę padėtį ir 

kartokite 

Krūtinė 
 

 
 

Horizontalus pritraukimas* 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto pečių lygyje. 

• Suimkite juostą treniruojamąja ranka ir traukite ją į 
vidų, skersai kūno, kaip parodyta. 

• Laikykite alkūnes tiesiai ir nesukiokite liemens. 

• Sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 

 

 

Alkūnės tiesimas atgal* 

• Laikykite juostą treniruojama ranka. 

• Vieną galą priminkite priešingos pusės pėda. 

• Šiek tiek sulenkite klubus ir prilaikykite kūną 
priešinga treniruojamajai ranka. 

• Traukite juostą, pakeldami alkūnę iki pečių 
lygio. 

• Ištieskite alkūnę atgal sutraukdami trigalvį 

raumenį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 

 

Laiptinio raumens spaudimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto 

objekto pečių aukštyje. 

• Nusisukite, suimkite juostą 

laikydami tiesią alkūnę ir ranką 

priekyje, kaip parodyta. 

• Stumkite ranką į priekį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 
 

Lenkimas* 

• Pritvirtinkite juostą grindų lygyje prie tvirto 

objekto. 

• Suimkite juostą, laikydami delnus, 
nukreiptus į viršų, ir tiesias rankas. 

• Traukite juostą aukštyn lenkdami alkūnes. 

• Išlaikykite tiesų juosmenį 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį  ir 

kartokite. 

Krūtinės spaudimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 
pečių lygyje. 

• Atsisėskite ar atsistokite, kaip 

parodyta. 

• Laikykite juostą rankomis šonuose su 
sulenktomis alkūnėmis, kaip 
parodyta. 

• Stumkite į priekį tiesdami alkūnes 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį  ir 

kartokite. 

 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 
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Krūtinės plaštakės 

• Juostos vidurį pritvirtinkite prie tvirto objekto 

pečių lygyje. 

• Nusisukite nuo tvirtinimo ir ženkite vieną 
žingsnį į priekį, palikite vieną koją priekyje. 

• Suimkite juostos galus pečių lygyje 
laikydami tiesias alkūnes. 

• Išlaikydami tiesias alkūnes traukite rankas 
arčiau viena kitos. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

Viršutinė nugaros dalis 

 
Horizontalus atitraukimas* 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto pečių 

lygyje. 

• Suimkite juostą taip, kaip parodyta. 

• Traukite ranką į išorę, išlaikydami tiesią 
alkūnę. 

• Nesukiokite liemens. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 
 

 

 

 
 

Dinamiškas apkabinimas 

• Apjuoskite viršutinę nugaros dalį juosta, 

laikydami abu galus rankose. 

• Atitraukite pečius iki 60 laipsnių kampo 
ir sulenkite alkūnes 45 laipsnių kampu. 

• Pečius laikykite pakeltus ir stumkite rankas 
į priekį ir vidų lyg norėtumėte apkabinti 

• Kai rankos susiliečia, palaikykite jas, tada 
lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

Gūžtelėjimas pečiais* 

• Stovėkite, rankas laikykite šonuose. 

• Stovėkite ant juostos kaip parodyta, o jos 

galus laikykite rankomis. 

• Pakelkite pečius link ausų ir sukite atgal. 

• Alkūnes laikykite tiesiai. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę  padėtį. 

 

Menčių suglaudimas 

• Laikykite rankas šonuose sulenktomis 
alkūnėmis, laikydami juostos galus abiejose 
rankose. 

• Suartinkite mentis šiek tiek traukdami rankas į 

šalis. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę  padėtį. 

 

 

 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 
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Irklavimas atsisėdus 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto. 

• Suimkite juostą rankomis. 

• Sėskite ant kėdės be atramos nugarai ir 
išlaikykite taisyklingą laikyseną. 

• Alkūnes laikykite šonuose, šiek tiek sulenktas. 

• Suglauskite mentes traukdami rankas atgal. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir   kartokite. 

 
 

Vertikalus irklavimas* 

• Atsistokite ant juostos. 

