Lantionpohjan rentouttaminen
odotusaikana
Synnytykseen valmistauduttaessa on tärkeää, että osaat rentouttaa lantionpohjasi. Siksi rentoutumista on hyvä
harjoitella jo raskausaikana, jotta synnytyksessä tiedät, miltä tuntuu rentoutunut lantionpohja.
Lantionpohjalla tarkoitetaan lihaksia, jotka sijaitsevat istuinkyhmyjen, häpyluun ja häntäluun välisessä tilassa. Moni
löytää oikeat lihakset mielikuvalla, jossa imaistaan peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea sisään ja ylös. Voit
halutessasi yrittää myös tuoda yhteen istuinkyhmyjä tai häntä- ja häpyluuta samalla imua sisäänpäin hakien. Jos et
ole ennen tehnyt lantionpohjan lihasharjoitteita, niin on suositeltavaa ensin kokeilla löydätkö oikeat lihakset
esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista:
Lantionpohjan supistuksen aikana katso käsipeilin avulla näetkö peräaukon ja emättimen supistuvan.
Kokeile puhtaan sormen avulla emättimestä tunnetko supistuksen ja kevyen imun sisäänpäin.
Kokeile katkaista virtsasuihku.

Lantionpohjan rentoutusharjoitusta kannattaa tehdä eri asennoissa, jolloin osaat rentouttaa synnytyksen aikana
lantionpohjasi mahdollisimman monipuolisissa asennoissa:
selinmakuulla
salmiakkiasennossa
kylkimakuulla
kyykyssä
konttausasennossa
seisten esim. seinään nojautuen tai toinen jalka korokkeelle nostettuna.
Harjoitus tehdään hengityksen tahtiin. Rentoutusharjoituksessa hyödynnetään uloshengitystä rentoutumisen
aikana. Jos taas haluat erityisesti vahvistaa lantionpohjaa, niin saat apua uloshengityksestä supistuksen aikana.

Ohjeen tarjoaa:

Lantionpohjan rentoutusharjoitus
odotusaikana
Valitse itsellesi sopiva asento. Ensimmäisellä kerralla on suositeltavaa tehdä harjoitus istuen esimerkiksi napakka käsipyyherulla
lantionpohjaa vasten istuinkyhmyjen välissä. Tämä auttaa sinua paikantamaan oikeat lihakset. Istuessa hae ensin hyvä asento,
jalkapohjat ovat tukevasti lattiassa. Hae selkään pituutta, älä nojaa selkänojaa vasten.
Suuntaa rauhallinen hengityksesi mielikuvissa kohti
lantionpohjaa. Voit pitää silmiä kiinni.
Hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos.
Rentouta leuka ja koko kasvot.
Seuraavan sisäänhengityksen aikana vedä peräaukkoa ja
emätintä ja virtsaputkea sisään ja ylös. Tunne kuinka paine
pyyherullaa vasten kevenee. Voit kokeilla jännittää eri
voimakkuuksilla (voimakkaasti, kevyemmin tai erittäin
kevyesti).
Uloshengityksen aikana rentouta lantionpohja. Tunne
kuinka lantionpohja laskeutuu (kohti pyyherullaa). Älä
kuitenkaan työnnä lantionpohjaa ulospäin.
Tunne lantionpohjan rentoutuminen vielä seuraavan sisäänja uloshengityksen aikana. Voit ajatella, että jokaisella
uloshengityksellä kehostasi poistuu jännitystä. Voit myös
kuvitella, kuinka tila kasvaa istuinkyhmyjen sekä häntä- ja
häpyluun välisessä tilassa.
Toista jännitys ja rentous 5-8 kertaa.
Tee harjoitus 5 päivänä viikossa.

Ohjeen tarjoaa:

