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Miehille

Tietoja inkontinenssista
Inkontinenssi on luultua yleisempää. Sitä esiintyy noin viidellä prosentilla kaikista miehistä
jossain muodossa. Inkontinenssia ei esiinny pelkästään vanhemmilla miehillä, mutta sen
riski lisääntyy iän myötä. Vanhetessa lantionpohjan lihakset heikkenevät ja eturauhanen
kasvaa.
Lantionpohjan lihasten heikkeneminen vaikeuttaa virtsan, ilmavaivojen ja ulosteen
pidättämistä. Onneksi asialle on tehtävissä jotain. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen
voi vähentää inkontinenssia tai auttaa pääsemään kokonaan siitä eroon.
Suurentunut eturauhanen voi painaa virtsaputkea, jolloin virtsasuihku heikkenee. Tällöin
virtsarakko ei tyhjene kokonaan. Tämäkin voi aiheuttaa inkontinenssia. Voit antaa lääkärin
tutkia, onko eturauhasesi suurentunut.
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Inkontinenssin esiintymismuodot
Inkontinenssin yleisimmät esiintymismuodot ovat tiputteluinkontinenssi, ponnistusinkontinenssi,
pakkoinkontinenssi ja ylivuotoinkontinenssi.
Tiputteluinkontinenssi ilmenee muutamana vuotavana virtsatippana virtsaamisen päätyttyä. Syynä on pienen virtsamäärän jääminen virtsaputkeen. Voit poistaa tämän virtsamäärän supistamalla lantionpohjan lihaksia voimakkaasti 2–3 kertaa.
Ponnistus- tai rasitusinkotinenssi liittyy fyysiseen ponnistukseen, esimerkiksi yskimiseen,
aivastamiseen tai juoksemiseen. Inkontinenssin tämän muodon syynä voi olla lantionpohjan
lihasten heikkous tai eturauhasleikkaus. Tätä esiintyy yleisimmin miehillä, joiden eturauhanen
on poistettu kirurgisesti syövän vuoksi. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen voi vähentää
tällaista inkontinenssia tai auttaa pääsemään kokonaan siitä eroon. Lantionpohjan lihasten
vahvistaminen kannattaa aloittaa jo ennen eturauhasleikkausta.
Pakkoinkontinenssiin liittyy voimakas virtsaamistarve, jota on vaikea hallita. Syynä on
yliaktiivinen virtsarakko. Tämän syytä on usein vaikea löytää. Virtsaamistarve voi olla niin voimakas, että virtsarakko tyhjenee hallitsemattomasti. Tärkeimmät hoitomuodot ovat virtsarakon lihasten h
 arjoittaminen ja virtsarakkoa rauhoittavat lääkkeet. Virtsarakon lihasten lisäksi
myös lantionpohjan lihaksia harjoitetaan.
Ylivuotoinkontinenssia esiintyy virtsarakon täytyttyä liikaa. Tällöin virtsa on vaarassa karata
pienimmästäkin ponnistuksesta. Suurentunut eturauhanen voi estää virtsarakkoa tyhjenemästä kokonaan, jolloin rakko voi ylitäyttyä. Tällöin virtsarakon tyhjentämistarve muuttuu
jatkuvaksi. Voit antaa lääkärin tutkia, onko eturauhasesi suurentunut. Jos juot liikaa nesteitä
tai käyt wc:ssä liian harvoin, virtsarakko voi ylitäyttyä. Oikeat juomatavat eli 1-1½ nestelitran
nauttiminen päivässä useina annoksina ja virtsaaminen kolmen tunnin välein päivällä ja
kerran yöllä voivat estää virtsarakkoa ylitäyttymästä. Lantionpohjan lihaksista voi olla apua
myös ylivuotoinkontinenssiin.
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Lantionpohjan rakenne
Lantionpohjan lihakset sulkevat lantion alaosan. Lantionpohja pitää virtsarakon ja suolen
paikallaan sekä sulkee ne. Lantionpohjan lihakset ovat pieniä ja ohuita, joten niiden jännittäminen ei erityisesti näy kehon ulkopuolella. Niiden toimintaa voi verrata suun sulkemiseen. Lantionpohja vastaa virtsaputken ja peräsuolen sulkemisesta. Näillä lihaksilla on tärkeä tehtävä, sillä ne estävät supistuessaan virtsaamistarpeen syntymisen. Voit päästä
virtsaamispakosta eroon supistamalla lantionpohjan lihaksia.

