


வேலையிடக் 
காயங்களுக்கான ப ாதுோன 
காரணங்கள்

 ணியிட காயங்கள் 
ப ாதுோக மீண்டும் மீண்டும் 
ஏற் டும் அழுத்தத்தால்
ஏற் டுகின்றன, இலே 
மீண்டும் மீண்டும் ேரும் திரிபு
காயங்கள் (RTIs) 
மற்றும்/அல்ைது வமாசமான 
 ணிச்சூழலியல் அல்ைது
வமாசமான வதாரலண என 
அலழக்கப் டுகின்றன.



மீண்டும் மீண்டும் ேரும் திரிபு 
காயங்கள் (RSIகள்)

தசைகள், தசைகள் மற்றும் நரம்பு பாசதகளில் வலி 
உணரப்படுகிறது மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் இயக்கங்கள் மற்றும் 
அதிகப்படியான பயன்பாட்டால் ஏற்படுகிறது. 

இந்த காயங்கள் பபாதுவாக

• மணிக்கட்டுகளும் சககளும் 
• முன் சககளும் முழங்சககளும் 
• கழுத்து மற்றும் ததாள்கள் பாதிக்கின்றன; 

இந்த காயங்கள் பின்வரும் அறிகுறிகசை ஏற்படுத்தக்கூடும்: 
• வலி, வலி அல்லது ஏலக்குத்தசக 
• விசறப்புத்தன்சம 
• துடித்தல் 
• மரத்துப்தபாதல் அல்லது மரத்துப்தபாதல் 
• பலவீனம் 
• பிடிப்புகள்



RSI எவ்ோறு நிகழ்கிறது?

திரும் த் திரும் ச் 
பசய்யும் 

நடேடிக்லககள்

தமாைமான
ததாரசண பதாடர்ச்சியான 

தவசல



நீங்கள் எவ்வாறு RSIs-ஐ 
முயற்சி பைய்து தடுக்கலாம்?

10-15 டிகிரி மணிக்கட்டு நீட்டிப்பு 
பைய்வதன் மூலம் நல்ல 

ததாரசணசய உறுதி பைய்யவும்

வேலை நாளில் சிறிய 
இலடவேலைகலை 
எடுத்துக்பகாள்ேது

 ணிச்சூழலியல்  ணி
நிலையம் அலமத்தல்



தேறான வதாரலணகள்...

கழுத்துப் புண்
 தற்றத் தலைேலி

முதுகு ேலிகள்மணிக்கட்டு 
பதாங்குதல்

தமல் முதுகு
வலி

முன்லக ேலி



நான் எப்படி என் ததாரசணசய
தமம்படுத்த முயற்சிக்கலாம்?



கழுத்து வதாரலண
லகப்வ சிலயப்  ார்க்கும்வ ாது அல்ைது வமலசயில்
வேலை பசய்யும்வ ாது நாம் பின் ற்றும் மிகவும்
ப ாதுோன வதாரலணகள் இலே. 

உங்கள் தலை முன்வனாக்கி சாய்ந்து மற்றும்
இலணயாத ஒவ்போரு அங்குைத்திற்கும் (கீழ் இடது
ேலர டம்), இது 4.5 கிவைா கூடுதல் எலடலயப்
ப றுகிறது. 

உங்கள் தலை 2 அங்குை லமயத்தில் இருந்தால், 
அது கூடுதைாக 15 கிவைா எலடயும், 3 அங்குை
லமயத்தில் இருந்தால், அது 19 கிவைா எலடயும்
இருக்கும். 

அது கழுத்து தாங்க நிலறய கூடுதல் எலட.



தலை சற்று முன்வனாக்கி 
ப யரிடப் டும்வ ாது முதுபகலும்பில் 
மன உலைச்சல் அதிகரிக்கிறது.

இது மூட்டுகள் மற்றும் டிஸ்க்குகலை அணியைாம் மற்றும் கிழிக்கைாம் மற்றும் தீவிரமான 
கழுத்து பிரச்சிலனகளுக்கு ேழிேகுக்கும்.



