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Προσανατολισμός του Σώματος 

Σημεία και έννοιες 

αναφοράς:   

 

1. κέντρο βάρους 

2. γραμμή βαρύτητας 

3. επίπεδα 

προσανατολισμού 

4. άξονες κίνησης 

Πρότυπες αρχικές 

θέσεις 



Προσανατολισμός του Σώματος 

1. κέντρο βάρους 

 

 

« φανταστικό στοιχείο» 

 

 

«όλα τα μέλη του 

σώματος 

εξισορροπούνται τέλεια» 

 

 

Εξαρτάται: 

 

Ανατομική κατασκευή 

Τη συνήθη όρθια 

στάση 

Εξωτερικά βάρη 



Προσανατολισμός του Σώματος 

1. κέντρο βάρους 

 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

2. γραμμή βαρύτητας 

 

 
« φανταστική κατακόρυφη γραμμή» 

 

 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

2. γραμμή βαρύτητας 
 

1. έξω σφυρό 

2. άρθρωση γόνατος 

3. μεγάλος τοχαντήρας 

4. προσθοπίσθιες καμπύλες ΣΣ 

5. ακρώμιο 

6. μαστοειδής απόφυση 

 

 

 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

3. επίπεδα 

προσανατολισμού  
 

Η κινησιολογία 

χρησιμοποιεί το 

τρισδιάστατο 

ορθογώνιο βασικό 

σύστημα 
 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

3. επίπεδα 

προσανατολισμού  
 

Οβελιαίο επίπεδο 

 
(Δεξιό – Αριστερό)  

 

Κινήσεις: κάμψης, έκτασης, 

υπερέκτασης, πρόσθιας – 

οπίσθιας κάμψης) 

                                                              
 

 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

3. επίπεδα 
προσανατολισμού  
 

Μετωπιαίο επίπεδο 

 
(Εμπρόσθιο – Οπίσθιο (μισό)  

 

Κινήσεις: απαγωγής, 
προσαγωγής, αριστερής-
δεξιάς πλάγιας κάμψης, 
κερκιδικής – ωλένιας 

απόκλισης)                                                              
 

 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

3. επίπεδα 

προσανατολισμού 

Εγκάρσιο επίπεδο 

 
(Άνω – Κάτω (μισό)  

 

Κινήσεις: οριζόντιας 

απαγωγής-προσαγωγής                                                              
 

 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

 4. άξονες κίνησης 

 
 

Μετωπιαίος Άξονας 
(διέρχεται οριζόντια από το ένα 

πλάι προς το άλλο) 

 

                                                              
 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

 4. άξονες κίνησης 

 
 

Οβελιαίος Άξονας 
(διέρχεται οριζόντια από 

εμπρός προς τα πίσω) 

 

                                                              
 

 

 

 



Προσανατολισμός του Σώματος 

 4. άξονες κίνησης 

 
 

Κατακόρυφος Άξονας 
(κάθετος προς το έδαφος) 

 

                                                              
 

 

 

 



Α) Βασική όρθια θέση 

Β) Ανατομική όρθια θέση 

 



Διαγώνια Επίπεδα Κίνησης 

UPPER EXTREMITYUPPER EXTREMITY

F-ABD-ER
F-ADD-ER

E-ABD-IR E-ADD-IR

LOWER EXTREMITYLOWER EXTREMITY

F-ABD-IR
F-ADD-ER

E-ABD-IR E-ADD-ER

UPPER EXTREMITYUPPER EXTREMITY

F-ABD-ER
F-ADD-ER

E-ABD-IR E-ADD-IR



Ευκαμψία 

Ο όρος που 

περιγράφει την 

κινητικότητα της 

άρθρωσης ή το εύρος 

κίνησης σε ένα 

σύνολο αρθρώσεων   



Δομικός περιορισμός 

στην κίνηση 

 

μύες: 41% αντίσταση 

στην ευκαμψία 

τένοντες: 10%  

θύλακα: 4% 



Διατείνοντας έναν μυ, 

επιμηκύνονται και οι 

εξωκαψικές μυϊκές ίνες, όπως 

επίσης και οι μυϊκές άτρακτοι 

και η αλλαγή αυτή του 

σχήματος των μυϊκών 

ατράκτων έχει ως αποτέλεσμα 

την ενεργοποίηση του 

μυοτατικού αντανακλαστικού  



Εύρος Κίνησης 

 

είναι το ποσό της 

κίνησης που 

παρουσιάζεται σε μια 

άρθρωση κατά την 

παθητική (παθητικό 

εύρος) ή ενεργητική 

(ενεργητικό εύρος) 

κίνηση. 



