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Malamig na Balikat (Adhesive capsulitis) – 

Ehersisyo at Pangangalaga 

Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 
(Tandaan na ang polyetong ito ay dapat gamitin sa ilalim ng pagtuturo ng mga tauhang medikal) 

 

 

Malamig na Balikat 

 

肩胛骨 Paypay 

鎖骨 Klabikula 

關節囊 Artickular na kapsula 

筋腱 Litid 

肱骨 Humerus 

肌肉 Kalamnan 

 

Istraktura 

Ang magkasanib na balikat ay binubuo ng paypay, klabikula at humerus, at ito ay napapalibutan ng mga grupo 

ng kalamnan, litid, litid at articular na kapsula. Ito ay lubos na nababaluktot at nagbibigay-daan sa leeg at 

balikat na gumalaw sa iba 't ibang direksyon. 
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“Malamig na Balikat” (Adhesive Capsulitis) 

Tulad ng karamihan sa mga pasyente na malapit sa 50 taong gulang, tinutukoy ito bilang "balikat ng 50s”. 

 

Mga Sanhi 

Marahil na sanhi ng trauma o pilay, ngunit ang pangunahing sanhi nito ay hindi alam 

 

Sintomas 

1. Sakit sa magkasanib na balikat. 

2. Pinahina ang paggalaw ng magkasanib na balikat. 

3. Pinahina ang operasyon ng pang-araw-araw na aktibidad tulad ng pagsusuot, pagsusuklay, pagligo, pag-

angat ng mga mabibigat na bagay, atbp dahil sa sakit at kapansanan sa kadaliang kumilos. 

 

 

Ehersisyo at Pangangalaga 
 

Apat na Yugto ng Malamig na Balikat 

1. Ang Unang Yugto: ang pangunahing sintomas ay sakit, habang ang kadaliang kumilos ay hindi malinaw na 

may kapansanan. 

2. Ang Ikalawang Yugto: nagdaragdag ang sakit at makakaapekto rin sa pagtulog. Ang mga karaniwang 

paggalaw ng magkasanib na balikat ay magiging sanhi ng sakit. Kasabay nito, ang kasukasuan ng balikat ay 

nagiging matigas nang unti-unti, na nakakaapekto sa pang-araw-araw na mga gawain tulad ng pagdadamit, 

at iba pa. 

3. Ang Ikatlong Pagyugto: ang kusang sakit ng magkasanib na balikat ay bumababa, habang ang paninigas ng 

magkasanib na balikat ay nagiging malubha. 

4. Ang Ika-apat na Yugto: banayad na sakit; na may wastong ehersisyo, ang tibay ng magkasanib na balikat ng 

pasyente ay unti-unting mapawi. Sa pangkalahatan, ang kadaliang kilos ng magkasanib na balikat ay 

maaaring maibalik sa normal pagkatapos ng paggamot. 

Ang tagal ng mga yugto sa itaas ay nakasalalay sa kondisyon ng bawat indibidwal. 

 

Ehersisyo sa Bahay 

Ang mga pagsasanay sa ibaba ay maaaring dagdagan ang kadaliang mapakilos ng kasukasuan. Ang pasyente ay 

dapat na mag-ehersisyo ng patuloy na ginagabayan ng physiotherapist upang makamit ang inaasahang resulta. 

Karaniwan ang pag-eehersisyo ay magiging sanhi ng sakit, ngunit pansamantala lamang ito. Ang patuloy na 

ehersisyo ay maaaring mas mahusay na mapawi ang sakit na dulot ng katigasan ng magkasanib na balikat. 