கண் மட்டத்திற்கு கீதழ 5cm. மானிட்டரின் தமல் பகுதி 

நடுநிசல நிசலயில் மணிக்கட்டு, 10 முதல் 15 டிகிரி நீட்டிப்பு 

முதுகு தநராக மற்றும் ஆதரிக்கப்பட்டது 

முழங்சககள் 90 டிகிரி தகாணத்தில் இருக்கும் 

எல்லா வழிகளிலும் அமர்ந்திருத்தல் 

இடுப்பு மற்றும் முழங்கால்கள் 90 டிகிரி பைல்சியஸ்

இருக்சகயின் முன்பக்கமும் முழங்காலின் பின்புறமும் மூன்று விரல் 
இசடபவளி 

தசரயில் பாதங்கள் தட்சடயாக உள்ைன

ஒருகை நீளம்

https://cdn1.medicalnewstoday.com/content/images/articles/321/321863/correct-sitting-posture-diagram-at-a-computer-desk.jpg

சிறந்த தமசை ததாரசண

https://cdn1.medicalnewstoday.com/content/images/articles/321/321863/correct-sitting-posture-diagram-at-a-computer-desk.jpg


விலசப் ைலக மற்றும் மவுஸின் 
சரியான நிலை

தேறானது:

நீங்கள் மவுலைப் பிடித்து 
விலசப் ைலகலயப்  யன் டுத்தும்வ ாது 
லககள் உடலுக்கு ஒரு வகாணத்தில் 
உள்ைன. 

சரியானது: 

நீங்கள் மவுலைப் பிடித்து 
விலசப் ைலகலயப்  யன் டுத்தும்வ ாது 
லககள் உடலின்  க்கோட்டில் 
இருக்கும்.



தலை மற்றும் கழுத்தின்
சரியான இயக்கம்

நீங்கள்  ை திலரகள் அல்ைது  ை சாதனங்கலைப்
 யன் டுத்தும்வ ாது (மடிக்கணினி மற்றும்
படஸ்க்டாப்) இது குறிப் ாக முக்கியத்துேம்
ோய்ந்தது.

நீங்கள் மற்ற திலரலயப்  ார்க்க விரும்பும்வ ாது
உங்கள் தலைலயத் திருப் ாமல் இருக்க முயற்சி
பசய்யுங்கள். இது கழுத்தில் மூட்டு விலறப்புக்கு
ேழிேகுக்கும்.

தீர்வு: ஒரு ஸ்விேல் நாற்காலிலயப்  யன் டுத்தி,
நீங்கள் மற்பறாரு திலரலயப்  ார்க்கும்வ ாது
உங்கள் முழு உடலும் ஒன்றாக மாறுேலத உறுதி
பசய்யுங்கள்.



சகப்தபசிசயச் ைரியாகப்
பயன்படுத்துவது எப்படி

பதாலைவ சிலய லேப் தற்காக
தலைக்கும் வதாள்களுக்கும் இலடயில்
லேத்திருக்கக் கூடாது.

தீர்வு: பெட்பசட், லககள் இல்ைாத
சாதனம் அல்ைது கம்பியில்ைா
இயர்ஃவ ான்கலைப்  யன் டுத்துங்கள்.
பதாலைவ சிலய ஸ்பீக்கர் முலறயில்
லேத்து, எல்ைா வநரங்களிலும்
தலைலய நடுநிலையாக

லேத்திருங்கள்.



மடிக்கணினியின் சரியான நிலை

மடிக்கணினி ஸ்டாண்லடப்
 யன் டுத்தவும் அல்ைது
மடிக்கணினியின் கீழ் சிை
புத்தகங்கலை லேக்கவும், எனவே அது
சரியாக நிலைநிறுத்தப் ட்டுள்ைது
மற்றும் திலர கண் மட்டத்தில் அல்ைது
கீழ் உள்ைது. இது திலரலயப்
 ார்க்கும்வ ாது தலை முன்வனாக்கி
ேலைேலதத் தடுக்கும்.



