
Zašto je važno izvoditi vježbe za 
jačanje mišića dna zdjelice? 

Radno vrijeme: 
 

Parni datumi: 

Nenaručeni pacijenti: 13 – 16h 

Naručeni pacijenti: 17 – 19h 

 

Neparni datumi i petkom: 

Nenaručeni pacijenti: 8 – 1030h 

Naručeni pacijenti: 1130 -13h 

Kontakt: 

051 672-126, 

Branka Blečića bb     Vježbe za jačanje  

mišića dna zdjelice 

 
Izlaz Rujevica/Viškova sa 

Riječke zaobilaznice 

Specijalistička ordinacija opće 
medicine  
Mr.Sci. Zrinka Bradičić-Vivoda, 
dr.med. Mišići dna zdjelice okružuju mokraćnu cijev, vaginu i 

analni otvor. Brinu za njihov pravilan položaj i 

kontroliraju njihovo otvaranje. 

Čvrsti mišići zdjelice kontroliraju položaj mokraćnog 

mjehura i mišića koji zatvaraju mokraćnu cijev.  

Oslabljeli mišići uzrokuju spuštanje mokraćne cijevi. 

Redovite vježbe za jačanje mišića zdjeličnog dna  

omogućuju re-edukaciju mišića koji kontroliraju oticanje 

urina i vraćanje normalne funkcije mišića. 



Čemu služe mišići dna zdjelice? 

Vježbe omogućavaju 

 povratak kontrole nad mišićima zdjeličnog 

dna,  i povratak osjećaja  

zadovoljstva i povjerenja u svoje tijelo! 

 
Mišići dna zdjelice brinu se da se mokraćna cijev nalazi 

uz doljnju stranu zdjeličnih kosti.  

 

Ukoliko su mišići dna zdjelice oslabljeni, kut između 
mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi se poveća.  

 

U tom položaju, kod kašljanja, kihanja ili dizanja 

teških predmeta, povećani tlak u trbušnoj šupljini, 

prenosi se na mokraćnu cijev i dolazi do gubitka kontrole 
zatvaranja mokraćne cijevi i inkontinence. To je poznato 

kao teorija prijenosa tlaka i čini osnovu 

razumijevanja stresne inkontinence. 

1. Noge lagano istegnite i 

izravnajte. Položite jednu ruku 

na pubičnu kost, a drugu na 

trticu. Stisnite vaše tjelesne 

otvore, a dno zdjelice gurajte 

prema  

unutra i gore.  

 
Vježbajte mišiće dna zdjelice—isprobajte 

Ove vježbe se mogu izvoditi u svako doba, na svakom mjestu, u društvu ili ako ste sami. Neka vježbe jačanja 
zdjelične prečage postanu vaša svakodnevna navika! 

3. Legnite na trbuh i savijte nogu u koljenu. Stisnite 

mišiće koji zatvaraju mišićne otvore i dno zdjelice 

povucite prema naprijed.  

2. Kleknite na tlo, sa koljenima u širini kukova. Uvucite 

dno zdjelice prema unutra i gore, potom izdahnite i 

olabavite mišiće.  

5. Legnite na leđa. Savijte noge u kukovima i koljenima 

pod pravim kutem te stopala naslonite na zid. Tapkajte 

u malim koracima po zidu, sve dok ne osjetite pritisak 

na doljnjem dijelu kralježnice. Noge tada pomaknite 

nekoliko višje i nastavite sa vježbom. 

4. Legnite na leđa. Savijte noge u koljenima, i raširite ih 

u širinu bokova. Stisnite vaše mišiće zdjelice, a rukama 

kontrolirajte da je doljnji dio trbuha napet. 

 

Kada dolazi do popuštanja mišića dna 

zdjelice? 

 

U trudnoći i poslije poroda 

Kod kronične obstipacije 

Nakon operacije prostate 

Kod prekomjerne prehranjenosti 

●Čestog dizanja teških  tereta Uključite ove vježbe u vaše 
svakodnevne aktivnosti i 

budite strpljivi. Nemojte se 
obeshrabriti ako ne osjetite 

poboljšanje u prvim 
danima vježbanja.  

Često i pravilno vježbanje, 
ključno je za postizanje 

dobrih rezultata 
 

6.  Noge lagano savijte u koljenima i raširite. Ruke 

možete staviti na bedra i izravnajte položaj kralježnice. 

Aktivirajte dno zdjelice i gurajte ga prema unutra i gore. 
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