Dette er en generel vejledning til, hvad du skal mærke efter, og hvad du
skal gøre, når du genoptræner efter en skade.
Hvis du ved, hvordan du skal tolke din krops signaler, kan du langt hen ad
vejen fortsætte med at dyrke din favoritaktivitet, omend på et lavere niveau
end normalt for en stund.

Disse præmisser skal opfyldes når du træner:
● Symptomer må ikke forværres under din træning / aktivitet
● Symptomer må ikke forværres efter din træning / aktivitet, når
du er kold og slapper af.
Begge dele er tegn på, at vævet ikke kan holde til belastningen.

For at opfylde de to præmisser er kunsten, at skrue på
forskellige parametre i din træning:
●
●
●
●

Hastighed - både hurtig og langsom bevægelse
Belastning - lav vægt m. ﬂere / høj vægt m. færre gentagelser
Varighed - hvor lang tids træning tillader din skade?
Bevægeudslaget - store eller små “armbevægelser”?

Det skal se lækkert ud og føles godt.
Juster disse parametre til du kan dyrke din aktivitet under fuld
kontrol og hvor du opfylder begge præmisser.
Når du har fundet et niveau, hvor du er sikker på, at din krop
reagerer rigtigt på træningen, så kan du begynde at øge en af
parametrene igen; Husk, højst med 10% ad gangen.
Er ovenstående fortsat problematisk eller er du det mindste i tvivl,
anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig.

Hvornår har man brug for behandling?
Hvis intet er til hinder, heler din krop sig selv. Du skal få det bedre
dag for dag, uge for uge.
Bliver du ved med at have ondt, eller forværres dine symptomer,
så har din krop brug for hjælp.
(Dette gælder for akutte skader, men er dine skader kroniske, kan
vi ofte også hjælpe).
Find ﬂere gode råd på vores hjemmeside: www.nordiskosteopati.dk