பேளிப்புற மவுஸ் மற்றும் 
விலசப் ைலக

பேளிப்புற விலசப் ைலக மற்றும் மவுலைப் 
 யன் டுத்துேது உங்கள் மணிக்கட்டுகலை 
நடுநிலையான நிலையில் லேத்திருக்க 
அனுமதிக்கிறது மற்றும் முன்லக தலசகளில் 
எந்த இறுக்கத்லதயும் தடுக்கிறது. உங்கள் 
மடிக்கணினி கண் மட்டத்தில் இல்ைாவிட்டால் 
இது குறிப் ாக  யனுள்ைதாக இருக்கும்.



வமலசயில் அமர்ந்திருக்கும்வ ாது 
பதரியவேண்டிய குறிப்புகள்

ைம் ார் ஆதரவுக்கு ஒரு துண்லட
 யன் டுத்தவும்

உங்கள் முதுகின் சிறிய  குதியில்
உருட்டப் ட்ட துண்லட லேக்கவும். இது
முதுபகலும்பின் இயற்லகயான ேலைலேப்
 ராமரிக்க உதவுகிறது.



வமலசயில் அமர்ந்திருக்கும்வ ாது 
பதரியவேண்டிய குறிப்புகள்

ஒரு கால் ஸ்டூல் / ப ட்டி /  த்திரிலககள் அல்ைது 
பசய்தித்தாள்கலைப்  யன் டுத்தவும்  

இது இடுப்பு மற்றும் முழங்கால்கலை 90 டிகிரி 
வகாணத்தில் லேத்திருக்கவும், பதாலட,  ட்டாக் 
மற்றும் ேயிற்று தலசகள் இறுகுேலதத் தடுக்கவும் 
உதவும்.



நீங்கள் ஒரு வமலசயில் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய
முலற இது அல்ை

http://drive.google.com/file/d/1NZKbkBGAqGEXOiOKC2hRELle39nIJHyo/view


ஒரு சிறந்த ததாரசணசய
ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்

உங்கள் காது மடல்கள் உங்கள்
வதாள் ட்லடக்கு ஏற் இருப் லத உறுதி
பசய்து பகாள்ளுங்கள், அது உங்கள்
இடுப்புக்கு ஏற் இருக்க வேண்டும்.

உங்கள் நிற்கும் இடுப்பு முழங்கால்களுக்கு
ஏற் இருக்க வேண்டும், இது
கணுக்கால்களுக்கு ஏற் இருக்க வேண்டும்.



ஒரு சிறந்த ததாரசணசய 
ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள்

உங்கள் முதுகு ேலைந்திருக்கும்
மற்றும்/அல்ைது உங்கள் மார்பு
பேளிவய ஒட்டிக்பகாண்டிருக்கும்
ேலகயில் உங்கலை சுற்றி
ேலைக்க வேண்டாம்.



ஒருங்கிகைப்பு: 

ைாதுமடல்ைள்

த ாள்படக்ட

இடுப்பு

முழங்ைால்ைள்

ைணுை்ைால்

நின்று உட்காரும்தபாது காது மடல்கள், ததாள்பட்சட, இடுப்பு, முழங்கால் மற்றும் 
கணுக்கால் இரண்சடயும் இசணக்கும் நடுநிசலயான ததாரசணசய பின்பற்றுவது 
மூட்டுகள் மற்றும் தசைகளுக்கு குசறந்த மன உசைச்ைல் ஆகும். இது உடலுக்கு 

அதிக ஆற்றல் திறசம நிசல ஆகும்.

முசறயான பணிச்சூழல் = 
நடுநிசலத் ததாரசண



முதுகில் ைரியான தூக்க 
நிசல

முழங்கால்களுக்கு கீழ் ஒரு தசலயசணசய தைர்ப்பது 
முழங்கால்கசை சிறிது உயர்த்துகிறது, உங்களுக்கு 

முதுகு வலி இருந்தால் இது உதவும்.



தூங்கும் வதாரணங்கள்
நீங்கள் ஏற்கனவே முதுகு ேலிலய
அனு விக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் தூக்க
வதாரலணயில் கேனம் பசலுத்துேது
முக்கியம்.