 

Mga Gabay sa Ehersisyo 
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 3 - 4 beses sa isang araw para sa bawat ehersisyo 

 Isang kabuuan ng 5 – 10 minuto bawat oras para sa bawat ehersisyo ng magkasanib na aktibidad 

 20 beses ng 5 - 10 segundo bawat isa sa bawat pag-ehersisyo ng kahabaan 

 20 - 30 beses ng 5 segundo bawat isa para sa bawat ehersisyo ng lakas ng kalamnan 

 Huminto kapag nakaramdam ka ng kaunting sakit kapag gumagawa ng pag-uunat at pag-eehersisyo ng 

lakas ng kalamnan  

 

 

Panatilihin ang Mabuting Postura 
Upang makamit ang perpektong epekto, kinakailangang mapanatili ang tamang pustora at maayos na sanayin 

ang lakas ng kalamnan habang nababawi ang kadaliang kilos ng balikat na kasukasuan 

 

Napakahalaga ng wastong pustora para sa nababaluktot na paggamit ng mga itaas na braso 

 

站姿 Nakatayo na postura 

直線要經過 Ang isang tuwid na linya ay dapat dumaan 

耳朵 Tainga 

肩膀中央 Gitnang Bahagi ng tainga 

髖關節中央 Gitnang bahagi ng hita sa joint 
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膝關節 Kasukasuan ng tuhod 

外腳踝 Panlabas na bukung-bukong 

 

Nakaupong Postura 

 

 

Ang nababaluktot na paggamit ng itaas na braso ay nangangailangan ng isang balanse at matatag na paypay 

 

 

Pag-ehersisyo sa Pagpapahinga (1) 

 
Keep your body upright, let your arms hang in relax by your side, circle your shoulders forward and backward. 

 

Pag-ehersisyo sa Pagpapahinga (2) 
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Pag-ikot ng counter clockwise 

 

Pag-ikot ng clockwise 

 

Kaliwa at kanan, pasulong at paatras 

 

Mamahinga at hayaang ang [apektadong limbs],hayaang nakababa, tumayo nang tuwid na may isang paa sa 

harap at isang paa sa likuran, kalugin ang iyong mga braso pabalik-balik at kaliwa at kanan, at angkop na 

timbang ay maaaring maidagdag ayon sa tagubilin ng physiotherapist kapag kinakailangan. 

 

Pag-ehersisyo sa Pagpapahinga (3) 
 

  

Itaas ang isang stick na may parehong mga kamay gamit ang iyong mga palad na nakaharap sa paitaas at siko 
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nang diretso, pagkatapos ay iangat ang stick hanggang sa makaramdam ka ng kaunting sakit pagkatapos ay 

ipahinga. 

(Ang timbang ay maaaring idagdag sa stick ayon sa tagubilin ng physiotherapist para sa pagsasanay ng lakas ng 

kalamnan) 

 

 
Pag-ehersisyo sa Pagpapahinga (4) 

 
Hawakan ang isang stick nang pahalang sa likod ng iyong katawan, ituwid ang iyong mga siko, itataas ang stick 

patalikod, panatilihin ang iyong katawan patayo hanggang sa makaramdam ka ng isang bahagyang sakit 

pagkatapos ay magpahinga. 

(Ang timbang ay maaaring idagdag sa stick ayon sa tagubilin ng physiotherapist para sa pagsasanay ng lakas ng 

kalamnan) 

 

 
Pag-uunat na Ehersisyo (1) 
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Iwasan ang Pag-urong 

Tumayo nang patayo na nakaharap sa isang pader. Igapang ang mga daliri ng iyong [apektadong braso] pataas 

sa dingding hanggang sa makaramdam ka ng isang bahagyang sakit, hawakan ng 10 segundo at pagkatapos ay 

magpahinga. 

 

Pag-uunat na Ehersisyo (2) 

 
Tumayo ng patagilid sa isang pader. Igapang ang mga daliri ng iyong [apektadong braso] pataas sa dingding 

hanggang sa makaramdam ka ng isang bahagyang sakit, hawakan ng 10 segundo at pagkatapos ay magpahinga. 

 

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

FROZEN SHOULDER (2)_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

Pag-uunat na Ehersisyo (3) 

 
Nakaupo o nakatayo, gamitin ang iyong [malusog na braso] upang tulungan na pindutin hangga't maaari ang 

[apektadong braso] sa dibdib, panatilihin ang balikat sa pahalang na posisyon hanggang sa likod ng balikat ay 

nakakaramdam ng paghila, hawakan ng 10 segundo, magpahinga at ulitin. 

