
Podporni pas za medenico in kolke 
  (za samokorekcijo telesne drže)

NameN:
• fiksira (imobilizira) medenične kosti, križnico in kolčne sklepe v navpičnem 

položaju in zagotavlja njihovo stabilnost med gibanjem in hojo,
•  zagotavlja pravilne fiziološke gibe medeničnih kosti, križnice in kolčnih sklepov,
•  zmanjša obremenitev vseh delov mišično-skeletnega sistema med hojo in 

gibanjem (noge, hrbtenica, ramenski obroč, roke, glava),
• pomaga pri lajšanju bolečin v križu, medenice in kolkih,
• preprečuje poškodbe živcev spodnjega dela hrbta,nastalega zaradi medsebojnega 

premika (zdrsa) križa in ledvenih vretenc,
• zmanjša obremenitev ledvenih vretenc,križa, kolčnic in kolčnih sklepov med 

fizičnimi napori in športom zaradi zmanjšanja premika medeničnih kosti in križnice,
• zmanjšuje obremenitev ledvenokrižničnega in prstneledvenega predelov hrbtenice 

med nosečnostjo,
• omogoča večjo stabilizacijo hrbtenice v primeru skolioze v času rasti in poškodb 

hrbtenice,
• zmanjšuje obremenitev na vse sklepe telesa in preprečuje njihovo poškodbo.

Podporni pas za medenico in kolčne sklepe je priporočljivo nositi, kadar:
• nestabilnost križa in sakroiliakalnih sklepov,
• premik ledvenih vretenc in bolečina v ledvenem predelu hrbtenice,
• bolečine v hrbtenici, medenici, kolčnih sklepih in nogah,
• med telesno aktivnostjo, športom, hojo in posebnimi vajami (glej priponke).

Podporni pas za medenico in kolčne sklepe je še bolje uporabiti skupaj s  
    posebno blazino za križnico in medenične kosti.

Navodila za namestitev opornega pasu za medenico in kolke: 
 
1. Pas namestite v ležečem položaju telesa na ravni površini (npr. postelja). 
2. Vložek št.1 (glej sliko št.1) namestite na sredino širšega dela pasu. 
3. Pas namestite tako, da sredino pasu (kjer je nameščen vložek) položite pod 
    medenico in pri tem upoštevajte, da iztopajoči del križnice prilega v vdolbino na
    vložku. 
4. Pas zapnite kolikor gre, da z njim krepko pričvrstite vstavni vložek ob križ.
5. Pričnite z izvajanjem vaje (glejte vaje na obratne strani).
6. V ležečem položaju sprostite pas in ponovno ga stisnite.
7. Vstanite in v stoječem položaju (če je potrebno) podložite sprednji vložek pod 
    pas na področju sramne kosti.

Pomembno priporočilo.

• Podporni pas za medenico in kolke se lahko uporablja pri hoji (tudi pri nordijski 
hoji), izvedbi vaj po Metodi 1000 gibov, izvedbi metode samopomoči »23+5«, 
treningu na fitnes napravah in drugo.

• Podporni pas za medenico in kolke lahko uporabljamo doma in v službi, zelo 
priporočamo uporabo pasu skupaj s posebno sedalno blazino za križnico in 
medenične kosti.  