Ενεργητικό Εύρος Κίνησης 

ΕΕΚ 
Συμμετέχουν τα 

συσταλτά και τα μη 

συσταλτά στοιχεία της 

άρθρωσης 

 

Συσταλτά: μύες, τένοντες 

Μη συσταλτά: σύνδεσμοι, 

περιτονίες, αρθρικές 

επιφάνειες, θύλακας κτλ 

 

 



Ενεργητικό Εύρος Κίνησης 

ΕΕΚ 
Χρησιμοποιείται για 

να εκτιμηθεί τόσο η 

ποσότητα όσο και η 

ποιότητα της κίνησης 



Ενεργητικό Εύρος Κίνησης 

ΕΕΚ 
Αξιολογούμαι την 

μυϊκή δύναμη αλλά 

και την παρουσία 

επώδυνου τόξου ή 

την ύπαρξη κριγμού 

σε κάποιο σημείο της 

τροχιάς της κίνησης  



Παθητικό Εύρος Κίνησης 

ΠΕΚ 
Χρησιμοποιείται για 

να καθορίσει τα όρια 

της παθητικής 

κίνησης, την 

ελαστικότητα των 

μυϊκών ιστών και τη 

σταθερότητα της 

άρθρωσης. 



Περιοριστικοί παράγοντες της 

κίνησης 
1) ο περιοριστικός 

παράγοντας οφείλεται 

στα μη συσταλτά 

στοιχεία της 

άρθρωσης: 

στην περίπτωση που το ΕΕΚ & 

ΠΕΚ είναι περιορισμένο και 

επώδυνο, 

 

ή μόνο επώδυνο ή  

 

μόνο περιορισμένο προς την ίδια 

κατεύθυνση 



Περιοριστικοί παράγοντες της 

κίνησης 
2) οφείλεται στα 

συσταλτά στοιχεία της 

άρθρωσης 

στην περίπτωση που το ΕΕΚ 

& ΠΕΚ είναι περιορισμένο ή  

 

επώδυνο ή  

 

και τα δυο μαζί σε αντίθετη 

κατεύθυνση 



Περιοριστικοί παράγοντες της 

κίνησης 
3) οφείλεται στον 

αρθρικό θύλακα 
στην περίπτωση που το 

ΠΕΚ είναι περιορισμένο σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις 



Περιοριστικοί παράγοντες της 

κίνησης 
4) οφείλεται σε μυϊκή 

αδυναμία όταν το 

ΠΕΚ είναι μεγαλύτερο 

σε σχέση με το ΕΕΚ 



Μέτρηση κινητικότητας 

Συνολικές κινήσεις 

μιας άρθρωσης 

(extrinsic movements) 

Μηχανικά γωνιόμετρα 

Γωνιόμετρα με χρήση της 

βαρύτητας 

Ηλεκτρογωνιόμετρα 

 



Μέτρηση κινητικότητας 

Συμπληρωματικές 

κινήσεις μιας 

άρθρωσης (intrinsic 

movements) 

Υποκειμενική καταγραφή 

«υποκειμενική», 

«φυσιολογική», 

«υπερκινητική» 

 

Αρθρόμετρα 



Μέτρηση κινητικότητας 

Θέση και στάση μιας 

άρθρωσης (Joint 

position & posture) 

Χρήση γωνιομέτρων με 

σταθερό σημείο 

αναφοράς 

 

Ηλεκτρικά δυναμόμετρα 



Άρθρωση Ώμου 

Κάμψη: 
πρόσθια μοίρα Δελτοειδή 

κλειδική μοίρα Μεγάλου 

Θωρακικού  

 

Έκταση: 
Πλατύς Ραχιαίος 

Μεγάλος Θωρακικός 

 



Άρθρωση Ώμου 

Απαγωγή: 
Υπερακάνθιος (90-180) 

μέσος Δελτοειδής 

 

Προσαγωγή: 
Πλατύς Ραχιαίος 

στερνική μοίρα Μεγάλου 

Θωρακικού 

 