 

Pag-uunat na Ehersisyo (4) 

 

Ilapit ang iyong katawan pasulong 

Tumayo nang may isang paa sa harap at isang paa sa likuran, isandal ang bisig ng [apektadong braso] laban sa 

isang frame ng pinto (tulad ng ipinakita sa larawan), yumuko ang siko sa isang tamang anggulo, at pagkatapos 

ay isandal ang iyong katawan ng dahan-dahang pasulong hanggang ang braso ay nakakaramdam ng bahagyang 

paghila, humawak ng 10 segundo, mamahinga at ulitin. 
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Pag-uunat na Ehersisyo (5) 

 
Nakaupo o Nakatayo: 

Hawakan ang mga dulo ng isang stick sa may parehong kamay, panatilihin ang siko ng [apektadong braso] nang 

diretso, itulak at itataas ang [apektadong braso] palabas na may [malusog na braso] hanggang sa makaramdam 

ka ng sakit, hawakan ng 10 segundo, magpahinga at ulitin. 

 

Pag-uunat na Ehersisyo (6) 

 
Ang naaangkop na timbang ay maaaring maidagdag tulad ng direksyon ng physiotherapist 

Nakahiga sa iyong likod: hawakan ang isang tungkod na may isang mabibigat na bagay na nakakabit sa 

parehong mga kamay at itaas ito sa iyong ulo, hawakan ng 10 segundo hanggang sa makaramdam ka ng sakit, 

pagkatapos ay ulitin. 
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Pag-uunat na Ehersisyo (7) 

 
Nakahiga sa iyong likod o nakatayo: panatilihing malapit ang iyong mga siko sa iyong katawan at baluktutin ang 

mga ito sa isang tamang anggulo, hawakan ang isang stick sa parehong mga kamay, i-ikot ang [apektadong 

balikat] sa labas ng [malusog na braso] hanggang sa makaramdam ka ng isang bahagyang sakit, hawakan para 

sa 10 segundo at pagkatapos ay magpahinga. 

 
Pag-uunat na Ehersisyo (8) 

 
Nakatayo / Naka-upo: hawakan ang isang hawakan sa bawat magkabilang kamay, dahan-dahang hilahin ang 

[malusog na braso] upang maiangat ang [apektadong braso] hanggang sa makaramdam ka ng bahagyang sakit, 

hawakan ng 5 segundo, mamahinga at ulitin. 
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Pag-uunat na Ehersisyo (9) 

 
Nakatayo / Nakaupo: hawakan ang isang hawakan sa bawat magkabilang kamay gamit ang iyong mga palad na 

nakaharap sa loob, dahan-dahang hilain pababa ang [malusog na braso] upang maiangat ang [apektadong 

braso] sa kahabaan ng panlabas na bahagi ng iyong katawan hanggang sa makaramdam ka ng isang bahagyang 

sakit, hawakan para sa 5 segundo, magpahinga at ulitin. Panatilihing tuwid ang siko ng iyong [apektadong siko]. 

 
Pag-uunat na Ehersisyo (10) 

 
Nakatayo: kasama ang [apektadong braso] sa ibabang likod, hawakan nang mahigpit ang isang tuwalya, hilahin 

pataas sa kabilang dulo kasama ang [malusog na braso] mula sa itaas hanggang sa makaramdam ka ng kaunting 

sakit, humawak ng 10 segundo, magpahinga at ulitin. 

 

Ehersisyo ng Lakas ng Kalamnan (1) 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

FROZEN SHOULDER (2)_TAGALOG.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

Ilipat ang ibabang dulo ng paypay papasok at pababa, panatilihing patayo ang katawan at maiwasan ang pag-

angat sa mga balikat. 

 

Ehersisyo ng Lakas ng Kalamnan (2) 

 
 Tumayo na nakaharap sa isang pader na halos isang haba ng braso ang layo nito. 

