
Fájdalomcsökkentő
eszközök az irodában

e-book
11 eszköz, amellyel nagymértékben
csökkentheted a nyak, hát és derék
fájdalmaidat az irodai munka során



Már több mint 8 éve masszírozok aktívan, a vendégeim kivétel nélkül nők, és több mind
75%-uk irodában vagy íróasztal mellett dolgozik. Legtöbbjük már sok-sok éve jár hozzám
masszázsra, így testközelből látom, hogy milyen „lenyomatokat” hagy az ülő életmód az
izomzatukon, ízületeiken, gerincükön.
Látom, hogyan változik meg ezáltal a testük, a járásuk, állásuk, tartásuk. Látom milyen
fájdalmakkal küzdenek.

Sajnos rá kellett jönnöm az évek alatt, hogy ide kevés már csak a masszázs. Kell hozzá
még valami más is, valami plusz segítség. Leginkább ez késztetett arra, hogy komplex
segítséget tudjak nyújtani azoknak a nőknek, akik az ülő életmód miatt különféle
problémákkal küzdenek. Ezért jött létre a Fitten az irodában program.
(fittenazirodaban.hu).

Mire jó?
Hogyan használd?
Mire figyelj vásárláskor?
Hol szerezd be?
Mennyibe kerül?

A Fitten az irodában program egyik eleme ez az e-book,
amelyben részletesen bemutatom neked ezt a 11
eszközt:

Összegyűjtöttem számodra, mely eszközöket érdemes
használnod az irodai munkád során azért, hogy minél
kényelmesebben tudd végezni a munkádat és elkerüld
az irodai dolgozóknál tipikusan előforduló
mozgásszervi betegségeket. 

11 eszköz, amellyel
nagymértékben
csökkentheted a
nyak, hát és derék
fájdalmaidat

FITTEN AZ IRODÁBAN
Irodában használható eszközök listája e-book
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Számodra
javasolt

eszközök, 
hogy ne fájjon

az irodai
munka 

 Összeszedtem
Neked azokat a

segédeszközöket,
amelyek

segítségével
nagymértékben
tudsz javítani az

üléseden.

Az emberi test nem a folyamatos ülésre, hanem a járásra, állásra,
mozgásra lett „kitalálva”. Ezzel szemben ma, egy irodai dolgozó,
mint Te is, napi 7- 8 órát tölt a számítógép előtt ülve. De ehhez
még hozzájön az autóban, illetve a tv, telefon előtt töltött idő, így
akár 10-12 órás ülés is összejöhet egy nap. 

A gerinc egy ideálisan megalkotott rendszer, így a természet tett
bele néhány görbületet, homorulatot. Többek között van egy a
derék tájon is (lordozis), azonban ez a homorulat ülés során
eltűnik, sőt inkább domborulatba megy át, ami nagy terhelést ró a
gerinccsigolyák közötti porckorongokra, ami annak károsodását
okozhatja.

Ráadásul ülés közben a hát és a törzs izmai alig dolgoznak vagy
éppen túlfeszülnek a helytelen ülés miatt. Ezek következményeit
valószínű te is megtapasztaltad már: fájdalmak a nyak, hát, derék,
lapocka területén, különböző gerincproblémák, koncentráció
hiánya. De még a rossz emésztés is emiatt jelentkezhet. 
Ahhoz, hogy mindezt elkerüld, vagy javíts az állapotodon,
helyesen kellene ülnöd. Ami nem is olyan egyszerű, hiszen 8-10
órán át ki az, aki folyamatosan tud figyelni a helyes ülésre? 

Az itt bemutatásra kerülő eszközök
használatával csökkennek az irodai munka
okozta fájdalmaid, mint a nyak-, hát-,
derékfájás, a porckorongsérv és egyéb
krónikus mozgásszervi betegség
kialakulásának esélye. 
Ezek az eszközök megerősítik a gerinc
melletti mélyizmokat, mivel aktív ülésre
késztetnek. 
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Mire jó?

Erre a párnára akkor lesz szükséged, ha a
szék ülőfelületének kialakítása nem
megfelelő. Ugyanis az a jó, ha az irodai
szék ülőfelülete a térd felé lejt. 

Ha a széked ülőfelülete vízszintes, akkor
szükséged lesz egy ékpárnára, ami ezt a
funkciót betölti, vagyis biztosítja az enyhe
lejtést, ami a gerinced számára a
legoptimálisabb. 