Supistusharjoitus
Supistusharjoitukset on hyvä aloittaa peräaukkoa ympäröivältä alueelta. Lantionpohja on
siellä paksuimmillaan, joten supistusharjoitus sulkee peräsuolen. Huomaat, että supistaminen nostaa kivespussia ja penistä. Supista niin kauan, että supistamisen vapauttaminen
tuntuu selvästi. Jotkut pystyvät jatkamaan supistusta kaksi sekuntia, toiset 8–10 sekuntia.
Supistuksen ei ole tarkoitus tuntua vatsassa tai pakaroissa. Hengitä normaalisti supistusharjoitusten aikana. On tärkeää pitää taukoja. Niiden aikana lihakset saavat levätä ja valmistautua seuraavaan supistukseen.

Peräsuoli
Virtsarakko
Eturauhanen
Lantionpohjan lihakset
Sulkijalihas

Lantionpohja levossa
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Lantionpohja supistuksen aikana

Harjoituksia alavatsan verenkierron tehostamiseksi
Nämä harjoitukset soveltuvat erityisesti niille, joilta on hiljattain leikattu
eturauhanen syövän vuoksi.
Laskimopumppausharjoitusten tekeminen ennen lantionpohjalihasten harjoittamista
helpottaa lihasten supistamista. Harjoituksista on hyötyä varsinkin silloin, jos leikkaus
on tehty äskettäin ja/tai alavatsassa tuntuu painavalta.

1

Asetu makaamaan selällesi polvet
taivutettuina. Hengitä viisi kertaa niin
syvään, että vatsa pullistuu.

2

Pysy samassa asennossa kuin harjoituksessa 1. Nosta takamusta ja pysy
asennossa viiden sekunnin ajan. Laske
alas. Toista viisi kertaa.

3

Pysy samassa asennossa kuin harjoituksessa 1. Nosta toinen jalka ilmaan ja
koukista ja suorista jälkaterää 20 kertaa.
Toista tämä toisella jalalla.

1

2

3

5

Pysy samassa asennossa kuin harjoituksessa 1. Nosta molemmat jalat ilmaan
ja ravistele niitä 20 sekunnin ajan.

4

Pysy samassa asennossa kuin harjoituksessa 1. Nosta toinen jalka ylös ja ota
kummallakin kädellä kiinni polvitaipeesta.
Taivuta ja suorista jalka 10 kertaa. Tee
harjoitus myös toisella jalalla.

5

Asetu polvien ja kyynärpäiden varaan.
Pysy asennossa minuutin ajan. Hengitä
syvään viisi kertaa.

6

4

5

6

Aloita lantionpohjan lihasten harjoittaminen
näiden laskimopumppausharjoitusten jälkeen.
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Lantionpohjan lihasten harjoituksia aloittelijoille

1

2

3

Makaa selälläsi jalat koukistettuina.
Supista peräaukkoa samalla tavoin kuin
pidättäisit ilmavaivoja. Anna supistuksen
jatkua kaksi sekuntia. Vapauta. Pidä
taukoa kaksi sekuntia. Toista harjoitus
20 kertaa.

1

Makaa selälläsi jalat koukistettuina.
Supista peräaukkoa ja pidä se tiukasti
suljettuna viisi sekuntia. Pidä 5–10 sekunnin
tauko. Toista harjoitus 10–20 kertaa tai
kunnes lantionpohjan lihakset väsyvät.
Muista, että supistamisen lopettamisen
on tunnuttava. Jos se ei tunnu, lihakset
ovat väsyneet ja sinun kannattaa keskeyttää
harjoittelu.