நீங்கள் உங்கள் முதுகில் தூங்கினால்:

• உங்கள் கழுத்லதச் சரியாக ஆதரிக்கவும்

• உங்கள் தலையலண மிகவும்
உயரமாகவோ அல்ைது குலறோகவோ
இல்லை என் லத உறுதிப் டுத்துங்கள்

• உங்கள் கீழ் முதுலக தட்லடயாக
லேக்கவும், வதலேப் ட்டால்,
ஆதரவுக்காக உங்கள் முழங்காலுக்குக்
கீவழ ஒரு தலையலணலய லேக்கவும்



தூங்கும் ததாரணங்கள்

நீங்கள் ஏற்கனவே முதுகு ேலிலய
அனு விக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் தூக்க
வதாரலணயில் கேனம் பசலுத்துேது முக்கியம்.

நீங்கள் உங்கள்  க்கத்தில் தூங்கினால்:

• உங்கள் கழுத்லதச் சரியாக ஆதரிக்கவும்

• உங்கள் தலையலண மிகவும் உயரமாகவோ
அல்ைது குலறோகவோ இல்லை என் லத
உறுதிப் டுத்துங்கள்

• உங்கள் கால்களுக்கு இலடயில் தலையலணலய
லேக்கவும்



நசடமுசறக் குறிப்புகள்
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1. நீட்டுேது அபச கரியமாக இருக்கைாம், ஆனால் அது ஒருவ ாதும் வேதலனயாக 
இருக்கக்கூடாது.  

2. ேலிலயத் தூண்டும் நிலைகலை உடனடியாக பேளிவயற்றுங்கள் / 
பேளிவயறுங்கள். 

3. ஒரு  யனுள்ை நீட்டிப்ல  உறுதி பசய்ய குலறந்த ட்சம் 12 வினாடிகள்  தவி 
ேகிக்கவும். 

4. ேலியில் தள்ைாதீர்கள்-அந்த இயக்கேரம்பில் சகித்துக்பகாள்ைக்கூடியேலர மட்டுவம 
நகருங்கள். 

5. திடீர் இயக்கங்கள் தலசப்பிடிப்புகலை ஏற் டுத்தும்-ஒவ்போரு நீட்சி / 
இயக்கத்லதயும் பமதுோக உள்ளிட்டு பேளிவயறுங்கள். 

6. ேலிலயத் தூண்டும் அல்ைது அதிகரிக்கும் எந்தபோரு நீட்சி அல்ைது 
இயக்கத்லதயும் முயற்சிக்க வேண்டாம்.

அலனத்து நீட்சிகளும் அலனேருக்கும் ஏற்றலே அல்ை. நீங்கள் உலரயாற்ற 
முயற்சிக்கும் ஒரு நி ந்தலன உங்களுக்கு இருக்கிறதா என் லத உங்கள் 

 யிற்சி சிகிச்லச நிபுணர் மூைம் சரி ார்க்கவும்.
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வமல் டிராப்ஸியஸ் நீட்சி
● உங்கள் இடது லகலய உங்கள் கீழ் முதுகில் (வமவை உள்ை டி)

லேத்து, வதாள்கலை முழுலமயாக தைர்த்தவும்.

● பமதுோக தலைலய ேைது வதாள் ட்லட வநாக்கி சாய்க்கவும்
(காட்டப் ட்டுள்ை டி).

● தயவுபசய்து உங்கள் தலைலய  க்கோட்டில் இழுக்கவும்,
முன்வனாக்கிச் பசல்ைாமல்  ார்த்துக்பகாள்ைவும். இந்த கட்டத்தில்
உங்களுக்கு ஏவதனும் ேலி அல்ைது அபச கரியம் ஏற் ட்டால்
உடற் யிற்சிலயத் பதாடர வேண்டாம்.

உங்கள் கழுத்தின்  க்கோட்டில் நீட்சிலய உணருங்கள்.