 



Άρθρωση Ώμου 

Οριζόντια Απαγωγή: 
Υπακάνθιος  

πίσω Δελτοειδής 

μικρός Στρογγύλος 

 

Οριζόντια Προσαγωγή: 

Υποπλάτιος 

Μεγάλος Θωρακικός 

πρόσθιος Δελτοειδής 

Κορακοβραχιόνιος 



Άρθρωση Ώμου 

Έξω στροφή: 
Υπακάνθιος  

μικρός Στρογγύλος 

 

Έσω στροφή: 
Υποπλάτιος 



Άρθρωση Αγκώνα 

Κάμψη: 
Δικέφαλος Βραχιόνιος 

Πρόσθιος Βραχιόνιος 

Βραχιονοκερκιδικός 

 

Έκταση: 
Τρικέφαλος 

Αγκωνιαίος 



Άρθρωση Αγκώνα 

Πρηνισμός: 
τετράγωνος Πρηνιστής 

στρογγύλος Πρηνιστής 

 

 

Υπτιασμός: 
Υπτιαστής 

Δικέφαλος Βραχιόνιος 



Άρθρωση Καρπού 

Κάμψη: 
Κερκιδικός καμπτήρας καρπού 

Ωλένιος καμπτήρας καρπού 

Μακρός Παλαμικός 

 

Έκταση: 
Κερκιδικός μακρός και βραχύς 

εκτείνων καρπού 

Ωλένιος εκτείνων καρπό 

 



Άρθρωση Καρπού 

Ωλένια Απόκλιση: 
Ωλένιος εκτείνων καρπό 

Κερκιδικός εκτείνων καρπό 

 

 

Κερκιδική Απόκλιση: 
μακρός και βραχύς Κερκιδικός 

εκτείνων καρπό 

Ωλένιος καμπτήρας καρπό 



Άρθρωση Καρπού 

Περιαγωγή 



ΑΜΣΣ 

Κάμψη: 
ΣΚΙΜ 

 

 

Έκταση: 
 



ΑΜΣΣ 

Πλάγια Κάμψη Δεξιά 

 

 

Πλάγια Κάμψη 

Αριστερά 



ΑΜΣΣ 

Στροφή Αριστερά 

 

 

Στροφή Δεξιά 



ΣΣ 

Κάμψη: 
 

 

 

Έκταση: 
 

 



ΣΣ 

Πλάγια Κάμψη Δεξιά: 

 

 

 

Πλάγια Κάμψη 

Αριστερά: 

 



ΣΣ 

Στροφή Δεξιά: 

 

 

 

Στροφή Αριστερά: 

 

 



Άρθρωση Ισχίου 

Κάμψη: 
Λαγονοψοϊτης 

Ορθός Μηριαίος 

Ραπτικός 

Κτενίτης 

ΤΠΠ 

 

 

Έκταση: 
Δικέφαλος 

Ημιτενοντώδης 

Ημιυμενώδης 

 

 



Άρθρωση Ισχίου 

Απαγωγή: 
Μέσο Γλουτιαίο 

 

 

 

Προσαγωγή: 
Ισχνός Προσαγωγός 

Μεγάλος Προσαγωγός 

Μακρός Προσαγωγός 

Βραχύς Προσαγωγός 



Άρθρωση Ισχίου 

Έξω στροφή: 
έξω-έσω Θυροειδής  

άνω-κάτω Δίδυμος 

τετράγωνος Μηριαίος 

Απιοειδής 

 

Έσω στροφή: 
μικρό Γλουτιαίο 

 



Άρθρωση Ισχίου 

Έξω στροφή: 
 

 

 

 

 

 

Έσω στροφή: 

 



Άρθρωση Ισχίου 

 

Οριζόντια Απαγωγή: 
 

 

Οριζόντια Προσαγωγή: 

 

 

 

 

 



Άρθρωση Γόνατος 

Κάμψη: 
Δικέφαλος 

Ημιτενοντώδης 

Ημιυμενώδης 

 

Έκταση: 
έξω Πλατύς 

έσω Πλατύς 

μέσος Μηριαίος 

Ορθός Μηριαίος 

 



Άρθρωση Γόνατος 

Έξω στροφή: 
Δικέφαλος Μηριαίος 

 

