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A víz élettani hatásai I.

•Termikus

hideg

meleg

•Mechanikus inger

felhajtó erő

hidrosztatikai nyomás



A víz élettani hatásai II.

Hideg
• élénkít

• vasoconstrictio

• hőt von el

• légzés mélyül, gyorsul

Meleg

• lazít

• vasodilatatio

• javul a perifériás vérellátás

• mélyül a légzés, de száma 

nem változik



A víz élettani hatásai III.

Hidrosztatikai nyomás

• vénákat összenyomja

• nyakig érő vízben

syst. idő nő

RR normalizálódik

szívműködés gazdaságosabb

• belégzés nehezített

• VC nő (5-10%)

• kilégzés könnyített



Felszerelés

• polifoam öv (aqua belt)

• lábmandzsetta (aqua runners)

• súlyzó (aqua hantel)

• neoprén kesztyű (aqua mitts)

• rögzítő kötél (aquajogger 

hitch)

• Kickroller

• Aquanudel

• Aquadisk

• Aqua-Langhantel



Technika

1997 Birkner - Roschinsky

Két alapvető technika

1. Sekély

2. Mélyvízi (Deep Water Running)

„kis lépésű”

„nagy lépésű”

„magas térdemelésű”

„sífutó”



Technika

Helyes testtartás

enyhén előredöntött törzs

egyenes gerinc

egyenes fejtartás (gerinc 

folytatásában)

enyhén feszített hasizom

könyök flexiója 90 °

Lépésszám

25-35 lépés/perc

haladó 40-45-60



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Pl. *obesitas *cellulitis *osteoporosis *rehabilitáció

Szülészeti alkalmazás

ízületet tehermentesíti

csökkent teljesítőképesség esetén

beszűkült mozgáspálya

asthma

pszichés labiltás

súlygyarapodás megakadályozása

fokozott felhevülés elkerülése

megváltozott testkép

függőleges testhelyzet - vénás keringési 

problémák



KONTRAINDIKÁCIÓK

•nyílt seb

•fertőző betegség

•gyulladásos folyamatok

•megfázás

•láz

•hypertonia

•keringési elégtelenség



•koordináció és egyensúly javul

•kondíció javul

•kardiális állóképesség javul

•támogatja az anya - magzat kapcsolatot

•pozitív pszichés hatás

HATÁSA



VIZSGÁLAT CÉLJA

•Kardiális állóképesség

•egyensúly és 

koordinációs rendszer

•erő állóképesség

•érzelmi és hangulati 

változások

MÓDSZER

•Heti 2 x 45 perces 

aqua fitness



VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

•Polar beat óra (+/- 1%)

•Omron automata RX2 RR mérő (+/- 5%)

•kézi hidraulikus dynamometer

•Flamingo teszt

•feedback kérdőívek



CSOPORT JELLEMZŐI

•Átlagéletkor: 28 év

•iskolai végzettség

•felsőfokú: 35 fő

•középfokú: 12 fő

•általános isk.: 1 fő

•BMI 24,74 kg/m2

•gesztációs hét átlaga: 23 hét



EREDMÉNYEK

•Pulzus,vérnyomás: stagnáló

•szorítóerő: 

•jobb 7,8 % javulás

•bal 5,5 javulás

•egyensúly: 38,2 %

•érzelmi, hangulati változás:

•mérsékelt veszélyeztetettség :1,7 %

•enyhe: 12 %

•veszélyeztető faktor nincs: 86,3 %

3 hónap

alatt



ÖSSZEFOGLALÁS

•változatosságot jelent

•tehermentesíti az ízületeket

•segíti az anya - magzat kapcsolat fejlődését

•hatékony az általános kondíció megőrzésében, 

fejlesztésében



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