2

Voit tehdä harjoitukset myös toisella
kyljellä maaten jalat koukistettuina.
Vaihda välillä puolta. Tee harjoitukset
kaksi kertaa joka päivä.

3

7

Lantionpohjan lihasten harjoituksia jo hieman harjoitelleille

Seiso jalat hieman erillään toisistaan. Supista
lantionpohjan lihaksia 5–10 sekuntia. Pidä
5–10 sekunnin tauko. Toista harjoitus 10–20
kertaa. Supistusten ja taukojen on oltava
yhtä pitkiä. Mitä v ahvemmaksi lantionpohja
tulee, sitä kauemmin supistus voi jatkua. Älä
kuitenkaan ylitä 10 sekuntia. Toista harjoitus
kaksi kertaa päivässä. Lopeta harjoittelu,
kun lantionpohja väsyy.

1

1

Istu tuolilla. Supista peräaukkoa 5–10
sekuntia. Pidä 5–10 sekunnin tauko.
Muista, että supistamisen lopettamisen
on tunnuttava. Jos se ei tunnu, olet
supistanut liian pitkään. Toista harjoitus
10–20 kertaa. Voit istua tuolilla suorassa tai eteen- tai taaksepäin nojautuneena tämän harjoituksen aikana.
Muista vaihtaa näiden kolmen
asennon välillä.

2

2

Yritä kävellessäsi jännittää
lantionpohjan lihaksia kevyesti.
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Toimintojen harjoitteleminen

1

Istu tuolilla. Supista lantionpohjaa.
Nouse ylös. Supista jälleen ja istu alas.
Toista harjoitus viisi kertaa.
Harjoitus opettaa supistamaan
lantionpohjan lihaksia ennen rasitusta.
Vatsalihasten jännittäminen aiheuttaa
aina painetta lantionpohjan lihaksiin.
Sen vuoksi lantionpohjan ja vatsan alueen
lihakset tulee jännittää samanaikaisesti.

1

Muista supistaa
l yskimisen ja aivastamisen aikana
l esineitä nostettaessa
l vatsalihaksia harjoitettaessa
l noustaessa ylös
Näiden harjoitusten tavoitteena on, että
l pystyt supistamaan lantionpohjan lihaksia
8–10 sekunnin ajan ja toistamaan supistamisen 8–10 kertaa
l

1

muistat supistaa ennen yskimistä, aivastamista, nousemista tuolilta tai autosta ja
kun virtsaamistarve muuttuu pakottavaksi
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Virtsarakkoharjoituksia

Virtsarakkoharjoitukset auttavat hallitsemaan virtsarakkoa, jotta se pystyy pidättämään vähitellen yhä enemmän virtsaa. Kunnollisten tulosten saavuttaminen edellyttää
myös lantionpohjan lihasten harjoittamista.
Toinen edellytys on, että virtsarakko tyhjentyy kokonaan virtsaamisen aikana. Virtsarakkoon ei saa jäädä virtsaa virtsaamisen
jälkeen. Jos eturauhanen on suurentunut,
virtsarakko ei välttämättä tyhjene kokonaan. Anna lääkärisi tutkia, onko eturauhasesi suurentunut.
Virtsarakon normaaliarvot:
l 5–7 virtsaamiskertaa päivässä
l 0–1 virtsaamiskertaa yössä
l virtsan määrä rakossa aamulla jopa
5–6 dl
l virtsan määrä rakossa päivän aikana
noin 2–3 dl
On suositeltavaa juoda 1-1½ litraa nesteitä
päivässä. Tee ja kahvi sisältyvät tähän
määrään. Juo suurin osa nesteestä päivällä ja
vähennä juomista iltaa kohti.
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Rakkoharjoitusten tavoite:
l W
 C-käyntien väli on 2–3 tuntia
l W
 C:ssä tarvitsee käydä enintään
kerran yössä
l W
 C:ssä tarvitsee käydä enintään
7 kertaa päivässä
l Virtsaa ei karkaa matkalla WC:hen
Sinulla saattaa olla yliaktiivinen
rakko, mikäli
l tunnet voimakasta vaikeasti hallittavaa
virtsaamistarvetta
l käyt wc:ssä liian usein
l kiinnität aina huomiota wc:iden sijaintiin
l virtsaat kerrallaan vain vähän
Mitä on tehtävä voimakkaan
virtsaamistarpeen yllättäessä?
l Pysy paikallasi
l H
 illitse virtsaamispakkoa supistamalla
lantionpohjaa
l A
 nna supistuksen jatkua 20–30 sekuntia.
Kun vapautat virtsarakon lihakset,
virtsaamispakko hellittää
l Ajattele

