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Pilates med

noseËnostjo
Knjige in razliËni Ëlanki spodbujajo vadbo pred porodom, napotki zanjo pa pogosto niso jasno opredeljeni - predvsem glede izvajanja tehnike pilatesa.Teæava se najpogosteje pojavi zaradi æelje po enostavnem
kreiranju enotne vadbe za vsako bodoËo mamo.Vendar je doæivljanje
noseËnosti edinstveno in telesne spremembe niso univerzalne, zato
uvedba enakih treningov za vsakogar ni mogoËa. Zaradi zmoænosti
prilagajanja vaj glede na noseËniπko obdobje in z upoπtevanjem telesnih posebnosti posameznice postaja
pilates, ob upoπtevanju prilagoditev, vedno bolj celosten naËin rekreacije tudi za noseËnico.
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Posebnosti v noseËnosti
Zaradi nezadostnega znanja se pojavlja
pogosta napaka in sicer hipoteza, da lahko tudi noseËnica izvaja vaje leæe na hrbtu, tako kot na klasiËnih pilates vadbah.

Toda v noseËnosti se maternica zelo poveËa, kar pogosto privede do njenega nagiba v desno. »e noseËnica leæi na hrbtu,
poveËana maternica lahko zoæi prostor
pretoka materine vene kave, ki omogoËa
dotok krvi maternici. Ko poveËana ma-

ternica pritisne na veno kavo, zmanjπa
pretok krvi materi in moæno tudi otrokovemu srcu. Zato zdruæenje ginekologov
svetuje, da naj bi se vsaka noseËnica po
prvem trimeseËju izogibala poloæajev leæe
na hrbtu. Vsak strokovno usposobljen pilates inπtruktor mora biti dovolj pripravljen, da med pilatesom, prilagojenim za
noseËnice, ves Ëas upoπteva varnostne napotke in skrbi za dobro poËutje bodoËe
mame in ploda.

Zmota
Kontraindikacije zaradi poloæaja leæe na
hrbtu so privedle marsikaterega inπtruktorja do odloËitve, da med noseËnostjo
odsvetuje vaje za krepitev miπic trupa.
Vendar je nasvet nastal zaradi zmote pri
razumevanju naËinov krepitve trupa, saj
upogib trupa ni edini naËin aktivacije trebuπnih miπic. Prema trebuπna miπica (rectus abdominis) je povrπinska miπica, katera osnovna funkcija je upogib trupa. Gre
za najmanj pomembno miπico med noseËnostjo. Medtem ko plod v maternici raste,
se prema trebuπna miπica lahko razmakne
in nastane tako imenovana diastaza rektusov. Ta razmik povzroËi zmanjπanje abdominalne podpore, rezultat tega pa so lahko teæave z boleËinami v hrbtenici in nestabilnost v ledvenem predelu, zato dodatne krepitve obremenjene preme trebuπne
miπice noseËnica ne potrebuje. Sploπen
nasvet je, da se med noseËnostjo izogibamo vajam, ki povzroËajo intenzivno krËenje preme trebuπne miπice proti gravitaciji
in spodbujamo krepitev globljih miπic trupa, katerih funkcija je stabilnost, ki jo noseËnica zagotovo najbolj potrebuje.

Dejstvo je, da je globoka preËna trebuπna
miπica (transverzus abdominis) izredno pomembna za vsako noseËnico tudi kot priprava na porod in jo lahko krepimo iz kateregakoli poloæaja. OdliËna vaja za krepitev trupa noseËnice je vaja ≈diagonalni izteg v πtirinoænem poloæaju«, ko iztegnemo
eno roko in nasprotno nogo - z æeljo po Ëim
boljπi stabilizaciji telesa.

“

Pravilno dihanje je
osnovnega pomena tako
za pilates kot za porod.

