
İleri Seviye İpuçları
Açı: 90 derece

Karın - Ön ve Yan
Her iki kolunuzu göğsünüzde çapraz yapın. 
Öne crunch hareketi için karın kaslarınızı 
kullanın. Sıkın ve bırakın. Hareketi 
tekrarlayın. 

Dönme derecesi:
Faydaları 20 derecelik hafif bir açıda başlar. 
Daha büyük açılarda eğim yapmadan önce 
bu açıda vücudunuzu tamamen 
gevşetebilmeniz gerekir. Zamanla ve 
yalnızca kendinizi rahat hissettiğinizde, 
omurgadaki basıncın sıfıra indiği ve yükün 
kalktığının tam anlamıyla fark edildiği 60 
dereceye getirin. Yalnızca referans olarak,  
el tutuşları vücut pozisyonunu 0, 30, 60 ve 90 
derecede gösteren özellikler taşır.
Süre:
Yeni başlayanlar inversiyon (eğim) rutinini yavaş ve dikkatle 
yapmalıdır. Ağırlığa maruz kalan eklemlerin basınçtan kurtulması 
yaklaşık 3-5 dakika alsa da, bu kaslarınızın tamamen 
rahatlayabilmesine bağlıdır. Belirli bir zamanla sınırlı olmamakla 
beraber, daima bedeninizi dinlemeyi ve ona göre davranmayı 
unutmayın. Inversiyon rahatlamak ve keyif içindir.
Sıklık
Maksimum sonuç ede etmek için Teeter'ı gün içinde birkaç defa 
kullanın. Teeter, günlük aktivitelerinizi desteklemek için etkin bir 
araçtır; onu yüksek tesirli, basınca neden olan veya dönüşümlü 
aktivitelerden sonra toparlanmak için ya da sadece zaman zaman 
sırt ağrılarınızı rahatlatmak için başvurduğunuz bir çözüm olarak 
kullanın.
Vücudunuzu Çalıştırın
Vücudunuzu esnettiğinizi ve yeniden düzenlediğinizi unutmayın. Bu 
yüzden diğer egzersizler gibi programınızın başında ağrı 
hissedebilirsiniz. Sadece açınızı veya baş aşağı olma sürenizi 
azaltın ve daha yavaş bir çalışma temposunda ilerleyin.
Yatay dereceden biraz daha yukarıda duraklayarak, yükselmeye 
yavaşça başladığınızdan emin olun; böylece tekrar dik pozisyona 
geçmeden önce başınız ayaklarınızdan biraz daha yukarıda olacak 
şekilde 30 saniye kadar durun. Bu, baş dönmesi riskini azaltacak, 
disklere ve sinir köklerine  basıncın yeniden yavaş yavaş 
uygulanmasını sağlayacaktır. Theeter Hang Ups'ın tekrar tekrar 
kullanılması iç kulağın çalışmasına yardımcı olacaktır ve gelecekteki 
baş dönmelerini azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracaktır.

Mekik
Dizlerinizi hafifçe kırın ve kollarınızı 
dizlerinize doğru uzatarak karın kaslarınızı 
kasıp tüm gövdenizi yukarı doğru kaldırın. 
Destek için ellerinizi dizlerinizin arkasına 
koyun ve hareketi tamamlayın. Bu, sırtınıza 
yük bindirmeyen tek tam mekik hareketidir!

Sırt Esnetme
Her iki elinizi başınızın arkasına yerleştirin. 
Arkaya doğru yavaşça yaylanmak için bel 
kaslarınızı kullanın. Momentuma 
güvenmemeye ve aşırı derecede 
esnememeye dikkat edin. Pozisyonu 
koruyun ve sonra serbest bırakın. Hareketi 
tekrarlayın.

Squat
Vücudunuzun dengesini sağlamak için 
aletin ön bacaklarına tutunun. Baş aşağı 
çömelme hareketi yapmak için dizlerinizi 
kırın. Pozisyonu koruyun ve sonra serbest 
bırakın. Hareketi tekrarlayın.

• Baş aşağı eğimli tüm aktiviteleri yumuşak hareketlerle sınırlayın. 
Çok fazla vücut hareketi içeren agresif egzersizler, ciddi 
yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek şekilde aletin 
devrilmesine yol açabilir.

• Egzersiz yaparken aletin bacaklarına çarpmaktan kaçınmak için 
dirseklerinizi gövdenize yakın tutun.

• İnversiyon aletinin üzerindeyken ağırlık, lastik bant veya diğer 
egzersiz ve esneme aletlerini KULLANMAYIN.

• Kullanıcı kılavuzunu tamamen okumadan, eğitim DVD'sini 
izlemeden, diğer tüm ilgili belgeleri gözden geçirmeden ve aleti 
kontrol etmeden önce aleti KULLANMAYIN.