 

Έσω στροφή: 
Λοξός Ιγνυακός 

Ημιτενοντώδης 

Ημιυμενώδης 

Ραπτικός 



Ποδοκνημική Άρθρωση 

Ραχιαία Κάμψη: 
Μακρό εκτείνοντα Δακτύλων 

Πρόσθιο Κνημιαίο 

Τρίτο Περονιαίο 

Μακρό εκτείνοντα Μεγάλο 

Δάκτυλο 

 

Πελματιαία Κάμψη: 
Γαστροκνήμιος 

Υποκνημίδιος 

 



Ποδοκνημική Άρθρωση 

Ανάσπαση έσω 

Χείλους 

 
πρόσθιο Κνημιαίο 

οπίσθιο Κνημιαίο 

 

 



Ποδοκνημική Άρθρωση 

Ανάσπαση έξω 

Χείλους 

 
μακρό Περονιαίο 

βραχύ Περονιαίο 

μακρό εκτείνοντα Δάκτυλων 

 

 



Διατάσεις 

1. Στατική 

2. Βαλλιστική 

3. Παθητική 

4. Ενεργητική  

5. Ιδιοδέκτρια (PNF) 



Στατική Διάταση 

Συνεπάγεται τη 

διατήρηση μιας θέσης 

 

πχ. σπαγγάτο 



Στατική Διάταση 
Πλεονεκτήματα: 
1. Είναι η πιο ασφαλής μέθοδο 

2. Μικρή απαίτηση σε ενέργεια 

3. Δίνει τον απαιτούμενο χρόνο 

για την επανεργοποίηση της 

ευαισθησίας του μυοτατικού 

αντανακλαστικού 

4. Επιτρέπει παροδική αλλαγή 

στο μήκος του μυός 

5. Μπορεί να επιφέρει μυϊκή 

χαλάρωση μέσου του 

ερεθισμού των τενόντιων 

οργάνων του Golgi, αν 

διατηρηθεί η διάταση όσο 

χρειάζεται. 



Βαλλιστική Διάταση 

Περιλαμβάνει 

ταλαντεύσεις, αιωρήσεις, 

αναπηδήσεις και γενικά 

κινήσεις ρυθμικού τύπου. 

 

Αμφιλεγόμενη μέθοδος 

 

Κατάλληλη για τη 

δυναμική ευκαμψία 



Βαλλιστική Διάταση 

Μειονεκτήματα: 
1. Δεν παρέχει τον 

απαιτούμενο χρόνο να 

προσαρμοστούν στη διάταση 

2.Ενεργοποιεί το μυοτατικό 

αντανακλαστικό και συνεπώς 

αυξάνει τη μυϊκή τάση, 

κάνοντας πιο δύσκολη τη 

διάταση των συνδετικών ιστών 

3. Δεν παρέχει τον 

απαιτούμενο χρόνο για 

νευρολογική προσαρμογή 



Παθητική Διάταση 

Είναι μια τεχνική όπου 

είσαι χαλαρωμένος, 

χωρίς να συνεισφέρεις 

καθ’ όλου στο εύρος 

κίνησης. 

 

Αντίθετα μια εξωτερική 

δύναμη δημιουργείται 

από εξωτερικό 

παράγοντα, είτε 

ανθρώπινο είτε μηχανικό. 



Παθητική Διάταση 

Πλεονεκτήματα: 
1. Είναι αποτελεσματική όταν ο 

αγωνιστής μυς είναι πολύ 

αδύναμος για να ανταποκριθεί 

2. Είναι αποτελεσματική όταν 

είναι ανεπιτυχείς οι 

προσπάθειες αναστολής του 

ανταγωνιστή 

3. Επιτρέπει τη διάταση πέρα 

από το σημείο που φτάνει 

κανείς με ενεργητική κίνηση 

4. Η διεύθυνση, η διάρκεια και 

η ένταση μπορούν να 

μετρηθούν 

5. Προάγει τη συντροφικότητα 



Ενεργητική Διάταση 

Πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας τους 

ίδιους σου τους μυς και 

χωρίς καμιά εξωτερική 

βοήθεια. 