jotain muuta kuin virtsaamista
ja vessaan menemistä

Näiden ohjeiden avulla pääset eroon
hallitsemattomasta virtsaamistarpeesta.
Se vaatii kuitenkin päättäväisyyttä, koska
olet pitkään tottunut käymään WC:ssä
aina, kun olet tuntenut pienintäkin virtsaamistarvetta. Nyt asiaan tulee muutos.
Sinä päätät, milloin menet vessaan – myös
silloin, kun tulet kotiin ja seisot ulko-oven
edessä avaimet kädessä!
l

Aloita lykkäämällä virtsaamista ensin
viisi minuuttia ja sitten 10 minuuttia aina
siihen saakka, kun voit olla virtsaamatta
noin kolme tuntia

Virtsaaminen
l O
 n tärkeää, että virtsarakko tyhjenee
kokonaan aina virtsaamisen aikana
l V
 oit virtsata seisten, jos pystyt rentoutumaan, tai istuen ja tukien jalkoja hyvin
l Varaa riittävästi aikaa
l Ä
 lä ponnista virtsatessasi. Anna virtsan
valua vapaasti
l K
 un virtsaaminen päättyy, nouse ylös
ja kävele hieman. Kokeile tämän jälkeen,
tuleeko virtsaa vielä. Toista tämä, kunnes
virtsarakko on tyhjentynyt
l S
 upista lopuksi kolme kertaa voimakkaasti, jotta virtsaputki tyhjenee
tiputtelu-inkontinenssin estämiseksi
Näin voit
l t yhjentää virtsarakon perusteellisemmin
l v
 ähentää virtsarakon tulehtumisvaaraa
l lykätä tarvetta käydä wc:ssä

Virtsarakon harjoittaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Useimmilla
harjoitusten teho alkaa tuntua vasta kolmen kuukauden kuluttua.
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Erektiohäiriöt (osittainen tai täydellinen impotenssi)

Tutkimustulosten mukaan lantionpohjan
lihasten harjoittamisesta on runsaasti hyötyä
erektiohäiriöistä kärsiville miehille.
Arviolta 40–50 prosentilla 50-vuotiaista
miehistä on erektiohäiriöitä, jotka lisääntyvät iän myötä.
Syitä voivat olla elämäntapasairaudet,
kuten tyypin II diabetes, kohonnut verenpaine tai lihavuus. Lisäksi lääkkeet ja
alkoholin väärinkäyttö voivat aiheuttaa
erektiohäiriöitä.

Harjoitteluohjelma erektiohäiriöitä varten
l S
 upista lantionpohjan lihaksia kolme
kertaa täydellä voimalla makaavassa
asennossa
l S
 upista tämän jälkeen kolme kertaa
istuvassa asennossa
l T
 ee lopuksi sama seisoessasi
Aloita supistaminen peräaukosta. Tee
se m
 ahdollisimman voimakkaasti pidättämättä h
 engitystä tai puristamatta reisiä
tai pakaroita.
Jännitä lantionpohjan lihaksia kevyesti
kävellessäsi. Toista tämä harjoitus kaksi
kertaa päivässä k olmen kuukauden ajan.
Käytä lantionpohjan lihaksia rytmisesti
yhdynnän aikana. Tämä harjoittelu
vahvistaa lantionpohjaa ja pitää veren
tehokkaammin peniksen paisuvaiskudoksessa yhdynnän aikana.

