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Theraband na Ehersisyo 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 
 

Ang epekto ng theraband na Ehersisyo 
 Mapabuti ang tibay ng kalamnan at lakas  
 Mapabuti ang pisikal na koordinasyon 
 Madagdagan ang kakayahan ng kasukasuan  
 Mapabuti ang paggalaw ng nerve  
 Mapalakas ang paggalaw ng cardiopulmonary  
 Mabawasan ang sakit ng muscle 
 
Mg Tampok tungkol sa theraband na Ehersisyo 
 Angkop sa lahat 
 Maliit na sukat, madaling alisin 
 Simpleng ehersisyo, pwedeng gawin sa bahay 
 Ang mahirap na ehersisyo ay maaring maibagay ayon sa pangangailangan ng mga 

iba't-ibang tao 
Ehersisyong may kahirapan 
 Uri ng mga kulay: ang mas malalim na kulay, ang mas malaki ang pagtutol; ang mas 

magaan na kulay, ang mababa ang pagtutol 
 Piliin ang angkop na modelo ayon sa personal na kakayahan. Kung mahaba ang 

theraband, mas mababa ang pagtutol; ang mas maikli ang theraband, mas malaki ang 
pagtutol 

 Ang theraband ay maaaring gamitin sa iba pang mga sports, tulad ng Tai Chi at aerobics, 
ang pagpapahusay ng kahirapan at epekto ng pagsasanay 

 
Ehersisyong may kadalasan 
Tatlo hanggang limang beses sa isang linggo, dalawa hanggang tatlong grupo sa 
bawat oras, 20 na beses bawat grupo. 
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Pagtatala 
 Magsuot ng maluwag na damit 
 Bago mag-ehersisyo, suriin kung ang theraband ay nasira upang maiwasan ang 

pagsiwang habang nag-eehersisyo 
 Ang theraband ay dapat pabilog sa palad upang maiwasan ang aksidente dahil sa 

pagpapakawala nito 
 Magwarm-up bago mag-ehersisyo ad gumawa ng nakakapag-relaks na ehersisyo  

pagkatapos mag-ehersisyo  
 Habang nag-eehersisyo, panatilihin ang normal na paghinga. Sa kaso ng pagkahilo, 

plapitasyon, malamig na pawis at igsi ng paghinga, ihinto kaagad. Kung ang kondisyon 
ay nananatili, humingi agad ng tulong medikal 

 Ang pagtutuol ay dapat ayusin ayon sa personal na kakayahan. Huwag labis na 
magsikap upang hindi masaktan 

 Ang Theraband ay dapat nan aka-imbak sa isang malamig na lugar upang mabawasan 
ang paggamit at pagkasira 

 
Ang nasa itaas na mga mungkahi ay para lang sa sanggunian.  
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa iyong 
physiotherapist. 
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