 

Αναπτύσσει την 

ενεργητική ευκαμψία 



Ενεργητική Διάταση 

Μειονεκτήματα: 

 
1. Μπορεί να προκαλέσει το 

μυοτατικό αντανακλαστικό 

 

2. Συχνά είναι 

αναποτελεσματική όταν 

υπάρχουν συγκεκριμένες 

δυσλειτουργίες  και 

τραυματισμοί 



P.N.F 

   Οι τεχνικές της ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής 

διευκόλυνσης, είναι δυνατό να οριστούν σαν 

μέθοδοι προώθησης ή επίσπευσης της 

απάντησης του νευρομυϊκού μηχανισμού με τον 

ερεθισμό των ιδιοδόχων αισθητικών οργάνων  



P.N.F 

   Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται, για να διευκολύνουν τη 

σύσπαση ενός μυ χρησιμοποιώντας όλους εκείνους τους 

φυσιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο 

αποτέλεσμα αυτό.  

 

    Με αυτό τον τρόπο, με τη διέγερση των φυσιολογικών 

αντανακλαστικών απαντήσεων, διευκολύνεται η εκούσια 

σύσπαση του ασθενή. 



P.N.F 

Proprioceptive = Ιδιοδέκτρια 

 

Neuromuscular = Νευρομυϊκή 

 

Facilitation = Διευκόλυνση 



P.N.F. 

    

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί 

τους ιδιουποδοχείς και με 

αυτό τον τρόπο εμπλουτίζει 

τις απαντήσεις του 

νευρομυϊκού συστήματος 

Alpha Motor Neuron



P.N.F. 

 

 

1946: Dr. Herman Kabat 

 

Margaret Knott and Dorothy Voss 



P.N.F. 

 

 

Θετική προσέγγιση 

 

Λειτουργική εκπαίδευση 



Βασικές Αρχές 

 

 

Νευροανάπτυξης 

 

Κινησιολογίας 

 

Νευροφυσιολογίας 

Νευροανάπτυξη 

 
Κινητική ανάπτυξη (ΚΑ) 

Συντονισμένες κινήσεις 

Κίνηση + Σταθερότητα 

ΚΑ + ερέθισμα 

Μαζική - εκλεκτικές κινήσεις 

 

Η ΚΑ είναι μια πορεία 

 



Βασικές Αρχές 

 

 

Νευροανάπτυξης 

 

Κινησιολογίας 

 

Νευροφυσιολογίας 

Κινησιολογίας 

- Ισομετρικές (Σταθερότητα) 

   Ισοτονικές      (Κίνηση) 

 

- Όχι χωριστή κίνηση (διαστάσεις) 

 

- Ισχυρότερη κίνηση με άλλες κινήσεις 

 

- Επανάληψη συχνή και αύξηση με 

διαφοροποίηση στην εκπαίδευση 



Βασικές Αρχές 

 

 

Νευροανάπτυξης 

 

Κινησιολογίας 

 

Νευροφυσιολογίας 

Νευροφυσιολογίας 
(Sherrigton 1947) 

- μεταεκφόρτιση (η επίδραση ενός ερεθίσματος 

συνεχίζει, αφού σταματήσει το ερέθισμα) 

- χρονικό άθροισμα (η ακολουθία ανεπαρκών 

ερεθισμάτων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

συναθροίζεται ώστε να προκαλέσει διέγερση) 

- τοπικό άθροισμα (αδύναμα ερεθίσματα που 

εφαρμόζονται περιοδικά σε διαφορετικές περιοχές του 

σώματος συναθροίζονται, ώστε να προκαλέσουν διέγερση) 

- αντανάκλαση (αφορά είτε τον αριθμό των 

ερεθισμάτων είτε τη δύναμη των ερεθισμάτων που 

αυξάνονται) 

- διαδοχική επαγωγή (μια αυξημένη διέγερση των 

αγωνιστών μυών την οποία ακολουθεί ερεθισμός 

(συστολή) των ανταγωνιστών). Α.Α. 

