
Nummer 1 utförs flera gånger dagligen.
Nummer 2-4 utförs dagligen i mån av tid. 1-3 gånger.
Nummer 5-9 utförs 3 gånger i veckan.

 
 

1. Höj axlarna
Höj axlarna och håll kvar i cirka en minut.
Pröva att göra detta varannan timma. 
Detta görs för att avlasta nervflätan flera gånger under
dagen.
Set: 1 , Varaktighet : 1 min 0 sek, Paus : 2 timmar 0
min 0 sek

 
 

2. Stretching av halsmuskulatur
Placera handflatorna på området strax ovan nyckelbenet.
Pressa inåt med händerna och dra nedåt utan att glida på
huden. Lägg huvudet bakåt och till motsatt sida, så att
hakan har lyfts mot taket och du märker att det sträcker
på främre del av halsen. Håll stretchen tills det spända
avtar.
Upprepa på andra sidan.
Varaktighet : 30 sek, Set: 1 , Repetitioner:         , Paus
: 0 sek

 

3. Bröst 1
Stå med sidan mot en ribbstol, dörrkarm eller liknande.
Sträck ut den ena armen, ha böjd armbåge och ta ett
grepp i höjd med huvudet. Vrid kroppen långsamt bort
från fästet tills du känner att det sträcker ordentligt i
bröstmuskulaturen. Håll 30 sek. och byt arm.
Varaktighet : 30 sek, Set: 1 , Repetitioner:         , Paus
: 0 sek

 
 

4. Sträcka bröstet, sittande
Sitt på golvet med benen helt utsträckta framför dig.
Placera händerna i golvet bakom ryggen med fingrarna
pekande bakåt. Skjut fram bröstkorgen och huvudet
bakåt samtidigt som du drar in hakan. Lägg vikten på
armarna och känn att det sträcker ut i bröstmuskulaturen.
Håll positionen och kom tillbaka.
Varaktighet : 3 sek, Set: 5 , Repetitioner:         , Paus :
0 sek

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=9802

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=10412

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=320

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11993

City-Kliniken
Thoracic outlet  
Av: Jonatan Karlsson

ExorLive.com 2022-05-13 @ 20:44 Sida 1 av 3 Visa video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=9802
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=9802
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=10412
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=10412
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=320
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=320
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11993
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11993
https://exorlive.com/video/?ex=9802,10412,320,11993,543,561,557,558,12030&culture=sv-SE


 
 

5. Stående axellyft m/gummiband
Stå på bandet med ett handtag i var hand. Lyft axlarna
upp mot öronen och sänk långsamt tillbaka. Upprepa.
Set: 2 , Repetitioner: 15

 
 

6. Stående axelrotation utåt m/gummiband
Fäst bandet i höjd med naveln. Stå med bägge
handtagen i den ena handen och sidan vänd mot väggen.
Låt underarmen ligga mot kroppen. Rotera utåt så långt
som möjligt i axelleden. Försök att hålla överarmen tätt
mot kroppen under hela rörelsen. Upprepa och byt arm.
Set: 2 , Repetitioner: 15

 
 

7. Stående rodd m/gummiband 1
Fäst bandet långt ned. Stå bredbent vänd mot väggen
med ett handtag i var hand. Håll armarna raka framför
kroppen. Dra handtagen mot magen. Återgå långsamt
och upprepa.
Set: 2 , Repetitioner: 15

 
 

8. Stående rodd m/gummiband 2
Fäst bandet långt ned. Stå bredbent vänd mot väggen
med ett handtag i var hand. Håll armarna raka framför
kroppen. Dra handtagen snett uppåt och bakåt tills
armbågarna är i axelhöjd och i 90 graders vinkel. Återgå
långsamt och upprepa.
Set: 2 , Repetitioner: 15
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9. Retraktion nacke m/ gummiband
Stå eller sitt. Placera ett gummiband omkring huvudet
och håll änden av bandet med den ena handen framför
dig. För huvudet bakåt mot bandets motstånd, håll
blicken framåt. Kom långsamt och kontrollerat tillbaka
och upprepa.
Set: 2 , Repetitioner: 15
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