Amikor a párnán ülsz, a medencéd előre
billen, a törzsed erre úgy reagál, hogy a
felsőtestedet az egyensúly megtartása
miatt hátra húzod, így egyenes gerinccel
tudsz ülni. 

Ebben a testhelyzetben a csigolyák
ideális helyzetbe kerülnek.

(kép forrása: gyogypiac.hu)

Ékpárna
vagy

ülőpárna

Hogyan használd?

Az ékpárnát úgy helyezd a székedre, hogy
a vékonyabb rész legyen az ülőfelület
elejénél, azaz a térdednél és hátrafelé
emelkedjen a párna felülete. Mivel fura
érzés lesz rajta ülni először, így ne
erőltesd az egész napos használatot. 

Kezdetben 20-30 percet ülj az ékpárnán,
majd állj fel és sétálj pár percet. Ezután
ülj 10 percet simán a székeden. Majd
tedd magad alá ismét az ékpárnát. 

Vagyis a medence helyzetének
beállításával segít neked a helyes
ülőtartás kialakításában. 
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Hol vedd meg? 

Amit javaslok, hogy lehetőleg
gyógyászati segédeszközöket
forgalmazó helyről vedd vagy rendeld
meg, ott jó esetben minőségi terméket
kapsz. 

Ha teheted látogass is el egy ilyen
üzletbe és próbáld is ki ott helyben. Ne
ijedj meg, amikor először ráülsz, nem
fogod kényelmesnek találni, de könnyen
hozzá fogsz szokni.

Pl: gyogyexpressz.hu oldalán 

Mire figyelj vásárláskor? 

Ha lehet olyat válassz, amelyiknek
természetesebb anyagból van a külső
huzata, hogy a mindennapi használat
során ne izzadj bele. Illetve
mindenképpen levehető és mosható
huzatot válassz.

Mérete általában 35*35 cm. Elöl 1 cm
vastag, hátul a gerincedhez közelebb
magasabb, 9 cm.

(kép forrása: gyogypiac.hu)

Ékpárna vagy ülőpárna

Mennyibe kerül?

Hatalmas előnye, hogy egyáltalán nem
drága, 3-4 ezer Ft-ért már kapható.

Kezdetben furcsa lehet rajta az
ülés, de pár hét alatt meg

fogod szokni.

Aztán napról napra, fokozatosan növeld
az ékpárnán való ülést 1-1 órával, míg
eléred, hogy egész nap kényelmesen
tudsz rajta ülni. 

Ha teheted vidd magaddal hosszabb
tárgyalásra, megbeszélésre vagy akár
előadásokra, színházba. De autóban is
használhatod.
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Az eszköz használatával
megelőzhetőek a porckorong

betegségei.

Mire jó?

Ha leülsz egy irodai székre és hátra
dőlsz, a derekad területén található
izmok ellazulnak, elkényelmesednek,  ami
hosszú távon gerincproblémákat
okozhat. Ilyenkor fontos, hogy a gerinc
természetes homorulata megmaradjon a
derék területén. 

A jobb irodai székek kialakítása már 
 megtámasztják a derék területét,
azonban sok széknek csak sima
háttámlája van. Ha a te székeden nincs
ez a kitüremkedés, akkor szerezz be egy
deréktámaszt. 

Többféle forma és kivitelezés kapható, a
lényeg, hogy a medencecsont felső
részét és a derekat is megtámassza ülés
közben, illetve illeszkedjen a gerinc
ágyéki lordozisához (homorulatához). 

Ez az eszköz segíti felvenni a helyes
testtartást ülés közben, megtámasztja a
derekadat és így a fájdalmat is csökkenti. 

Deréktámasz

Hogyan használd?

Helyezd fel a széked háttámlájára úgy,
hogy a domborulat illeszkedjen a
derekadnál lévő homorulatba.

(Kép forrása: sandraitzik.com)
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Mivel az ára elég kedvező, így ha meg tudod oldani használj egyet az
autóban is. Főként, ha sokat vezetsz. 

A derekat igen hálás lesz érte.

Mire figyelj vásárláskor?

A legjobb, ha a deréktámasz hálós
kivitelezésű, egyrészt mert szellőzik,
másrészt pedig jobban illeszkedik a
derékhoz. 

Itt is fontos a fokozatosság. 