Virtsarakon ja
lantionpohjan lihasten
harjoittelu

virtsarakko.fi
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Naisille

Tietoa virtsankarkailusta
Sinun ei tarvitse hävetä vaivaasi. Virtsankarkailu eli inkontinenssi on luultua yleisempää,
ja sitä voidaan hoitaa. Eniten virtsankarkailua esiintyy naisilla, mutta jopa 5 prosenttia siitä
kärsivistä on miehiä. Eikä kyseessä ole ainoastaan vanhuksien ongelma. Myös nuoret, aktiiviset
ihmiset ja raskaana olevat naiset voivat kärsiä inkontinenssista.
Tavallisesti inkontinenssin syynä ovat heikot lantionpohjan lihakset. 75 prosenttia vaivasta
kärsivistä ihmisistä saa apua jännitys- ja rakkolihasharjoituksista. Pyydä apua ongelmaan
lääkäriltäsi, urologiltasi tai inkontinenssiin erikoistuneelta fysioterapeutilta. Koskaan ei ole
liian myöhäistä aloittaa lantionpohjan lihasten harjoittelu!

Sisältö
Minkä tyyppisiä virtsankarkailuongelmia
on olemassa?. ..................................... ..................... 3
Lantionpohjan rakenne. ...................... ..................... 3
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Lantionpohjan lihasten harjoituksia
kokeneille harjoittelijoille. .................... ..................... 8
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Rakkoharjoituksia . .................................................. 10
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Minkä tyyppisiä virtsankarkailuongelmia on olemassa?
Tavallisimmat virtsankarkailutyypit ovat ponnistus- ja pakkoinkontinenssi.
Jos kärsit virtsankarkailusta esimerkiksi yskiessäsi, aivastaessasi tai lenkkeillessäsi, vaivaasi
kutsutaan ponnistusinkontinenssiksi. Syynä siihen ovat heikentyneet tai vaurioituneet
lantionpohjan lihakset. Synnytys rasittaa huomattavasti lantionpohjan lihaksia ja saattaa
heikentää tai vahingoittaa niitä. Krooninen yskä, raskaiden esineiden nostaminen ja ummetus
heikentävät myös lantionpohjan lihaksia. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen on
ponnistusinkontinenssin tärkein hoitokeino.
Pakkoinkontinenssista on kyse, jos sinulla ilmenee voimakas ja äkillinen virtsaamisen tarve.
Syynä vaivaan on yliaktiivinen virtsarakko. Tarkkaa syytä virtsarakon yliaktiivisuuteen on
usein vaikea löytää. Virtsaamistarve saattaa olla niin voimakas, ettet voi pidättää, ja virtsarakko
tyhjenee. Rakkolihasharjoitukset ja lääkehoito ovat tärkeimmät hoitokeinot. Rakkolihasharjoituksiin kuuluu lantionpohjan lihasten hallinta.

Lantionpohjan rakenne
Lantionpohja koostuu lihaksista, jotka peittävät lantiokoria.
Lihakset pitävät virtsarakon, sukupuolielimet ja suoliston paikoillaan sekä virtsaputken,
emättimen ja peräsuolen suun kiinni.
Lantiopohja on vain yhden senttimetrin paksuinen. Lantionpohjaan kuuluu myös rengaslihas
peräaukon ympärillä. Sekin on noin senttimetrin paksuinen.

