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Помощ, Кегел!



Здравейте, 

В тази книжка искам да ви насоча 
как да правите упражненията за 
тазово дъно, също познати като 
упражнения на Кегел, правилно. Ако 
сте свалили тази книжка, 
най-вероятно вече сте решили, че 
имате нужда от тях. За повече 
информация относно приложението и 
ползата от тези упражнения може да 
посетите Фейсбук страницата ни, тъй 
като тук ще се фокусираме върху 
правилното им изпълнение.



Може да си представите мускулите на тазовото 
дъно като един трамплин, който опасва цялата 
зона на перинеума. Когато си поемете въздух, 
този въздух образно казано тежи на 
трамплина и той се отпуска надолу, а при 
издишване, въздухът се отдалечава и 
мускулатурата се връща нагоре. 
Реално това, което се случва е, че тазовото 
дъно абсорбира натоварването от 
вътрекоремното налягане, което се увеличава 
при поемане на въздух и намалява при 
издишването му.

Важно е да запомните тази картинка, за да 
стане ясно защо ви съветвам да правите 
контракциите на издишване.



Тазовото дъно е част от т.нар. ядро (core)  или 
поне масово днес се смята за част от него, тъй 
като няма някаква научна дефиниция, която да 
дефинира „ядрото“ като единица. То работи в 
синхрон с мускулите на корема, диафрагмата и 
част от дълбоките коремни мускули (m. multifidus). 

Дишане

Няма как да си говорим за засилване на тазовото 
дъно, без да си говорим за дишане. Както видяхме 
по-горе, то участва при всяко вдишване и 
издишване на въздух. От биомеханична гледна 
точка, този физиологичен механизъм работи 
най-добре, когато имаме оптимална позиция. Това 
означава, тазът и гръдният кош да са в неутрална 
позиция и да са един върху друг.
Най-честите неправилни модели на дишане са:

-Дишане предимно напред в гръдния кош – усеща 
се как гръдния кош се разтваря само напред и 
нагоре.

-Дишане предимно в корема, при което той се 
издува много.

-Плитко дишане

-Задържане на дъха



Това, което искаме да постигнем, е дишането да 
се случи с пълния капацитет на диафрагмата. Ако 
си представите, че на дъното на гръдния кош има 
чадър, той трябва да се отвори на всички посоки. 
Поемането на въздух трябва да се усети бавно, 
дълбоко и настрани и назад към гърба. Също 
така трябва да усетите леко подаване на 
коремната стена напред. За целта коремът не 
трябва да е „глътнат“. 
Колкото повече използваме диафрагмата, когато 
дишаме, толкова повече ефект ще има върху 
тазовото дъно. От своя страна тя помага и за 
стабилността на гръдния кош, гръбнака и таза.
Не се притеснявайте, ако не усетите всичко 
споменато по-горе от първия път. Колкото повече 
се опитвате, толкова по-лесно ще става.
За улеснение седнете на края на стол с изправен 
гръб и се уверете, че не си седите на опашката, а 
на седалищните кости. Може леко да смъкнете 
гръдния кош надолу, ако има нужда, така че 
най-изпъкналата част на ребрата и 
най-изпъкналите части на таза да са в една 
равнина: 



Тазово дъно

Тазовото дъно се състои от група мускули, които 
основно се разделят на два слоя:
 - Повърхностният слой, който се състои от мускулите 
около уретрата, вагината, перинеалните мускули и 
мускулите на аналния сфинктер. Тези мускули 
извършват стискащата част от упражненията.
 - Дълбокият слой се състои от 3 мускула, които се 
разполагат от опашната кост до срамната кост, от 
опашната кост до страните на таза и един мускул, който 
заобикаля правото черво и се захваща за срамната 
кост. Тези мускули изпълняват повдигащата част  от 
упражненията.

За това е важно да усетите стискане и повдигане, 
когато изпълнявате упражненията.



За да се уверите, че изпълнявате правилно упражненията, може да 
направите няколко неща:

- Използвайте огледало! Без да се притеснявате, легнете настрани или  
в удобна за вас поза и вземете огледало, с което да наблюдавате 
перинеума при вдишване и издишване. Когато стегнете тазовото дъно 
при издишване ще забележете как влагалището се затваря и 
перинеумът потъва навътре.
- Може да усетите контракцията и през бельото, като поставите един 
пръст на перинеума (зоната между влагалището и ануса) и при 
контракция трябва да усетите как зоната потъва навътре.
- Най-обективно ще усетите контракцията ако поставите един или два 
пръста във влагалището (с измити ръце :)), най-добре с лубрикант, на 
около 3-4 см дълбочина е достатъчно. Когато направите контракцията, 
ще усетите как мускулите притискат пръстите и леко ги изместват 
напред към срамната кост. 
- Използвайте позицията със стола от по-горе, като може да сложите 
навита на руло малка кърпа и да я поставите под перинеума. При 
контракция, насочете вниманието си към усещането за отдалечаване 
на перинеума от кърпата.
- Може да си представите, че имате позив за изпускане на газове, но се 
опитахте да ги задържите. Така ще стегнете повече мускулите в задната 
част на перинеума, но е хубаво да го опознаете като усещане.
- Направете същото, като си представите, че много ви се ходи до малка 
нужда, но искате да спрете струята. Усещането ще бъде повече в 
предната част. Може да наклоните тялото леко напред, за да усетите 
повече стягането в тази зона.*



*Запомнете,  че не трябва да правите редовно 
това упражнение, докато наистина ходите до 
малка или голяма нужда, тъй като може да 
доведе до инфекции или погрешен модел на 
изпразване на резервоарите. Може да го 
направите един-два пъти, за да намерите 
усещането (и по-добре да не е, по време на 
изхождането), но след това следвайте някоя от 
другите насоки.