Kezdetben használd kb. 20 percig, majd
vedd ki és tartsd ugyanannyi szünetet. Ez
idő alatt lehetőleg sétálj!

Majd napról napra, fokozatosan növeld a
deréktámasz használatának idejét, a
nélküle töltött időt pedig csökkents le. 

Ezután már nyugodtan lehet a derekad
mögött 1-1 órával többet, mint előző nap.
Pár nap után pedig használd
folyamatosan.

Deréktámasz

Itt egy példa a hálós deréktámaszra. Az
ára pedig nagyon baráti, nincs 2.500 Ft.

Itt tudod megrendelni:
hálós deréktámasz

A hátránya, hogy csak olyan széken használhatod, amelyeknek a háttámlája a derék
részhez is leér. 

Illetve nem tudod gyorsan, egyszerűen mozgatni pl. megbeszélésre magaddal vinni.

(kép forrása: kutyubazar.hu)
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Ha van rá lehetőséged, próbálj ki
többfélét is. Akár gyógyászati
segédeszközös boltban, akár

valamelyik kollégád székén lévőt. 
 

Deréktámasz

És itt egy olcsóbb változat a
gyogyexpressz.hu oldalán (3.500.- Ft)

Egy másik típusú deréktámasz, ami egy
tömöttebb kivitel. Nagy előnye, hogy
mosható a huzata, illetve hogy
memóriahabos, ez jobban illeszkedik a
derekadhoz.
Azonban sokkal drágább, mint a hálós
kivitel (19.500.- Ft). 

Itt megveheted: deréktámasz

Hol vedd meg? 

Amit javaslok, hogy lehetőleg gyógyászati segédeszközöket forgalmazó helyről rendeld
meg, ott jó esetben minőségi terméket kapsz (kivéve a bemutatott hálós kivitel, ennyi
pénzért még próbaképpen is megéri megvenni).
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Vagyis a medence helyzetének
beállításával segít neked a helyes

ülőtartás kialakításában. 

Mire jó?

Az ülőlabda vagy fitneszlabda egy
tornaeszköz, vagyis nem alkalmas arra,
hogy órákat ülj rajta. 

Előnye, hogy egy aktív ülést tesz
lehetővé, ugyanis nem tudsz rajta
belekényelmesedve ülni, hanem
folyamatos, apró mozdulatokra késztet,
ami megdolgoztatja az izmaidat,
ízületeidet, legfőképp a gerincstabilizáló
izmokat.

Kisebb terhelés jut a gerincre,
könnyebben elkerülhetőek a gerinc és a
porckorong betegségei.

Ülőlabda vagy fitnesslabda

Hogyan használd?

Ha használod 15-30 percig, utána ülj át a
székedre, amin ékpárna vagy dinamikus
ülőpárna van. Később majd megint ülj a
labdára és ezt így váltogathatod a nap
folyamán. Tartsd be a fokozatosságot a
labda használatakor, vagyis 5-10 percnél
többet ne ülj a labdán az első
alkalommal. Naponta emeld az
időtartamot 5 percekkel. Később, ha már
az izomzatod hozzászokott a labdához,
akkor használhatod több időt is. 

Hátránya:

A hátránya, hogy bizonytalan rajta az
ülés, nem támasztja meg a derekat.
Illetve, hogy viszonylag nagy helyet
foglal el, mert amikor visszaülsz a
székre, ezt valahova félre kell gurítanod.
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Ülőlabda vagy fitnesslabda

Fontos az, hogy hogyan ülsz a labdán. 

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a
labdára ülve megtámasztják azt a
vádlijukkal. Így pont a labda hatását
tűntetik el, ugyanis a labda instabilitása
miatti izommunka nagy része megszűnik.

Ezért ne támaszd meg a labdát a
lábaiddal.

Ezt az eszközt jobb, ha pár fős irodában közösen használjátok. Mivel úgysem tudsz,
ülhetsz rajta 20-30-40 percnél többet, így bőven elég egy darab egy irodába, amit
megvehettek akár közösen is és azt cserélgethetitek egymás között.

Ebben egyedüli korlátot a méret jelenti, mivel, ha egyikőtök 160 cm, a másik 185, akkor
sajnos nem lesz jó mindkettőtöknek ugyanaz a labda. De azért a 164-174 cm-es
dolgozónak megfelel a 65 cm-es méretezésű labda. 