உங்கள் தலைலய பமதுோக நடுநிலை நிலைக்கு பகாண்டு ேருேதற்கு
முன்பு, 12 வினாடிகளுக்கு அந்த நிலைலய லேத்திருங்கள். மறுபுறம்
இயக்கத்லத மீண்டும். பதாடரவும்

நீட்சி



நீட்சி பைவேட்டர் ஸ்வகபுவை நீட்சி

• ேசதியாக உட்கார்ந்து (காட்டப் ட்டுள்ை டி), இடது வதாள் ட்லட 
மனச் வசார்வு என் லத உறுதி பசய்யும் வ ாது உங்கள் ேைது 
லக வநாக்கி குனிந்து  ாருங்கள். 

• உங்கள் ேைது லகலயப்  யன் டுத்தி, உங்கள் தலைலய
பமதுோக கேசத்லத வநாக்கி இழுக்க உங்கள் தலையின் 
பின்புறத்திலிருந்து ஒரு சிறிய அழுத்தத்லத வசர்க்கவும். 

• தயவுபசய்து இது ேசதியான இயக்கத்திற்குள் இருப் லத 
உறுதிப் டுத்தவும். 

உங்கள் கழுத்தின்  க்கோட்டில் உள்ை நீட்சி பின்புறம் பசல்ேலத 
உணருங்கள். 

உங்கள் லகலய பமதுோக விடுவித்து, தலைலய மீண்டும் 
நடுநிலைக்குக் பகாண்டு ேருேதற்கு முன்பு, 12 வினாடிகளுக்கு ேலர 
இந்த நீட்சிலய லேத்திருங்கள். மறுபுறம் இயக்கத்லத மீண்டும் 
பதாடரவும்



நீட்சி
ட்லரபசப்ஸ் நீட்சி 

• உங்கள் வதாள்கலை முற்றிலும் தைர்ோக லேத்திருங்கள். 
• உங்கள் ேைது வதாள் ட்லட கத்திலய ேைது லகயால் 

(காட்டப் ட்டுள்ை டி) அலடயவும். 
• உங்கள் இடது லகலயப்  யன் டுத்தி உங்கள் ேைது 

முழங்லகலய பமதுோக பின்வனாக்கி தள்ைவும். 

ேலைந்த லகயின் தந்திரங்களில் ஒரு பமன்லமயான 
நீட்சிலய உணருங்கள். 

உங்கள் லகலய பமதுோக விடுவித்து, தலைலய மீண்டும் 
நடுநிலைக்குக் பகாண்டு ேருேதற்கு முன்பு, 12 
வினாடிகளுக்கு ேலர இந்த நீட்சிலய லேத்திருங்கள். 
மறுபுறம் இயக்கத்லத மீண்டும் பதாடரவும்



நீட்சி
தமல் முதுகு மற்றும் கழுத்து நீட்சி 

• பைௌகரியமாக அமர்ந்து ததாள்கசை தைர்வாக சவத்திருங்கள். 
• உங்கள் சககசை உங்கள் முன்னால் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி) கடந்து, 

உங்கள் முழங்சககசை தநராக்கவும், இதனால் உங்கள் சககள் 
முன்தனாக்கி நீட்டப்படுகின்றன. 

• உங்கள் விரல்கசை உள்ளிடுங்கள். 
• உங்கள் ததாள்பட்சட கத்திகசை முன்தனாக்கி இழுத்து, கீதழ 

பார்க்க உங்கள் தசலசய தாழ்த்தவும். 

உங்கள் ததாள்களில் மற்றும் நடுமுதுசக தநாக்கி ஒரு பமன்சமயான 
நீட்சிசய உணருங்கள். 

உங்கள் சகசய பமதுவாக விடுவித்து, தசலசய மீண்டும்
நடுநிசலக்குக் பகாண்டு வருவதற்கு முன்பு, 12 வினாடிகளுக்கு வசர 
இந்த நீட்சிசய சவத்திருங்கள். மீண்டும் பதாடரவும். 



நீட்சி
வதாள் ட்லட நீட்சி 

• பச கரியமாக அமர்ந்து வதாள்கலை தைர்ோக 
லேத்திருங்கள். 