3

Miten lihaksia jännitetään?
Aloita lantionpohjan lihasten jännittäminen peräaukon suulta. Jännitä peräaukkoa samalla
tavoin kuin pidättäisit ilmavaivoja. Kun jännität peräaukkoa, jännitys vaikuttaa myös emättimessä
ja virtsaputkessa. Peräaukon jännitys auttaa myös virtsan pidättämisessä. Jännitysharjoitukset
kannattaa siis aloittaa peräaukon alueelta. Lantionpohja on paksuimmillaan peräaukon kohdalla,
ja lihasten jännittäminen tuntuu helpoiten juuri sillä alueella. Yhtä tärkeää on myös tuntea,
kun jännitys loppuu.
On tärkeä osata tunnistaa sekä jännityksen alku että loppu. Toiset pystyvät jännittämään
lihaksiaan kahden sekunnin ajan, toiset 8–10 sekunnin ajan.
Jännitystä ei saisi tuntua vatsassa tai pakaroissa. Kun teet jännitysharjoituksia, hengitä normaalisti. Jännityksen tulee tuntua yhtä vaivattomalta kuin vaikkapa suun sulkeminen. Toistojen
väliset tauot ovat tärkeitä. Silloin lihakset saavat levätä ja valmistautua seuraavaa toistoa varten.
Harjoittelun tavoitteena on pystyä jännittämään lantionpohjan lihaksia 8–10 sekunnin ajan
20 kertaa peräkkäin. Tavoitteena on myös se, että pystyt jännittämään lihakset nopeasti
esimerkiksi urheilun aikana tai ennen yskimistä tai aivastamista.

Peräsuoli
Kohtu
Virtsarakko
Lantionpohjan lihakset
Rengaslihas

Lantionpohja lepotilassa
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Lantionpohja jännityksen aikana

Verenkiertoa tehostavia harjoituksia
Verenkiertoa tehostavat harjoitukset tukevat lantionpohjan lihasten jännitysharjoituksia. Jos
teet näitä harjoituksia ennen lantionpohjan lihasten harjoituksia, jännitysharjoitusten tekeminen
on helpompaa. Harjoituksia on hyvä tehdä esimerkiksi pitkän päivän rasitusten jälkeen.

1

Makaa selälläsi ja koukista jalkasi.
Hengitä syvään viisi kertaa.

2

Asetu kuvassa 1 olevaan asentoon.
Nosta takamus ylös lattiasta, ja pysy
asennossa viisi sekuntia. Pudottaudu
takaisin lattialle. Toista viisi kertaa.

3

Asetu kuvassa 1 olevaan asentoon.
Nosta toinen jalka ylös ja taivuta
jalkaterää 20 kertaa. Tee harjoitus
myös toisella jalalla.

1

2

3

5

4

Asetu kuvan 1 osoittamaan asentoon.
Nosta jalat ylös ja ravistele niitä
20 sekunnin ajan.

4

5

Asetu kuvan 1 osoittamaan asentoon.
Nosta toinen jalka ylös, ja ota kummallakin kädellä kiinni polvitaipeesta. Taivuta
ja suorista jalka 10 kertaa. Tee harjoitus
myös toisella jalalla.

5

6

Asetu kuvassa 6 näkyvään asentoon.
Pysy asennossa minuutin ajan. Hengitä
syvään viisi kertaa.

6

Aloita näiden harjoitusten jälkeen
lantionpohjan lihasten harjoitukset.
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Lantionpohjan lihasten harjoituksia aloittelijoille

1

2

3

Makaa selälläsi jalat koukistettuina. Jännitä
peräaukkoa samalla tavoin, kuin pidättäisit
ilmavaivoja. Pidä jännitys kahden sekunnin
ajan. Anna lihasten rentoutua. Pidä kahden
sekunnin tauko. Toista harjoitus 20 kertaa.

1

Makaa selälläsi jalat koukistettuina. Jännitä
peräaukkoa voimakkaasti 5 sekunnin ajan.
Pidä 5–10 sekunnin tauko. Toista harjoitus
10–20 kertaa tai kunnes lantionpohjan
lihaksesi väsyvät. Huomaa, että on tärkeää
tuntea, kun jännitys päättyy. Jos et tunne
jännityksen päättymistä, lihaksesi ovat
väsyneet ja sinun kannattaa keskeyttää
harjoittelu.