• Aletin uygun şekilde kullanımına alışmak, başınızın veya 
boynunuzun üzerine düşmek, bir yerinizi sıkıştırmak, kaptırmak ya 
da aletin bozulması gibi eğimin doğasından gelen riskler sizin 
sorumluluğunuzdadır.

• Talimatlara uymamak ya da uyarıları göz ardı etmek ciddi 
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir!Bu program yalnızca bir rehberdir; konfor seviyenizin üzerine 

çıkmayın. Bir egzersiz veya esneme hareketi ağrıya neden 
olursa, hemen bırakın ve o egzersizi programınızdan çıkarın.

İnversiyon (Baş Aşağı Duruş) Aleti İle 
Esneme ve Egzersiz Rehberi

30 Günde daha sağlıklı bel ve sırt
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“70 yıldan uzun süredir hala fit vücudumu korurken 
güçlü karın kaslarının gerçekten sırtımın iyi durumda 

olmasında önemli rolü  olduğunu gördüm.”

- Roger Teeter

Not: Inversiyon aletinizin modeli fotoğraftakinden farklı olabilir, ancak  gösterilen tüm 
egzersizler her model Teether Hang Ups inversiyon aletine uyarlanabilir. 

UYARI



1. HAFTA 2. HAFTA 3. HAFTA 4. HAFTA
Her seansa hafif bir açıda eğimle başlayın. Derin nefes almaya ve kaslarınızı gevşetmeye odaklanın. 

Süre: Günde 1-2 defa 1-3 dakika
Açı: 30-45 derece

Süre: Günde 1-2 defa 3-5 dakika
Açı: 45-60 derece

Süre: Günde 1-2 defa 5-7 dakika
Açı: 60-90 derece

Süre: Günde 1-2 defa 5-10 dakika
Açı: 60-90 derece

Aralıklı Eğim
Baş aşağı eğime ve aletin işleyişine alışmak 
için eşit sürelerle 0 derece (yatay pozisyon) 
ile 30-45 derecede dönüşüm sağlayın. 

Sallanma
Açı ayar kayışını 60 dereceye kadar uzatın ve 
sehpaya bağlantı ayarlarını B veya C ayarına 
getirin. Kollarınızın ağırlığını belirli bir ritimde 
yavaşca yukarı ve aşağı vererek inversiyon 
aletinde bir sallanma hareketi yaratın. Sallanmak 
çok rahatlatıcı olabilir ve gerginliği hafifletmeye, 
kan dolaşımını canlandırmaya ve omurga 
disklerinin sıvısını yeniden kazandırmaya 
yardımcı olacak bir pompalama hareketi yaratır.  

Dönüş - İleri Seviye
Bir kolunuzu gövdenizin üzerinden uzatıp aletin 
ön çapraz bacağına tutunun. Kalçanızı ve 
gövdenizi yana döndürün ve merkez ağırlığınızı 
platformun merkeziyle aynı hizada tutun. 
Gövdeniz boyunca kaslarınızı germek ve 
gevşetmek için elinizle platformun bacağını 
kendinize doğru çekin.  

Köşeye Esneme - Tam Eğim
Her iki elinizle uzanıp aletin ön sağ bacağının 
köşesini kavrayın. Gövdenizi gerip esnetmek için 
köşeye doğru kendinizi çekin. Diğer yanda 
hareketi tekrarlayın. 

Baş Üstü Esneme
Bir kolunuzu düz bir şekilde başınızdan 
yukarı doğru uzatın ve ESNEYİN. Aynı 
hareketi diğer tarafa da uygulayın. 

Dönüş - Orta
Bir kolunuzu gövdenizin üzerinden geçirip 
platformun kenarını tutun. Kalçanızı ve 
gövdenizi yana döndürün ve merkez 
ağırlığınızı üzerine uzandığınız mavi 
platformun merkeziyle aynı hizada tutun. 
Gövdeniz boyunca kaslarınızı germek ve 
gevşetmek için elinizle platformu kendinize 
doğru çekin.

Açma - İleri Seviye
Yavaşça uzanıp her iki avuç içinizi tutunma 
kollarına yerleştirin.* Gövdenizi esnetip 
gererek nazikçe tutma kollarını itin. Bel 
bölgenizdeki basıncı daha da azaltmak için 
nefes alın ve gevşeyin.

*BU HAREKET TEETER ÇEKİŞ AKSESUARIYLA DAHA 
RAHAT YAPILABİLİR.

