
LBP Exercise

Low Back Pain (LBP) atau nyeri punggung bawah adalah keluhan
yang sering dialami seseorang. Sebagian besar (90%) tidak
disebabkan oleh penyakit tertentu atau non spesifik

Faktor risiko LBP antara lain faktor individu (usia, jenis kelamin,
overweight/obesitas, kebiasaan berolahraga) dan faktor pekerjaan
(lama bekerja/duduk terlalu lama, sikap dan posisi bekerja).

Tips :

1. Tetap aktif bergerak

2. Lakukan olahraga aerobik secara teratur (disarankan olahraga
    jalan kaki, lari, berenang dan bersepeda)

3. Lakukan latihan beban (kekuatan otot) & peregangan
    15-20 menit/hari, 2-3 kali/minggu

Manfaat Latihan Low Back Pain :
- Menguatkan otot punggung, leher,
  dan bahu
- Meningkatkan kelenturan, daya tahan
  dan ruang lingkup gerak otot punggung
- Relaksasi otot punggung dan
  mengurangi rasa nyeri

HAMSTRING STRETCH
Posisi berbaring. Kaki kanan ditekuk

Perlahan tarik kaki kiri lurus keatas dengan kedua 
tangan dibelakang lutut (posisi siku lurus). 

Tahan selama 5 detik Rasakan regangan pada
bagian belakang paha. Ulangi dengan kaki kanan.

Lakukan sebanyak 3 kali pada tiap kaki

PELVIC TILTS
Tidur telentang dengan lutut ditekuk. 

Angkat panggul ke atas dan rasakan punggung
menempel ke lantai. Tarik nafas, angkat panggul,

pertahankan lima hitungan. Kemudian hembuskan 
nafas sambil menurunkan panggul Anda kembali 

dan ulangi lagi 8-12 kali. : JanganPerhatian
melengkungkan punggung, kembungkan perut.

KNEE TO CHEST EXERCISE
Tidur terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak

kaki rata di lantai. Tarik lutut kanan kearah dada
dengan bantuan tangan, tahan selama 15-30 detik
Posisi punggung bawah menempel dengan lantai.

Ulangi dengan kaki kiri. Lakukan sebanyak 3 kali
pada tiap kaki

PRONE HIP EXTENSION
Berbaring telungkup dengan perut menempel

ke lantai. Tangan berada dibawah bahu.
Perlahan naikkan 1 kaki kurang lebih 10 cm dan

 lutut tetap lurus, tahan selama 5 detik.
Lakukan bergantian, sebanyak 8-12 kali.

ALTERNATE ARM AND LEG (BIRD DOG) EXERCISE 
Posisi menghadap lantai dengan tangan lurus

Perlahan naikkan kaki kanan lurus keatas, sehingga
sejajar dengan punggung. Tahan selama 5 detik.

Lakukan bergantian dengan kaki kiri.
Lakukan sebanyak 8-12 kali pada tiap kaki.

Jika sudah terbiasa, gerakan ditingkatkan dengan
mengangkat tangan yang berlawanan dengan kaki

Low Back Pain
(LBP EXERCISE)

HALF PUSH-UPS
Berbaring telungkup dengan telapak
tangan menekan lantai. Angkat kepala
dan bahu dengan bantuan lengan. 
Pinggul tetap menempel ke lantai
Tahan selama 5 detik. Kemudian perlahan
perlahan turunkan badan.

KNEE ROLLS
Berbaring terlentang dengan kedua
lengan disisi tubuh, serta kaki ditekuk.
Perlahan dorong lutut dan kaki bersamaan
ke salah satu sisi dan tahan selama 5 detik.
Lakukan bergantian ke sisi yang lain

CAT AND CAMEL STRETCH
Posisi merangkak,lengan dibawah bahu
dan kaki dibawah pinggul
Pada saat yang bersamaan, kepala  dan
pinggul kearah bawah, dorong punggung
keatas setinggi mungkin. Tahan selama 5
detik, Lakukan 10 kali (Cat stretch)
Pada saat yang bersamaan, kepala  dan
pinggul kearah atas, dorong perut
kebawah sejauh mungkin. Tahan selama
5 detik, Lakukan 10 kali (Camel stretch)
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