• ஒரு லகலய மார்பின் குறுக்வக நீட்டவும், எனவே உங்கள் 
முழங்லக வநராக இருக்கும் (காட்டப் ட்டுள்ை டி). 

• நீட்டப் ட்ட லகலய உங்கள் உடலை வநாக்கி பமதுோக 
இழுக்க மற்பறாரு லகலயப்  யன் டுத்துங்கள். 

நீட்டப் ட்ட லகயின் வதாள் ட்லடயில் ஒரு வைசான 
நீட்சிலய நீங்கள் உணர வேண்டும். 

உங்கள் லகலய பமதுோக விடுவித்து, தலைலய மீண்டும் 
நடுநிலைக்குக் பகாண்டு ேருேதற்கு முன்பு, 12 வினாடிகளுக்கு 
ேலர இந்த நீட்டிப்ல  லேத்திருங்கள். மற்பறாரு லகயால் 
அலசலே மீண்டும். பதாடரவும்



நீட்சி
முன்லக நீட்சி 

• உட்காரும் நிலையில், உள்ைங்லககள் தலரலயப்  ார்த்த டி 
வநராக ஒரு லகலய நீட்டவும். 

• மறுபுறம், உங்கள் உள்ைங்லககள் உங்கலை 
எதிர்பகாள்ேதற்காக மணிக்கட்லட பமதுோக கீழ்வநாக்கி 
ேலைக்கவும் (காட்டப் ட்டுள்ைது). 

உங்கள் முன்னங்லகயில் ஒரு பமன்லமயான நீட்சி முழங்லக 
மூட்டு ேலர பசல்ேலத நீங்கள் உணர வேண்டும். 

உங்கள் லகலய பமதுோக விடுவிப் தற்கு முன்பு 12 வினாடிகளுக்கு 
இந்த நீட்லடப் பிடிக்கவும். மறுலகயால் இயக்கத்லத மீண்டும் 
பதாடரவும்



நீட்சி
முன்லக நீட்சி 

• உச்சேரம்ல  வநாக்கி உள்ைங்லககளுடன் மீண்டும் 
பசய்யவும். 

• உள்ைங்லககள் முன்வனாக்கி மற்றும் பிடித்துக்பகாள்ை 
மணிக்கட்டில் மற்பறாரு லகலயப்  யன் டுத்தி பமதுோக 
ேலைக்கவும்.

உங்கள் முன்னங்லகயில் ஒரு பமன்லமயான நீட்சி முழங்லக 
மூட்டு ேலர பசல்ேலத நீங்கள் உணர வேண்டும். 
உங்கள் லகலய பமதுோக விடுவிப் தற்கு முன்பு 12 
வினாடிகளுக்கு இந்த நீட்லடப் பிடிக்கவும். மறுலகயால் 
இயக்கத்லத மீண்டும் பதாடரவும்



நீட்சி
கன்று மற்றும் தண்டு நீட்சி 

• பச கரியமாக அமர்ந்து வதாள்கலை ஆசுோசப் டுத்திக் 
பகாள்ளுங்கள். 

• இடது காலை வநராக்கவும்.  
• பின்புறத்லத வநராக லேத்து, இடுப்பிலிருந்து நீட்டப் ட்ட 

காலின் கால்விரல்கலை வநாக்கி முன்வனாக்கி ேலைக்கவும். 

பதாலடயின் பின்புறத்தில் நீட்சிலய உணருங்கள். 

நீங்களும் பசய்யைாம்: 

• நீட்டப் ட்ட  ாதத்தின்  ந்லதச் சுற்றி ஒரு துண்லட / 
ப ல்ட்லட மடக்கி, நீட்டப் ட்ட  ாதத்தின் கால்விரல்கலை 
உங்கலை வநாக்கி இழுக்கவும். 

பதாலட மற்றும் கன்றின் பின்புறத்தில் நீட்சிலய உணருங்கள்.



நீட்சி
பிரிஃபார்மிஸ் நீட்சி

• நீங்கள் வைதியாக அமர்ந்திருப்பசத உறுதி பைய்து
பகாள்ளுங்கள். 