• Suimkite juostą abejomis rankomis 

priekyje klubų, alkūnes laikykite tiesiai. 

• Traukite juostą link smakro lenkdami 

alkūnes. 

• Rankas laikykite arti krūtinės. 

• Lėtai nuleiskite ir kartokite. 

 

 

 

 

 

 

Traukimas žemyn plačiausiajam nugaros r.* 

• Pritvirtinkite juostą virš galvos prie tvirto objekto. 

• Suimkite juostą rankomis kaip parodyta. 

• Traukite žemyn lenkdami alkūnes, glausdami 
mentes. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 
Irklavimas susilenkus* 

• Pritvirtinkite juostą užmindami ją priešinga 

pėda. 

• Laikykite juostą treniruojamąja ranka. 

• Šiek tiek sulenkite klubus ir kelius bei 
prilaikykite kūną kita ranka, kaip parodyta. 

• Traukite juostą, keldami alkūnę į pečių aukštį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 

 
 

Atvirkštinės plaštakės* 

• Suimkite juostą, 

išlaikydami tiesias alkūnes, 

kaip parodyta 

• Atitraukite rankas nuo viena 

kitos į šalis. 

• Lėtai sugrįžkite į  

pradinę padėtį. 

 

 

 

*Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 



       Naudojimo instrukcija        Naudojimo instrukcija 

28 29 

 

 

Kaklas 

Izometrinis kaklo tiesimas* 

• Uždėkite juostos vidurį ant pakaušio. 

• Suimkite juostos galus sulenkę alkūnes, ir 
laikykite priekyje savęs kaip parodyta. 

• Laikykite kaklą neutralioje pozicijoje, šiek   tiek 

atitraukę smakrą į vidų. 

• Laikykite kaklą ir galvą stabiliai ir jokiu būdu 
nelenkite kaklo. 

• Tieskite alkūnes tempdami juostą į priekį, 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 
 

Izometrinis kaklo lenkimas į šoną* 

• Uždėkite juostos vidurį ant pakaušio. 

• Suimkite juostos galus sulenkę alkūnes 

vienoje galvos pusėje kaip parodyta. Laikykite kaklą 
neutralioje pozicijoje, šiek tiek atitraukę smakrą į vidų. 

• Ištieskite alkūnę į šoną, tempdami juostą į šalį nuo galvos. 

• Laikykite kaklą ir galvą stabiliai ir jokiu būdu nelenkite 

kaklo. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir kartokite su kita ranka. 

 

 

 

 
Izometrinis kaklo sukimas* 

• Uždėkite juostos vidurį ant pakaušio. 

Sukryžiuokite juostos galus ant kaktos. 

• Suimkite juostos galus akių lygyje 

arti galvos, kaip parodyta. Laikykite kaklą 

neutralioje pozicijoje, šiek tiek atitraukę 

smakrą į vidų. 

• Tieskite vieną alkūnę į išorę, tempdami juostą 

šalin nuo galvos. 

• Laikykite kaklą ir galvą stabiliai ir jokiu būdu 

nesukite kaklo. 

 
* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 

akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

Pilvo presas ir nugara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liemens sukimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto 

objekto juosmens lygyje. 

• Atsisėskite ant kėdės. 

• Sugriekite juostą abejomis 
rankomis, laikykite juostą ties 
bamba. 

• Sukitės į šoną nuo elastinės 

juostos. 

• Lėtai grįžkite ir  kartokite 
sukdamiesi į kitą pusę. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atsilenkimas 

• Saugiai pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 

netoli grindų. 

• Atsigulkite ant nugaros ir sulenkite kelius, 
laikydami juostos galus rankose, o rankas 

- priekyje ir sulenktomis alkūnėmis. 

• Laikykite rankas arti viena kitos ir lenkite 
juosmenį į viršų, keldami mentes nuo grindų. 

• Šiek tiek pabūkite tokioje pozicijoje ir lėtai 

grįžkite atgal. 
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Nugaros tiesimas* 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto pečių lygyje 
ir sėskitės ant taburetės kaip parodyta. 