Baş çevirme - Tam Eğim
Dirseklerinizi kırarak başınızın iki yanında 
boşluk yaratın. Başınızı yavaşça tam daire 
şeklinde birkaç kez döndürün. Boynun her 
iki yanında ve önde tam  gerilme sağlayın. 
Başın arka kısmını aşırı germemeye dikkat 
edin. Aksi yönden hareketi tekrarlayın. 

Boyun Esnetme
Sol elinizi başınızın sağ tarafına koyun ve 
NAZİKÇE başınızı sol omzunuza doğru 
çekin. Aynı hareketi diğer tarafa da 
uygulayın. 

Açma - Orta
Platformun baş kısmını her iki elinizle birden 
tutun ve gövdenizi esnetip gererek nazikçe 
platformu kendinize doğru çekin. Bel 
bölgenizdeki basıncı daha da azaltmak için 
nefes alın ve gevşeyin. 

Yan Karın - Kısmi Eğim
Sağ kolunuzu başınızın yukarısına  ve sol 
elinizi ayağınıza doğru uzatın. Karın 
kaslarınızı sıkarak omuzlarınızı sola 
kaydırın ve yan karın kaslarınızı birkaç 
saniye sıkılı tutun. Serbest bırakın ve 
tekrarlayın. Daha sonra diğer tarafa geçin. 

Hulahop - Tam Eğim
İki elinizle uzanıp aletin ön bacakların 
köşesinden kavrayın. Kalçalarınızı dairesel 
hareketlerle çevirin. Aksi yönden hareketi 
tekrarlayın.

Yana Yaylanma
Kollar başın üzerinde, kalça ve omuzu 
birbirine yaklaştırıp bel kısmında bir 'C' 
oluşturacak şekilde yana yaylanın. Aynı 
hareketi diğer tarafa da uygulayın.

Alt Bel Esnetme
Sağ kol başın yukarısında, sol elinizi sol 
kulbun iç kısmına yerleştirin. Kalçalarınızı 
sağa doğru döndürürken sol bel kaslarınızı 
esnetecek şekilde ittirin. Bel kaslarınızı 
kasmadığınızdan emin olun. Hareketi diğer 
tarafta da tekrarlayın. 

1- Bacak Squat  - Kısmi Eğim
Her iki kol başın yukarısında, bir dizinizi 
kırın ve kalçanızı hafifçe ayağınıza doğru 
kaydırın. Birkaç saniye pozisyonu koruyun 
ve sonra serbest bırakın. Diğer tarafa geçin. 

Dönüş - Tam Eğim
Bedeninizi döndürün ve her iki elinizle 
platformu kavrayın. Tüm vücudu esnetmek 
üzere kalçalarınızı ve gövdenizi döndürmek 
için platformu bir kaldıraç gibi kullanın. Eğer 
her iki elinizle birden platformu 
kavrayamıyorsanız, bir elinizle aletin ön 
bacağının köşesini ve diğer elinizle 
platformu tutun. Hareketi diğer tarafta da 
tekrarlayın.  

Dönüş - Hafif
Sol kol başın üzerinde, sağ kolunuzu 
vücudunuzun üzerinden kavuşturarak 
elinizle sol kulbun üst kısmını kavrayın. 
Kalçalarınızı ve gövdenizi hafifçe sola doğru 
çekip döndürün. Aynı hareketi diğer tarafa 
da uygulayın.

Omuz Kaldırma
Her iki kol başın yukarısında, başınızı ve 
kollarınızı hafifçe kaldırın ve omuzlarınızı 
platformdan ayırarak çevirin. Birkaç saniye 
boyunca bu pozisyonu korumak için karın 
kaslarınızı kullanın. Serbest bırakın ve 
hareketi tekrarlayın.
NOT: İNVERSİYON ALETİNİ DİK KONUMA GETİRME RİSKİ 
VARDIR.

Tam Eğim - Giriş
Açı ayar kayışını çıkarın ve sehpaya 
bağlantı ayarlarını A veya B ayarına getirin. 
Tam baş aşağı konuma gelin ve bedeninizin 
serbestçe asılı kalmasına izin verin. Nefes 
alın ve gevşeyin. Dinlenmek için tekrar 
yatay pozisyona gelin ve eğer isterseniz 
tekrar deneyin!
NOT: EĞİMLE VE ALETİN İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ KENDİNİZİ 
TAMAMEN RAHAT HİSSETTİĞİNİZDE DENEYİN.

Köprü - Tam Eğim
Omuzlarınızın üzerinden her iki elinizle 
altınızdaki platformun kenarlarını kavrayın. 
Sırtınızı bir köprü oluşturacak şekilde 
platformdan ayırıp yaylandırarak ellerinizle 
platformu itin. Bu pozisyonu birkaç saniye 
koruyun ve sonra serbest bırakın. Hareketi 
tekrarlayın.