- αμοιβαία εννεύρωση / αναχαίτιση (η 

συστολή των μυών συνοδεύεται και από ταυτόχρονη 

αναχαίτιση των ανταγωνιστών). Τεχνικές χαλάρωσης 

 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

1. Αντίσταση 

Στόχοι:  
 

- Μυϊκή Διευκόλυνση 

- Διευκόλυνση κινητικού ελέγχου 

- Συντονισμός αισθητηριακό ερέθισμα 

- Ισχύς 

  Μέγιστη                   κατάλληλη 

 

Ισοτονική  

Ισομετρική 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

2. Λαβές 

Επιδερμικά ερεθίσματα και άλλοι 

υποδοχείς (πίεση) 

 

Δίνει πληροφορίες στους ασθενείς 

σχετικά με την κίνηση και την 

κατεύθυνση 

 

Ελμινθοειδής λαβή 

Κίνηση 

Στροφή 

Έλξη 

 

Μείωση του πόνου 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

3. Προφορικές Εντολές 

Πληροφορούν τον ασθενή 

 

- Σύντομα - καθαρά - μεθοδικά 

 

- Συγχρονισμός με την εντολή: 

Σημαντικός = αντανακλαστικό τάσης 

 

Εντολές 

- εντολή προετοιμασίας 

- εντολή δράσης 

- εντολή αντιστάθμισης 

 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

4. Όραση 

 

Έλεγχος και συχνή διόρθωση της 

κίνησης και της σταθερότητας 

 

Επαφή  

 

- Με τον ασθενή 

 

- Με τον θεραπευτή 

 

Κινώντας τα μάτια επηρεάζεται 

και η κίνηση της κεφαλής και η 

κίνηση του σώματος 

 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

5. Θέση σώματος και 

Μηχανική σώματος 

 

 

Θέση σώματος: ασθενή 

                          θεραπευτή 

 

Καλή θέση σώματος / μηχανική = 

αποτελεσματική κίνηση 

 

Αντίσταση = με τον κορμό του 

σώματος 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

6.Έλξη ή Προσέγγιση 

Έλξη: επιμήκυνση του κορμού ή των 

άκρων 

Στόχοι: Διευκόλυνση των κινήσεων 

            Επιμήκυνση (διάταση) 

            Αντίσταση σε τμήματα κίνησης 

 

Προσέγγιση: Συμπίεση 

Στόχοι: Προαγωγή της σταθερότητας 

            Διευκόλυνση στη μεταφορά 

βάρους 

            Αντίσταση σε μερικά συστατικά       

της κίνησης 

 



Βασικές Αρχές 

 

 

 

7. Συγχρονισμός 

Φυσιολογική κίνηση - καλή αλληλουχία 

της δραστηριότητας 

Συντονισμένη κίνηση - καλός 

συντονισμός σε αυτή την αλληλουχία 

Λειτουργική κίνηση - συνέχεια, 

συντονισμένη κίνηση 

 

Φυσιολογικός συντονισμός: 

     περιφέρεια - κέντρο 

     Όλες οι κινήσεις σύνθετες μαζί 

     Αντίσταση στη στροφή σε ολόκληρη την 

κίνηση 



Βασικές Αρχές 

 

8. Αντανάκλαση και 

Ενίσχυση 

 

Η κατάλληλα εφαρμοσμένη 

αντίσταση αποτελεί την 

αντανάκλαση και ενίσχυση 

 

 

Αντανάκλαση: διάδοση των 

απαντήσεων α) με ερέθισμα β) 

με αναχαίτιση 

 

Ενίσχυση: επίδραση από τα 

ισχυρά τμήματα στα αδύναμα 

 



Σχήματα 

UPPER EXTREMITYUPPER EXTREMITY

F-ABD-ER
F-ADD-ER

E-ABD-IR E-ADD-IR

LOWER EXTREMITYLOWER EXTREMITY

F-ABD-IR
F-ADD-ER

E-ABD-IR E-ADD-ER

UPPER EXTREMITYUPPER EXTREMITY

F-ABD-ER
F-ADD-ER

E-ABD-IR E-ADD-IR



Τεχνικές 

 

 

 

Ρυθμική Έναρξη 

 

 

Ρυθμική κίνηση που γίνεται 

διαμέσου του επιθυμητού 

εύρους, αρχίζει με παθητική 

κίνηση και εξελίσσεται σε 

ενεργητική κίνηση 

 

Στόχοι: 

Έναρξη της κίνησης 

Συντονισμός + 

Ιδιοδεκτικότητα + 



Τεχνικές 

Συνδιασμός 

Ισοτονικών 

Πλειομετρικές - Μειομετρικές - 

Ισομετρικές συσπάσεις 

(αγωνιστών) χωρίς χαλάρωση 

 