• Suimkite juostą rankomis ir laikykite prie 

krūtinės. 

• Traukite atgal tiesdami nugarą. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

Įstrižas pakėlimas* 

• Pritvirtinkite juostą grindų lygyje. 

• Suimkite juostą abejomis rankomis. 

• Lenkite klubus (ir kelius, jei reikia) ir sukite liemenį 
traukdami juostą į viršų ir skersai, kaip parodyta, 
išlaikydami nugarą neutralioje padėtyje. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir   kartokite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lenkimasis į šoną 

Atsilenkimai apatiniam pilvo presui 

• Atsigulkite ant nugaros su sulenktais klubais 

ir keliais. Traukite juostą virš kelių ir 

sukryžiuokite po apačia. 

• Laikykite juostos galus rankose ir tiesiomis 
alkūnėmis padėkite rankas kūno šonuose. 

• Lenkite kelius link savęs pakeldami klubus 

nuo žemės. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 

 

 
Įstrižas nuleidimas* 

• Pritvirtinkite juostą virš galvos. 

• Suimkite juostą abejomis rankomis. 

• Traukite juostą žemyn ir skersai sukdami 
liemenį, lenkdamiesi per klubus ir kelius, 
jei reikia, bet išlaikydami nugarą 
neutralioje padėtyje, kaip parodyta 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį  ir 

kartokite. 

• Stovėkite, laikykite juostą dešine ranka, dešine koja primynę jos 
kitą galą. 

• Lenkitės į kairę išlaikydami tiesią alkūnę. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

• Vėliau pratimą kartokite su kita kūno puse. 

 

 

 

 

 

 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius 
akinius, šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus 
elastinės juostos atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo. 
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Klubai 

Klubų lenkimas (stovint) 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto 
objekto čiurnos lygyje. 

• Apjuoskite juostą aplink čiurną. 

• Apsisukite. 

• Ištieskite koją į priekį, laikydami 
ištiestą kelį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę 
padėtį ir kartokite. 

 

 
Klubo pritraukimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 

čiurnos lygyje. 

• Atsistokite treniruojamąja koja taip, kaip 

aprodyta. 

• Išlaikykite tiesų kelį, traukite koją į priešingą 

pusę (kryžiuodami kitą). 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę  padėtį. 

 

 
Klubo lenkimas (sėdint) 

• Atsisėskite ant kėdės. 

• Apvyniokite savo šlaunį juosta šiek aukščiau kelio, 
su priešinga pėda stabilizuokite juostos galus. 

• Paklekite koją į viršų ir lėtai sugrįžkite. 

• Kartokite. 

Vidinis klubo sukimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 

čiurnos lygyje. 

• Apjuoskite juostą aplink čiurną taip, kaip 

aprodyta. 

• Traukite čiurną į šoną, nuo savęs. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 

 

 

 
Klubo tiesimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 

čiurnos lygyje. 

• Apvyniokite ją aplink čiurną. 

• Stovėkite atsisukę į juostą. 

• Tieskite koją atgal išlaikydami tiesų   kelį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę  padėtį. 

Išorinis klubo sukimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto 

čiurnos lygyje. 

• Apjuoskite juostą aplink čiurną taip, kaip 

aprodyta. 

• Traukite čiurną į vidų. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir kartokite. 

 

 

Klubo atitraukimas 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto čiurnos 

lygyje. 

• Atsistokite treniruojamąja koja taip, kaip 

aprodyta 

• Išlaikykite tiesų kelį, traukite koją į šoną  

nuo savęs. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę  padėtį. 

 

 

Klubo atitraukimas su išoriniu sukimu 

• Apjuoskite juostą aplink šlaunis. 

• Atsigulkite ir pasiremkite alkūnėmis bei 

sulenkite kelius. 

• Skėskite šlaunis ir tolinkite vieną nuo kitos. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 
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Atsistojimai 

• Atsistokite ant juostos vidurio abejomis pėdomis 

• Pritūpkite, suimkite galus ir šiek tiek įtempkite. 