Ha ráültél, a talpaid legyenek a földön,
csípőszéles távolságban egymástól. A
lábszárad függőlegesen álljon. A
térdhajlatod és a csípő-comb is
derékszöget zárjon be. 

A comb vagy vízszintes legyen vagy a
térd felé kissé lejtsen. A labdán is ülj
egyenesen, vállaidat kissé húzd hátra,
és engedd le. 

Így ne ülj a labdán!!
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Hol vedd meg? 

Amit javaslok, hogy lehetőleg
gyógyászati segédeszközöket
forgalmazó helyről rendeld meg, vagy
fittness eszközökkel foglalkozó cégtől,
pl. gyogypiac.hu   vagy az akár az eMAG-
on.

Ülőlabda vagy fitnesslabda

Mennyibe kerül?
Az előnyeihez képest a labda ára nem vészes, pláne, ha 3-4 dolgozó közösen veszi meg. 
(Kb. 10-13 ezer Ft körül mozog.)

Mire figyelj vásárláskor? 

A labda kiválasztásánál egyrészt a helyes
méretre, illetve a labda anyagának
minőségére kell figyelni. 

A méretezés általában az alábbiak
szerint történik: 
145-159 cm testmagassághoz az 55 cm
átmérőjű labda a megfelelő. 
160-173 cm testmagasság között a 65
cm-es, 
174-195 cm-ig 75 cm-es labda
szükséges.

Ma már lehet kapni kis lábakon álló
labdát, ami valójában csak azt a célt
szolgálja, hogy ha felállsz a labdáról, ne
guruljon el. 

További előnye, hogy mindig ugyanazon
a felületen ülsz, tehát nem lesz koszos a
ruhád. 
Ezeket ugyanúgy lehet használni tornára
is, azt a lábak nem akadályozzák.

Azonban hátránya is van, ugyanis  a
lábak miatt kevésbbé érvényesül az, hogy  
neked kell megtartani a labdát, azaz
egyensúlyoznod kell rajta, ami erősíti a
gerinc tartó izmait.

(kép forrása: irodabutorom.hu)
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Dinamikus
ülőpárna vagy
egyensúlyozó

párna
Mire jó? 

Ez egy levegővel felfújt, általában kerek
párna, ami erős anyagból készült és az
irodai szék ülőfelületére kell tenni. A
párna felülete lehet sima vagy tüskés. 

Mivel ennek is instabil felülete van, mint
a labdának, így a medence és a gerinc
ágyéki szakasza folyamatosan
stimulálva van. Vagyis az egyensúlyod
megtartásához apró mozdulatokat kell
végezned, ezért a gerinc melletti
tartóizmok meg tudnak erősödni. 

Így segíti azt, hogy helyesen tartsd
magad, javul a vérkeringésed, ezzel
együtt a porckorongok vérellátása is, ami
pedig azok anyagcseréjét is javítja, ez
pedig megakadályozhatja, hogy
porckorongsérv alakuljon ki. 

(kép forrása:dunafit.com)

Hogyan használd? 

Itt is, mint a labdánál érvényes az, hogy
nem terheli a gerincet, a porckorongokra
ható terhelés kisebb lesz, mint ha simán
csak a széken ülnél. Itt is aktívan ülsz a
széken, megmozgatva az izomzatod.

Nagy előnye, hogy kicsi, könnyű tárolni,
bármikor kiveheted a feneked alól.
További előny, hogy könnyű hordozni is,
vagyis viheted magaddal tárgyalásokra,
meetingekre, előadásokra is. 

Figyelj arra, hogy ez a párna jó pár
centivel megemeli az ülés magasságát,
szóval mindig állítsd be újra a szék
magasságot az asztalhoz, ha ki, vagy
visszateszed a székedre.
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Hol vedd meg? 

Lehetőleg ezt is gyógyászati
segédeszközöket forgalmazó helyről
rendeld meg, ott jó esetben minőségi
terméket kapsz. Pl: gyogypiac.hu , ez
4.450.- Ft, ehhez pumpát is adnak. Vagy a
thera-team.hu oldalán, ez azonban már
drágább, 15.000.- Ft

Dinamikus ülőpárna vagy
egyensúlyozó párna

Mire figyelj vásárláskor? 