- Когато стягате тазовото дъно на издишване, 
може да си представите, че искате да хванете 
едно грахово зърно с влагалището си и да го 
повдигнете нагоре. Може да си представите, че 
го повдигате на няколко степени/етажи, като на 
всяка задържате по няколко секунди. На 
вдишване пускате грахчето да падне 
свободно.:)

- Не забравяйте да отпускате тазовото дъно на 
вдишване след всяка контракция.

- Пробвайте различни пози – лег, страничен лег, 
на четири крака, изправени, като винаги 
помнете да подравнявате таза и гръдния кош.

- Използвайте лубрикант на водна основа.



Какво е важно да НЕ правите

- Когато правите контракция на тазовото дъно, не 
трябва да усещате, че стягате седалищните мускули, 
мускулите по вътрешната страна на бедрата или 
повърхностните коремни мускули, както и челюстта.

- Не задържайте дъха. Опитайте се да синхронизирате 
контракцията да е на издишване, а на вдишване да 
отпуснете.

- Не очаквайте някакви големи движения или 
усещания. Движението е малко и фино.

- Не се разсейвайте със задачите за деня. Отделете 
тези 10 минути само за вас и вашето здраве.



Тренировката 
След като вече знаете как да изпълнявате правилно упражненията, 
може да направите и тренировката, която е описана, изследвана и 
доказано работеща, за превенция на уринарна инконтиненция по 
време на бременност и след раждане. Това в никакъв случай не 
значи да използвате само нея и никога да не променяте 
тренировката си. Вашият физиотерапевт или доктор може да ви 
посъветва да промените някоя част за сметка на друга, да добавите 
или пропуснете някоя част. Няма да ви отнеме повече от 5-10 мин. 
Важно е да тренираме всички качества на мускулатурата, тъй като 
тя има компоненти и от двата вида мускулни влакна - бързи и бавни. 

1. Максимални контракции със задържане – 8-12 повторения от 
максимално усилие да стегнете тазовото дъно, като ги задържате от  
6 до 8 секунди. Правете контракцията и задържането с издишване. 
Не спирайте да дишате! Ако в началото не успявате да задържите 8 
секунди, по-добре спрете и си поемете въздух, отколкото да стоите 
в апнея. Така правите три серии, като почивате 45-60 секунди между 
тях.
2. Бързи и яростни – правите бързи контракции. Иначе казано 
стягайте и отпускайте бързо, като тук може да не се притеснявате 
кога вдишвате и издишвате, стига да не си задържате дъха.  
Достатъчни са 3 серии с по 5-6 повторения. 



Важно е да запомните, че колкото и да задобреете в правенето на 
тазово-дънни упражнения, те няма да ви вършат работа, ако не ги 
интегрирате в ежедневието си. Тазовото дъно работи при всяка 
крачка, всяко вдигане на детето или връзване на обувките. В 
началото, когато се учите как да изпълнявате упражненията, може да 
ги правите легнали, но е важно да разнообразявате позициите на 
упражняване и интегрирането им в ежедневието. В крайна сметка 
леглото е за сън и обич. :)

Може да добавите и максимални контракции 
без задържане в началото. Като цяло е хубаво 
да разнообразявате и надграждате 
тренировката. В някакъв момент, когато сте 
възстановили силата и координацията на 
тазовото дъно , може да спрете изолираната 
им тренировка и да започнете интеграцията 
им в  по-сложни движения. Винаги , когато и 
ако почувствате някакви симптоми, може да 
се върнете към тренировката. Важно е да 
запомним, че тренировката няма да реши 
проблемите завинаги. И да не разчитаме само 
на нея. Важно е от време на време да се 
връщаме да проверяваме състоянието на тези 
мускули, тъй като не можем да ги видим. 

    Умението да отпуснем тазово-дънната 
мускулатура е също толкова важно, колкото и 

умението да я стягаме.
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АВТОР

"Посветила съм живота си предимно на това да се 
обучавам в темата за физиотерапия в женското здраве, 
както и да не спирам да се движа и най-вече да се грижа 
за двете си прекрасни деца. Моята мисия е да 
информирам, да подкрепям и помагам на жените, които 
имат проблеми “там долу“ и да ги мотивирам да се справят 
с тях, за да имат един пълноценен и необременен от тях 
живот."

Надя Данчева, 
физиотерапевт, 
хронично 
любопитен 
двигателен 
ентусиаст, чиято 
мисия е да убеди 
света, колко важно 
е да се движиш, 
както и че вулва не 
е срамна дума  и 
тазово-дъно имаме 
всички!


