
le moc no przy ci śnię te do klat ki pier sio wej,
jak da le ce jest to dla nie go kom for to we.

4. Usta wie nie oso by wy ko nu ją cej za bieg
Po zy cja sto ją ca tuż za pa cjen tem, sto py roz -
sze rzo ne, jed na koń czy na dol na jest usta -
wio na za dru gą (po zy cja za krocz na). Pod -
czas za bie gu sta wy ko la no we po win ny
być zgię te w ce lu ob ni że nia po zy cji cia ła.

5. Usta wie nie do pchnię cia ma ni pu la cyj ne go
Część most ka, przez któ rą bę dzie wy ko ny -
wa na ma ni pu la cja, na le ży usta wić na wy so -
ko ści wy rost ka kol czy ste go Th6. Mię dzy
most kiem a wy rost kiem kol czy stym umiesz -
cza się po dusz kę lub ma ły zwi nię ty ręcz nik.
Oso ba wy ko nu ją ca za bieg ukła da swe rę ce
na sta wach łok cio wych pa cjen ta i prze su wa
się w przód, usta wia jąc część most ka, przez
któ rą bę dzie wy ko ny wa na ma ni pu la cja na

wy rost ku kol czy stym Th6 (ryc. 9.15). Przez
sple cio ne koń czy ny gór ne pa cjen ta na le ży
wy wrzeć si łę skie ro wa ną w tył (kom pre sję)
i w gó rę. Te po łą czo ne ru chy spo wo du ją lo -
kal ny wy prost pier sio we go od cin ka krę go -
słu pa pa cjen ta. Dzię ki wy rów na niu tych
róż nych sił na pię cie zo sta nie zlo ka li zo wa ne
w seg men cie Th5–Th6. Utrzy mu jąc wszyst -
kie opi sa ne wcze śniej chwy ty i punk ty kon -
tak tu, na le ży prze su wać pa cjen ta do ty łu aż
do mo men tu, gdy ma sa cia ła oso by wy ko nu -
ją cej za bieg bę dzie rów no roz ło żo na na je go
obu koń czy nach dol nych.

6. Usta wie nie po zwa la ją ce na uzy skanie 
wła ści wego na pię cia wstęp nego

Na le ży się upew nić, że pa cjent jest roz luź -
nio ny. Utrzy mu jąc wszyst kie opi sa ne wcze -
śniej chwy ty, trze ba wy ko ny wać wszel kie
nie zbęd ne ru chy zgię cia, wy pro stu, skło nu188
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