• Išlaikykite tiesią nugarą ir alkūnes, tieskite klubus, 

kad atsidurtumėte stovimoje pozicijoje 

Keliai  
 

Kelio ištiesimas iki galo 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto. 

• Apvyniokite juostą aplink šlaunį, šiek tiek aukščiau 
treniruojamo kelio. 

• Atsistokite ant treniruojamos kojos, sulenktos 45 

laipsnių kampu. 

• Kitos kojos nykščiu lieskite tvirtą objektą, kad 
išlaikytumėte pusiausvyrą. 

• Tieskite koją išlaikydami kulną ant žemės. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 

 

Greiti spyriai 

• Apvyniokite juostą aplink čiurnas. 

• Staigiu judesiu atitraukite vieną koją nuo 

savęs. 

• Kojos pirštus išlaikykite tiesius ir nelenkite 
liemens. 

Kelio tiesimas (sėdint) 

• Pritvirtinkite juostą prie treniruojamos 

kojos čiurnos. 

• Pritvirtinkite kitą juostos galą, kaip 

parodyta. 

• Sėdėkite laikydami kojas stačiu  

kampu, kaip parodyta. 

• Ištiesinkite koją per kelį. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

 

 

 
 

 
 

Kelio tiesimas (gulint ant pilvo) 

• Atsigulkite ant pilvo, apjuoskite juostą aplink 

čiurną. 

• Kitą juostos galą pritvirtinkite prie tvirto objekto 
virš galvos ar pečių. 

• Pradėkite sulenktu keliu. 

• Tieskite kelį jausdami juostos pasipriešinimą. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir  kartokite. 
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Kelio lenkimas (sėdint) 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto 

objekto. 

• Sėskitės ant kėdės, pritvirtinkite 

juostą prie treniruojamos kojos 
čiurnos, kaip parodyta. 

• Traukite kulną po kėde pilna 

amplitude, kaip parodyta. 

• Lėtai grįžkite į pradinę padėtį. 

Kojos spaudimas* 

• Atsisėskite at kėdės 

• Juostą apjuoskite aplink padą, kaip 

parodyta. 

• Laikykite juostą abejomis rankomis. 

• Leiskite koją žemyn tiesdami kelį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir 

kartokite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Negilus pritūpimas 

 

 

 

 
Kelio lenkimas (gulint ant pilvo 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto. 

• Pritvirtinkite kitą juostos galą prie 

treniruojamos kojos čiurnos. 

• Atsigulkite ant pilvo. 

• Pradėkite tiesiu keliu. 

• Lenkite kelį maksimalia amplitude. 

• Lėtai grįžkite į pradinę  padėtį. 

Pritūpimas 

• Stovėkite abejomis kojomis. 

• Laikykite juostą abiejose rankose, 

ištiestomis alkūnėmis. 

• Priminkite juostą pėdomis. 

• Sulenkite kelius 90 laipsnių kampu. 

• Traukite juostą, kad padidintumėte 

pasipriešinimą. 

• Ištiesinkite kelius. 

• Lėtai kartokite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įtūpstas* 

• Juostos vidurį priminkite viena pėda. 

Suimkite juostos galus rankomis krūtinės 

lygyje, laikydami sulenktas alkūnes. 

• Vieną koją atitraukite atgal ir šiek tiek 

sulenkite. 

• Išlaikykite tiesų liemenį ir lenkite priekyje 

• Padėkite elastinę juostą po pėdomis ir 

rankomis suimkite galus, išlaikydami 

tiesias alkūnes. 

• Pėdos turi būti pečių plotyje. 

• Lėtai sulenkite kelius iki 45 laipsnių 

kampo. 

• Grįžkite į stovimą padėtį. 

• Lėtai sugrįžkite į pradinę padėtį ir 

kartokite. 

esantį kelį, nuleisdami kūną žemyn. 

• Lėtai grįžkite į stačią padėtį ir kartokite. 