• உங்கள் வலது காசல இடது முழங்காலுக்கு தமல்
கடக்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி).  

• உங்கள் முதுசக தநராக சவத்து, இடுப்பிலிருந்து
முன்தனாக்கி வசைக்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி).  

• உங்கள் வைதியான வரம்பிற்குள் அசைவின் வரம்சப
சவத்திருங்கள், தமலும் உங்கள் மார்சப
முழங்கால்கசை தநாக்கி பகாண்டு வர சிந்தியுங்கள். 

10 வினாடிகளுக்கு நிசலயில் இருந்து, உங்கசை மீண்டும்
நடுநிசல நிசலக்கு பமதுவாக உயர்த்திக் பகாள்ளுங்கள்.



கழுத்தின் ஆழமான தலசகளுக்கு 
 யிற்சி அளித்தல்

உங்கள் கர்ப் ப்ல  முதுபகலும்ல  சரிபசய்ய ஒரு தாலட டக் அல்ைது 
தலையலசக்கவும். 

இந்த ேலுவூட்டும் உடற் யிற்சி கழுத்தின் ஆழமான தலசகலைக் 
குறிலேக்கிறது. 

உங்கள் மார்பின் குறுக்வக லகலய லேத்து ஆழ்ந்த சிந்தலனயில் 
இருப் லதப் வ ாை ேசதியாக உட்கார்ந்து, உங்கள் முழங்லகலய உங்கள் 
முகோயின் கீழ் (காட்டப் ட்டுள்ை டி) லேக்கவும், எனவே உங்கள் தாலட 
உங்கள் முழங்லகயில் தங்கியுள்ைது. 

உங்கள் முஷ்டியில் தலையலசக்க அனுமதிக்கும் ஒரு பமன்லமயான 
தாலட டக் அல்ைது தலையலசப்ல  பசய்யுங்கள். இந்த பமன்லமயான 
தலையலசப்பு இயக்கம் கழுத்லத ஆதரிக்கும் தலசகலை  யிற்றுவிக்க 
உதவும்.   

உங்கள் தலைலய பின்வனாக்கி தள்ைாமல் இருக்க முயற்சிக்கவும். சுமார் 
10 முலற பமதுோக தலையலசக்க முயற்சிக்கவும், உங்கள் தலை கீவழ 
தலையலசக்கும்வ ாது கீவழ  ார்க்கவும்.



அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் #ஐஸ் 
கட்டிகள் ஐஸ் வ க்குகள்

ஐஸ் ப ாதுோக ேலிலயக் குலறக்கவும் அல்ைது வீக்கத்லதக்
குலறக்கவும்  யன் டுகிறது.

உங்களுக்கு காயம் ஏற் ட்ட பிறகு சுமார் மூன்று நாட்களுக்கு
இது மிகவும்  யனுள்ைதாக இருக்கும், குறிப் ாக சிை வீக்கம்
மற்றும் / அல்ைது கூர்லமயான ேலியால் காயமலடேலத
நீங்கள் கேனித்தால்.

ஒரு நீைத்தில் சுமார் 10 நிமிடங்களுக்கு ஐஸ் வ க்குகலை
 யன் டுத்த வேண்டும்.

தீக்காயங்கலைத் தடுக்க ஐஸ் வ க்லக டேல் அல்ைது
தலையலண ப ட்டியில் சுற்றுேது முக்கியம்.



ஹீட் வ க்குகள் 

நீண்ட நாள் பசயல் ாட்டிற்குப் பிறகு விலறப் ாக 
இருக்கும் வசார்ோன மற்றும் ேலிக்கும் தலசகலை 
ஆற்றுேதற்கு பேப் ப் ப ாதிகள் சிறந்தது. 

ஒரு நீட்சியில் சுமார் 20 நிமிடங்களுக்கு ஹீட் 
வ க்குகலை  யன் டுத்தைாம். 

தீக்காயங்கலைத் தடுக்க ஹீட் வ க்லக டேல் அல்ைது 
தலையலண ப ட்டியில் சுற்றுேது முக்கியம்.

அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் #2
பேப் ப் ப ாதிகள்



அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான வாழ்க்சக 
குறிப்புகள் #3 உருட்டப் ட்ட துண்டு

நல்ை வதாரலணலய ஊக்குவிக்க
உட்காரும்வ ாது டேல்கலை கீழ்
முதுகில் லேக்கைாம்.

நீட்சிகலை நிகழ்த்தும் வ ாது
அலே (காட்டப் ட்டுள்ை டி)
 யன் டுத்தப் டைாம்.

உருட்டப் ட்ட துண்டு
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அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான வாழ்க்சக 
குறிப்புகள் #4 லகப்வ சிகலைப் 
 யன் டுத்தும் வ ாது சரியான வதாரலண
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படன்னிஸ்  ந்துகள்

அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான
வாழ்க்சக தேக்குகள்

படன்னிஸ்  ந்துகள் ஒருேலர வநராக உட்காருமாறு
நிலனவூட்டுேதால் அலே நடு முதுகு மட்டத்தில் 
லேக்கப் டும்வ ாது நல்ை வதாரலணலய ஊக்குவிக்கின்றன. 

வதாள் ட்லட  குதியில் முடிச்சுகலை பேளியிடவும் அலே 
லகபகாடுக்கின்றன. இது ஒரு சுேரில் (காட்டப் ட்டுள்ை டி) 
அல்ைது நீங்கள்  டுத்திருக்கும்வ ாது பசய்யப் டைாம்.   

நீங்கள் கூர்லமயான ேலிலய அனு விக்கிறீர்கள் என்றால் 
அேற்லறப்  யன் டுத்த வேண்டாம், ஏபனனில் அேற்றின் 
 யன் ாடு காயத்லத வமலும் எரிச்சலூட்டக்கூடும். 

அலே விலறப் ான அல்ைது இறுக்கமான தலசகலை ஓய்பேடுக்க 
மட்டுவம  யன் டுத்தப் ட வேண்டும்.



❖ தலச விடுவிப்பு 

இறுக்கமான தலசகலை 
பேளிவிடுேதற்கு 
 யன் டுத்தைாம்

அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான வாழ்க்சக 
தேக்குகள்

படன்னிஸ்  ந்துகள்



நிபுணத்துவ உதவிசய 
நாடுங்கள்
அறிகுறிகள் சில நாட்களுக்குள் நீங்காவிட்டால்: 

உங்கள் லக 
கால்களில் மரத்துப் 
வ ாதல், பதாண்லட
ேலித்தல், எரியும் ேலி 
அல்ைது  ைவீனம் 

உள்ைது.

உங்கள் இயல்பான 
பையல்பாடுகசைக் 

கட்டுப்படுத்தும் அைவுக்கு 
உங்களுக்கு கடுசமயான 

வலி இருக்கிறது.

உடை்ாருவது, நிற்பது, 

நடப்பதுஅல்லது

படு ்துை்கைாள்வதுதபான்ற

நடவடிை்கைைளால்வலி

தமலும் தமாசமகடகிறது.



நீங்கள் எப்வ ாது மருத்துேலரப் 
 ார்ப்பீர்கள்?
• உங்கள் முதுகில் தூங்குேலதத் தடுக்கும் பதாடர்ச்சியான ேலி

உங்களுக்கு உள்ைது.

• உங்கள் ேலி சமீ த்திய காயம் அல்ைது முதுகில் ஏற் ட்ட
தாக்கத்துடன் பதாடர்புலடயது.

• உங்களுக்கு இடுப்பு மற்றும் அலதச் சுற்றி உணர்வின்லம உள்ைது.

• உங்களுக்கு திடீர் மை அடங்காலம அல்ைது சிறுநீர்ப்ல லய
முழுலமயாக காலி பசய்ய இயைாலம உள்ைது.

• உங்கைால் சரியாக நடக்க முடியாது.



நான்
கற்றுக்பகாண்டது 

முலறயான  ணிச்சூழலியல் 
விண்ணப்பிக்கவும்

ைரியான தூக்க நிசலகசை 
உருவாக்குங்கள்