Létezik tüskés és sima felületű is.
Érdemes kipróbálni, hogy mennyire
zavarnak a kis dudorok a párna felületén,
illetve, hogy a sima felületűbe mennyire
izzad bele a feneked. 
Ha nem adnak hozzá pumpát, akkor azt
is be kell szerezned, hiszen egy idő után
újra kell bele levegőt fújni, ugyanúgy, mint
a focilabdába vagy a bicikli kerekébe.
Valamint fontos, hogy könnyen
tisztítható legyen a párna.

Létezik az ék alakú ülőpárnának és a
dinamikus ülőpárnának egy
kombinációja, az ék alakú dinamikus
ülőpárna.

Az ára kedvezőbb, mint ha kétfélét
kellene venni és a hatása is jobb, hiszen a
két előnyös tulajdonság összeadódik. Ezt
pl. ezen az oldalon rendelheted meg.  Ára
8-10.000.- Ft körül van. (kép forrása: capetansport..hu)

Tipp: De nem csak ülésre használhatod, hanem ha leteszed a földre, rá is
állhatsz mezítláb. Egyrészt egyensúlygyakorlatnak kiváló (lépegess rajta)
és még a talp reflexpontjait is masszírozhatod vele. Ezt is érdemes naponta
több alkalommal megtenni. Akár telefonálás közben is. 
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Lábtartó
Mire jó? 

Az íróasztal alá helyezhető lábtámasz
vagy lábtartó tehermentesíti a gerincet,
leveszi a lábra, hátra, nyakra nehezedő
nyomást. Javítja az ülés közbeni
testtartást. Mivel kicsit megemeli a lábat,
így a combok hátsó fele nem nehezedik
teljes súlyával a szék ülő részére, így a
láb vérkeringése is jobb lesz.

(kép forrása:mall.hu)

Hogyan használd? 

Akkor lesz rá szükséged, ha az asztal
magassága miatt a széket fel kell
emelned annyira, hogy a talpadat már
nem tudod letenni a földre. Tedd az
íróasztalod alá, úgy, hogy a combod ne
legyen vízszintesnél magasabban
(inkább lejtsen) és tedd fel rá a lábad. 

Mire figyelj vásárláskor? 

Célszerű olyat beszerezni, amelyik
csúszásgátlóval van ellátva az alján és a
tetején is. Így sem a láb nem csúszik le a
felületéről, sem a lábtartó a padlón. 
A legjobb megoldás, amit a képen is
látsz, a két lépcsős megoldás. Így arra a
szintre teheted a lábad, ahogy neked
kényelmesebb.

Hátránya
Nem mondanám, hogy egy irodában túl elegáns vagy hivatali megjelenésű lenne, de a

célnak megfelel és az asztal alatt nem is igazán fog látszani.
 

Hol érdemes megvenni? 

Minden bababoltban, hipermarketben
találsz, de természetesen a neten is
tudsz rendelni. pl. ezen az oldalon. 

Mennyibe kerül?

2-4.000.-Ft-ért már kapsz lábtartót. De ha
ennél is olcsóbbat szeretnél, keress egy
méretben megfelelő dobozt, tedd tele
nehezékkel, pl. könyvvel, zárd le és tedd
azt az asztal alá.
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Nyakmelegítő párna
Mire jó? 

Mivel sokat ülsz, így a nyak és a hát izmai
nem tudnak ellazulni, állandó terhelés
alatt állnak, használatban vannak. Ez a
túlzott terhelés görcsöket okozhat. Ennek
elkerülésére egy jó megoldás a
nyakmelegítő párna, ami egy hőterápiás
eszköz. 

Lazítja a megfeszült izmokat, így
segítve a vérkeringés javítását,
illetve csökkenti a fájdalmakat.

Hátránya, hogy elektromos, így áram
szükséges hozzá, bár már kapható
akkumulátoros kivitelben is.

Most bemutatok pár olyan hasznos eszközt, amelyet inkább kiegészítésként
ajánlok az irodában. 

 
Szinte biztos, hogy ezeket nem fogod napi szinten, akár a napi 8 órában

használni, de alkalmanként nagy segítséget fognak nyújtani Neked.
 

De az is jó és olcsóbb megoldás, ha egy mikróba tehető zselés párnát használsz, csak ne
feledd újra felmelegíteni, ha kezd kihűlni.

 
Tipp: Ha otthon dolgozol, akkor egy törölközőt áztass be forró vízbe, majd csavard ki

alaposan. Egy vékonyabb, száraz törölközőt tegyél a nyakad, vállad területére, erre tedd a
forró törölközőt. (Ha kezd kihűlni, mindenképp vedd le, hogy ne fázzon meg a nyakad az

átnedvesedett törölközőtől.)
 