 

 

 

 
 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius akinius, šio 

pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus elastinės juostos 

atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo.
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Vienos kojos negilus pritūpimas 

• Padėkite juostą po treniruojama 
koja, suimkite jos galus rankomis. 

• Atsistokite ant treniruojamos 

kojos. 

• Lėtai lenkite kelį iki 45 laipsnių 
kampo. Išlaikykite tiesią nugarą. 

• Tieskite kelį. 

• Lėtai pakartokite. 

Čiurna 
Pėdos lenkimas aukštyn* 
(dorsifleksija) 
• Atsisėskite ant grindų ar kušetės ir 

ištieskite koją į priekį. 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto 

objekto priekyje. 

• Kitą juostos galą pritvirtinkite prie 

viršutinės pėdos dalies. 

• Traukite pėdą link blauzdos. 

• Lėtai grįžkite ir kartokite pratimą. 

 

 
 

Pėdos lenkimas žemyn* 

• Atsisėskite ant grindų ar kušetės ir 

ištieskite koją į priekį. 

• Laikykite juostą rankomis. 

• Kitą juostos galą pritvirtinkite prie 

viršutinės pėdos dalies. 

• Stumkite pėdą į priekį. 

• Lėtai grįžkite ir kartokite pratimą. 

 

Čiurnos inversija 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto. 

• Atsisėskite ant grindų ir ištieskite koją į 

priekį. 

• Kitą juostos galą pritvirtinkite prie 

viršutinės pėdos dalies. 

• Traukite pėdą į vidų, link kitos kojos. 

• Lėtai grįžkite ir kartokite pratimą. 
 

Čiurnos eversija 

• Pritvirtinkite juostą prie tvirto objekto. 

• Atsisėskite ant grindų ir ištieskite koją į 

priekį. 

• Kitą juostos galą pritvirtinkite prie 

viršutinės pėdos dalies. 

• Traukite pėdą į išorę, kaip parodyta. 

• Lėtai grįžkite ir kartokite pratimą. 

* Įspėjimas: Naudotojas privalo dėvėti tinkamą akių apsaugą, pavyzdžiui, apsauginius akinius, 

šio pratimo metu, kad apsisaugotų nuo galimo akių sužalojimo dėl staigaus elastinės juostos 

atsipalaidavimo, išslydus iš rankos, ar plyšimo.
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www .Thera-BandAcademy .com 

Thera-Band® akademija buvo įkurta „Hygenic” korporacijos 1999 metais tam, kad 

propaguotų įrodymais pagrįstą praktiką. Ši akademija skatina ir populiarina 

mokslinius tyrimus bei suteikia mokymo programas Thera-Band produktams 
visame pasaulyje. Akademijos misija yra palengvinti mokslinius tyrimus, 

edukaciją ir praktiką pratimams naudojant Thera-Band progresyvaus 
pasipriešinimo sistemas. 

Thera-Band akademijos puslapis, www.Thera-BandAcademy.com, buvo sukurtas 

sujungti praktiką ir tyrimus, naudojant integruotą nuorodų duombazę, leidžiant 

naudotojams ieškoti tyrimų, protokolų ir treniruočių programų pagal tam tikrą 

kūno dalį, ligą, sužeidimą, sporto šaką ar gaminį. Šiandien Thera-Band 

akademija išlaiko didžiausią elektroninę mokslinių straipsnių apie Thera-Band 

produktus duomenų bazę. 

 

 
• Kurkite, išsaugokite, atsispausdinkite ir elektroniniu 

būdu dalinkitės individualiomis treniruočių 

programomis su jūsų pacientu. 

• Naudokitės didžiausia mokslinių straipsnių apie elastinį 

pasipriešinimą duomenų baze. 

• Raskite įrodymais pagrįstus protokolus ir rezultatus, 

naudojant Thera-Band produktus. 

• Raskite profesionalius edukacinius kursus. 

• Sužinokite visas naujausias naujienas Thera-

Band akademijos tinklaraštyje: 
http://blog.Thera- BandAcademy.com 

http://www.thera-bandacademy.com/
http://blog.thera-/