 Pindutin ang iyong mga braso laban sa dingding, ibaluktot ang iyong mga siko, at hayaang dahan-dahang 

pindutin ang iyong katawan laban sa dingding,  

 hanggang sa ikaw ay 5 pulgada ang layo mula sa pader pagkatapos ay ituwid ang iyong mga armas upang 

bumalik sa mga orihinal na posisyon, at ulitin ang pagpindot pababa at pag-akyat. 
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Ehersisyo ng Lakas ng Kalamnan (3) 

 
Maaaring alternatibong gumamit ng isang plastik na bote ng tubig 

Nakahiga sa iyong likuran o nakatayo: hawakan ang bigat sa iyong kamay at itataas ito sa iyong ulo hanggang sa 

may kaunting sakit, hawakan ng 5 segundo, ilagay ito at ulitin. 

 

Ehersisyo ng Lakas ng Kalamnan (4) 

 
Humiga sa gilid ng [malusog na braso]: hawakan ang bigat na inatasan ng physiotherapist na may [apektadong 

braso], ibaluktot ang siko sa isang tamang anggulong gamit ang bisig, tulad ng ipinapakita sa larawan. 

Dahan-dahang ibukas ang bisig hanggang sa isang anggulo ng 40 - 50 degrees, hawakan ng 5 segundo at ulitin. 
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Ehersisyo ng Lakas ng Katawan(5) 

 
Hawakan ang parehong mga dulo ng isang nababanat na lubid (o ang nababanat na banda ng anumang 

pantalon) na may parehong mga kamay, hilahin ang nababanat na banda nang paitaas nang dahan-dahang 

[apektadong braso] hanggang sa makaramdam ka ng isang bahagyang sakit, hawakan ng 5 segundo, 

magpahinga at ulitin. 

 
Ehersisyo ng Lakas ng Katawan (6) 

 
 
Nakatayo / Naka-upo: ayusin ang isang nababanat na banda sa parehong pulso [tulad ng ipinakita sa larawan], 

ibaluktot ang mga siko sa isang tamang anggulo, pagkatapos ay i-ikot ang iyong mga bisig sa labas upang 

higpitan ang nababanat na bahagi. Tandaan na panatilihing malapit sa katawan ang iyong itaas na bisig, 

hawakan ng 5 segundo pagkatapos mag-relaks. 

 
 
 
Pangangalaga sa Bahay 
Ang mga mungkahi sa ibaba ay maaring tinukoy sa ika-1 at ika-2 yugto: 

1. Bilang karagdagan sa tamang ehersisyo, iwasan ang paggamit ng apektadong paa upang maiangat ang 

mabibigat na bagay o labis na paggalaw ng magkasanib na balikat hangga't maaari. 

2. Iwasan ang pagtulog sa gilid ng iyong namamagang braso. 

3. Kung ang sakit ay nadama sa iyong kasukasuan ng balikat, i-compress ng mainit-init o malamig ang 
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apektadong lugar tulad ng direksyon ng physiotherapist upang mapawi ang sakit. 

4. Maaari mong gamitin ang iyong malusog na braso upang matulungan ang iyong apektadong braso sa 

pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbibihis at pagsusuklay, at iba pa. 

 

Ang mga mungkahi sa ibaba ay maaaring tinukoy sa ika-3 at ika-4 na yugto: 

1. Gamitin ang apektadong paa hangga't maaari, at ang paggalaw ng ehersisyo ay dapat na malaki sa 

prinsipyo. 

2. Ang apektadong braso ay dapat gamitin nang higit pa sa pang-araw-araw na buhay, at hindi umaasa sa 

tulong ng malusog na braso. 

 

 

Marka (Mangyaring kumunsulta sa iyong physiotherapist para sa paraan ng paggawa at paggamit): 

Mga materyales para sa paggawa ng “pulley”: 

1. 1 “S” hook 

 

2. 1 pulley 

 
3. 1 tali ng nylon  4. 2 plastik na tubo 

 
 

 

 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pamplet na ito, mangyaring kumunsulta agad sa 

iyong physiotherapist. 

Hinihiling ko ang iyong mabilis na paggaling  
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