Ez a megoldás is remekül tudja lazítani a merev, feszült izmokat.

Itt találsz egy példát az elektromos nyakmelegítőre: 
Elektromos nyakmelegítő párna 
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Térdeplőszék
Mire jó? 

Ez a szék valóban tehermentesíti a
derekat, viszont a térdnek nem tesz jót,
akár tönkre is teheti, ha valaki
huzamosabb ideig használja. 

Ajánlott használnod, de csak
alkalmanként és rövid ideig úgy, hogy
váltogatod a normál székeddel, és a
labdával. 

Figyelj arra, hogy mindenképp állítható
változatot válassz. Legyen állítható a
fenékrész magassága, dőlésszöge,
ugyanígy a térd része is. 

Alkalmanként nagy segítség lehet
egy irodában. Mivel egyikőtök sem
ül rajta egész nap, így mindenki
tudja használni rövid ideig. Bőven
elég, ha napi 2x ülsz rajta 20-30
percet. 

A legjobb megoldás, ha közösen
tudtok venni egyet a kollégákkal, így
az ára is kedvezőbb lesz elosztva.
Ugyanis 20-25 ezer Ft-ba kerül.

A térdeplőszéket nézd meg pl. itt:
térdeplőszék
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Tartásjavító heveder
Ez egy rugalmas pamutból készült
heveder, ami a pántjai segítségével húzó
hatást fejt ki a mellkas felső részére, így
segíti a helyes testtartás felvételét.

Itt egy példa a gyogypiac.hu-tól: scudotex-tartasjavito 

Fontos, hogy nem tartja helyetted
helyesen a hátadat, csak a húzó
hatásával késztet arra, hogy helyesen
tartsd a felsőtested.

Semmiképp nem javasolt a folyamatos használata, ugyanis a helyes
testtartásért felelős izmok inkább sorvadnak a viselése során, ahelyett,

hogy erősödnének. 

A kinesio tape egy bőrbarát rugalmas
anyag, hatóanyag nélkül, amivel a
tartásjavító hevederrel hasonló hatás
érhető el. Nem ez tart egyenesen, hanem
emlékeztet a húzó hatásával, hogy
hogyan tartsd magad helyesen, illetve
némiképp tudja korrigálni az izmok
helyzetét. Mellette fontos a mozgás,
elsősorban gyógytorna. 

Ezt a szalagot kb. 4-5 napig célszerű fent
hagyni, utána cserélni kell. Maga a kúra
több hétig tart, ez idő alatt a tape
emlékezteti a gerincet, vállakat a
megfelelő helyzetére. 

Nagyon fontos, hogy csak szakképzett
ember ragassza fel, aki tanulta ezt a
technikát, mivel, mint említettem van
korrigáló hatása is.

E két utóbbi hosszútávon az adott izmok
ellustulásához vezetnek, ezért a helyes
tartás rögzülés után érdemes elhagyni a
viselésüket, illetve mindenképp
kiegészíteni gyógytornával.
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(helyesen felragasztva)
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Masszázsöv
Még tavaly karácsonyra megleptem
magam egy masszázsgéppel. 

Nem kell túl komoly dologra gondolni,
szerintem az ára sem volt túl vészes,
hiszen egy szép ruha árából már
megvehető. 

Szóval ez a masszázsgép egy szuper
találmány. Ha jársz masszőrhöz, ha nem.
Ha rendszeresen jársz (hetente,
kéthetente), akkor a közte lévő napokon
nagyon jól tud esni egy rövidebb masszázs.
Ha nem jársz, akkor pedig pláne jólesik!

A lényege, hogy a nyakadtól kezdve a
talpadig minden részedet meg tudja
masszírozni. 

Három sebességfokozata van, két
masszázsfeje van, amelyek két irányba
tudnak forogni, és 1 masszázsfejnek négy
bütyke van. Mind a négy más hosszúságú,
így amikor forog, különböző mélységben
tud hatást kifejteni az izomzatra. 

Elektronikus masszázsöv 900-as APTONIA
| DECATHLON

Igaz, hogy ezt nem igazán tudod
használni a munkahelyeden (bár, ha
otthonról dolgozol, vagy igazán
családias a munkahelyed, akkor igen),
de amikor hazamész egy fáradt nap
után, akkor is nagyon jól tud esni. Olyan
érzés, mintha egy kicsit átnyomkodott
volna a masszőröd. 