PrepreËevanje

”

Kvaliteten program pilatesa za noseËnice
mora zaradi uËinkovitega prilagajanja vaj
vkljuËujevati uporabo razliËnih pripomoËkov. Tako je, v izogib leæanju na hrbtu, za
uËinkovito krepitev miπic trupa in razbremenjevanje ledvenega predela primerna uporaba
podpornika za hrbtenico (spine supporter).
OdliËne vaje za ravnoteæje in krepitev se
lahko izvajajo tudi na velikih æogah. Za
primer vzemimo vajo ≈rotacija sede z dvigom ene noge«. Sede na veliki æogi z nogami v πirini bokov si dlani poloæimo na
ramena. Zarotiramo telo v desno in isto-

Ëano dvignemo desno nogo od tal. Vrnemo se v zaËetno pozicijo in vajo ponovimo
πe na drugo stran.
©e bolj uËinkovite od pripomoËkov pa so naprave za pilates, ki omogoËajo bistveno bolj
funkcionalno krepitev kot katerekoli druge
naprave do sedaj. Vzmeti omogoËajo naravnejπi biomehanski upor, ki na nestabilne sklepe noseËnice delujejo izredno uËinkovito in
varno. Naprave za pilates poleg podpore pripomorejo k boljπemu ravnoteæju, kontroli telesa, stabilnosti in krepitvi globjih miπiËnih
struktur tako imenovanih lokalnih stabilizatorjev. Pomembno pri vsaki telesni aktivnosti
v noseËnosti pa je vsekakor dobro poËutje, ki
naj bo tudi merilo pri izbiri vaj in poloæajev.

Korist pilatesa
v noseËnosti
Bistveno je, da se noseËnica zaËne zavedati
svojega telesa, saj bo to igralo pomembno vlogo pri porodu, in da hkrati takoj zaËne krepi
predele, ki bodo med porodom morali ostati
sproπËeni. OzaveπËanje telesa in krepitev telesa
sta glavni lastnosti metode pilatesa, ki je zato v
noseËnosti πe posebno koristna vadba.
Hkrati je iz poroËil mnogih porodniπnic πe
vedno zaznati velik odstotek noseËnic, ki
dihajo nepravilno, brez kontrole, zaradi
Ëesar so poslediËno porodi teæji in bistveno bolj stresni.

Pilates vadba
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Pravilno dihanje je osnovnega pomena tako
za pilates kot za porod. Dihanje pri pilatesu pomaga krepiti preËno trebuπno miπico
(transversus abdominis), ki med drugim
podpre diafragmo med izdihom. Dihanje
pri pilatesu izboljπuje tudi ozaveπËanje miπic trupa in kontrolo telesa, kar je izrednega pomena takoj po porodu, ko so izometriËne krepilne vaje trupa pogosto edina
moæna dovoljena krepitev.

“

Pri pilatesu v noseËnosti
je bistveno, da se noseËnica
zaËne zavedati svojega telesa,
saj bo to igralo pomembno
vlogo pri porodu.

”

Ne glede na izbiro rekreacije je vredno
preveriti strokovnost programa, kateremu
se æelite prikljuËiti, in hkrati izbrati inπtruktorja, ki mu zaupate. Prednost pri izbiri je namreË potrebno odstopiti varnosti, saj je noseËniπko obdobje zelo unikatno in posebno. Vsekakor pa je priporoËljiv tudi posvet z ginekologom, ki bo najbolje ocenil vaπo pripravljenost na dodatno fiziËno aktivnost.

Pilates vadbe organiziramo tudi na
14. izbranih lokacijah po Ljubljani.
Seznam lokacij na: www.petielement.si

Program za mamice po porodu je usmerjen v krepitev posameznih delov telesa,
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OzaveπËanje telesa in krepitev telesa
sta glavni lastnosti metode pilatesa,
ki je zato v noseËnosti
πe posebno
koristna vadba.

Pilates vadba
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Najmodernejši pilates
studio v Sloveniji.
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