Στόχοι:  

Έλεγχος της κίνησης 

Συντονισμός 

Αύξηση ROM 

Ενδυνάμωση 

Λειτουργική εκπαίδευση σε 

μειομετρικό έλεγχο της κίνησης 



Τεχνικές 

Αντιστροφή 

Ανταγωνιστών 

 

Α) Δυναμική 

αντιστροφή των 

ανταγωνιστών (Αργή 

αντιστροφή) 

Δράση της κίνησης σε 2 

κατευθύνσεις χωρίς χαλάρωση 

 

Στόχοι: 

Συντονισμός 

Αύξηση ROM 

Ενδυνάμωση 

 

Ενδείξεις: 

Αδυναμία ανταγωνιστών 

Μείωση της ικανότητας για 

αλλαγή κατεύθυνσης στη 

κίνηση 



Τεχνικές 

 

 

Β) Αντίστροφη 

σταθεροποίηση 

Εναλλακτικές ισοτονικές 

συσπάσεις αντιτάσσονται με 

αρκετή αντίσταση στην 

εμπόδιση της κίνησης 

 

Στόχοι: 

Σταθερότητα - Ισορροποία 

Μυϊκή ισχύς 

 

Ενδείξεις: 

Σταθερότητα 

Αδυναμία 

Ασθενής ανίκανος να 

προκαλέσει ισομετρική 

σύσπαση 



Τεχνικές 

 

 

 

Ρυθμική 

Σταθεροποίηση 

Εναλλακτική ισομετρική 

σύσπαση ενάντια σε αντίσταση 

 

Στόχοι: 

Παθητικό ROM 

Ισχύς 

Σταθερότητα - Ισορροποία 

Πόνος 

 

Αντενδείξεις: 

Εγκεφαλικές δυσλειτουργίες 



Τεχνικές 

Επαναλαμβανόμενη 

Διάταση 

 

Α) Επανάληψη 

διάτασης από την 

έναρξη του εύρους 

Αντανακλαστικό διάτασης 

εξάγεται από τους μύες κάτω 

από τάση ή επιμήκυνση 

 

Στόχοι: 

Έναρξη κίνησης 

ROM 

Ισχύς 

 

Αντενδείξεις: 

Αστάθεια της άρθρωσης 



Τεχνικές 

 

Α) Επανάληψη 

διάτασης διαμέσου 

εύρους 

Αντανακλαστικό διάτασης 

εξάγεται από τους μύες κάτω 

από τάση ή σύσπαση 

 

Στόχοι: 

ROM 

Ισχύς 

 



Τεχνικές 

 

 

Σύσπαση - 

Χαλάρωση 

Σύκκεντρη στον 

πρωταγωνιστή – Παθητική 

Διάταση 

 

Στόχοι: 

Παθητικό ROM 



Τεχνικές 

 

 

Κράτημα - Χαλάρωση 

Ισομετρική πρωταγωνιστή – 

Παθητική διάταση 

 

Στόχοι: 

Παθητικό ROM 

Πόνος 



Εργαστήριο 

 



Εργαστήριο 

1. Παθητικές Διατάσεις 

 

2. PNF 



Εργαστήριο 

 

1. PNF 

 

Σύσπαση: 4-6 sec 

Χαλάρωση: 2-5 sec 

Παθητική Διάταση: 5-8 sec 

 

5 φορές / μυϊκή ομάδα 



PNF 

1. Αμοιβαία Χαλάρωση 

 

Σύκκεντρη στον Ανταγωνιστή  



PNF 

Σύσπαση - Χαλάρωση 

 

 

Σύκκεντρη πρωταγωνιστή – Παθητική διάταση 



PNF 

Κράτημα - Χαλάρωση 

 

 

Ισομετρική πρωταγωνιστή – Παθητική διάταση 



PNF 

Σύσπαση - Χαλάρωση - Σύσπαση 

 

 

Σύκκεντρη πρωταγωνιστή – Παθητική διάταση – 

Σύκκεντρη Ανταγωνιστή 



PNF 

Κράτημα - Χαλάρωση - Σύσπαση 

 

 

Ισομετρική Πρωταγωνιστή – Παθητική Διάταση  

- Σύκκεντρη Ανταγωνιστή 

 