De ha te nem szeretsz masszőrhöz
járni, vagy nincs rá lehetőséged, esetleg
időd, akkor is szuper helyettesítő
eszköz.

Ami még fontos, hogy ezzel nem tudsz magadban kárt tenni. Pár fontos dolgot kell csak
betartanod: ne tedd csontra (gerinc, lábszárcsont, térdkalács, lapockacsont). 

 
Egy adott területen ne használd öt percnél hosszabb ideig. Menj más területre, majd

később menj vissza ugyanoda. 
 

Ne nyomd rá a testedet túlzottan, mert a gép sérülhet, illetve begyulladhat az izmod. Ja,
és nem helyettesíti a tornát, a masszőrt is csak kiegészíti! Szóval azt a kettőt se feledd:

gyógytorna + masszázs.
 

Ha teheted, mindenképp szerezz be egyet, megéri. 
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Teniszlabda

Egyetlen hátránya van ennek a kis
eszköznek. Ugyanis használat közben
hajlamos arrébb vándorolni arról a
területről, ahova tetted. Ami persze
nem nagy baj, hiszen így nagyobb
felületet tudsz lazítani. De ha egy adott
ponton szeretnél hoszabb időt eltölteni,
akkor tedd vissza a labdát a helyére és
folytasd a masszírozást.

Végezetül jöjjön a leges-leghatékonyabb
fájdalomcsökkentő eszköz, amelyet 
 fillérekért be lehet szerezni, szinte bárhol. 

Ez az én kedvencem! Elfér egy irodai
fiókban, elfér egy zsebben, de még egy
kicsi női táskában is.  

soha ne tedd a gerincedre a labdát!
használhatod a nyak-váll közötti
terület lazítására, ilyenkor oldalirányba
mozgasd a tested.
teheted a gerincedtől jobbra, balra
található hosszú izomhoz
használhatod a lapocka környékére, de
figyelve, hogy a csontra ne nyomd rá a
labdát.
minél meszebb állsz a faltól, annál
erősebben nyomod a labdát a
hátadba.

Azért van pár fontos dolog, amire
figyelned kell:

Használata pedig egyszerű. Állj háttal a falnak. Tedd a labdát a hátad és a fal közé. Dőlj
neki a falnak (labdának). Térdeddel kezdj el rugózni, így tudod mozgatni a labdát és

közben masszírozni, lazítani a hátadat.
 

Ellazítja a fáradt izmokat, akár már 2-3 perces használat után is.
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Használd naponta többször 
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Mindkettő hatékonyan tudja csökkenteni az irodai munka miatti nyak-, hát-, és
derékfájásodat.

Ezek az eszközök nem kerülnek sokba, ellenben a táppénz vagy később akár a műtét
igen drága és hosszadalmas lehet. 

Bízom benne, hogy segítséget tudtam számodra nyújtani ezekkel
az eszközökkel abban, hogy minél kevésbé legyen fájdalmas az
irodai munkával töltött 8-10 óra. 

De ha ennél is többet akarsz tenni azért, hogy ne fájjon a nyakad,
hátad, derekad és ne érezd magad a nap végére egy mozdulni is
képtelen fabábunak, akkor látogass el az fittenazirodaban.hu
oldalra, ahol további ingyenes 
 
• tippeket, 
• praktikus tanácsokat, 
• hasznos infókat, 
találsz arról, hogy hogyan tudod csökkenteni a fájdalmaidat,
amelyeket az irodai munka okoz.

Megismerhettél 11 olyan eszközt, amelyet
eredményesen tudsz használni az irodában.
Természetesen nem kell az összes eszközt
beszerezned. 

Amit mindenképpen javaslok, hogy egy
deréktámaszt + egy ékpárnát vagy egy
dinamikus ülőpárnát szerezz be a
gerinced egészsége érdekében! 
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Gyenei Ágnes 
a fájdalommentes életre vágyó,
irodában dolgozó nők életmód-

terapeutája

Ha bármi kérdésed van, írj nyugodtan az
info@fittenazirodaban.hu címre!

Fájdalommentes irodai
napokat kívánok!

Életmód tanácsadó és terapeuta
természetgyógyász, Gyógymasszőr, Reflexológus

 
www.fittenazirodaban.hu
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