2

Voit tehdä harjoitukset myös toisella kyljellä
maaten jalat koukistettuina. Vaihda välillä
puolta. Tee harjoitukset kaksi kertaa joka päivä.

3
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Lantionpohjan lihasten harjoituksia kokeneille
harjoittelijoille
4

Seiso jalat hieman erillään toisistaan. Jännitä
peräaukko ja pidä jännitys 5–10 sekunnin ajan.
Pidä 10 sekunnin tauko. Toista harjoitus
10–20 kertaa.

5

Istu tuolille. Jännitä peräaukko ja pidä jännitys
5–10 sekunnin ajan. Pidä 10 sekunnin tauko.
Huomaa, että on tärkeää tuntea, kun jännitys
päättyy. Jos et tunne jännityksen päättymistä,
olet pitänyt jännitystä yllä liian kauan. Toista
harjoitus 10–20 kertaa. Harjoituksia tehdessäsi
voit nojata joko eteen- tai taaksepäin tai
istua selkä suorassa. Vaihtele eri asentoja.

4

5

Istu tuolille. Jännitä peräaukko ja pidä
jännitys 30 sekunnin ajan. Pidä 30 sekunnin
tauko. Toista kerran.

6

6

Tee harjoitukset kaksi kertaa päivässä. Lopeta,
kun lantionpohjan lihaksesi väsyvät.
8

Rasitusharjoituksia

1

Istu tuolille. Jännitä lantionpohjan lihaksia.
Nouse ylös. Jännitä lihakset uudelleen
ja istu alas. Toista harjoitus 5 kertaa.
Harjoitusten avulla on tarkoitus opetella
jännittämään lantionpohjan lihaksia ennen
rasitusta.

1

Vatsalihasten jännittäminen aiheuttaa aina
painetta lantionpohjan lihaksiin. Sen vuoksi
lantionpohjan ja vatsan alueen lihakset tulee
jännittää samanaikaisesti.
Aina, kun yskit tai aivastat, nostat jotain,
teet vatsalihasharjoituksia tai nouset ylös,
jännitä samalla lantionpohjan lihakset.

1

9

Virtsarakkoharjoituksia
Harjoitusten avulla rakkoon mahtuvan
virtsan määrä kasvaa vähitellen. Saat
parhaan mahdollisen tuloksen, kun teet
myös lantionpohjan lihaksien harjoituksia.
Normaali virtsaamistarve:
l 5–7 kertaa päivässä
l Kerran yössä
l Virtsan määrä rakossa aamulla jopa 5–6 dl
l Virtsan määrä rakossa päivän aikana
noin 2–3 dl
On suositeltavaa juoda päivässä 1½ litraa
nestettä. Tähän luetaan myös kahvi ja tee.
Juo paljon päiväsaikaan ja vähennä juomista
iltaa kohti.
Rakkoharjoitusten tavoite:
l WC-käyntien väli on 2–3 tuntia
l WC:ssä tarvitsee käydä
korkeintaan kerran yössä
l WC:ssä tarvitsee käydä korkeintaan
7 kertaa päivässä
l Virtsaa ei karkaa matkalla WC:hen
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Rakkoharjoitukset vaativat aikaa ja kärsi
vällisyyttä. Huomaat eron aikaisintaan
kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen.
Yliaktiivisen virtsarakon oireet:
l Voimakas

ja hallitsematon
virtsaamistarve
l T
 iheät WC-käynnit
l V
 irtsaa tulee vain vähän
l Vaivasta kärsivä tietää, missä kaikki
yleiset vessat sijaitsevat
Mitä voin tehdä, kun tunnen
hallitsematonta virtsaamistarvetta?
l P
 ysy paikallasi
l H
 illitse virtsaamistarvetta jännittämällä
lantionpohjan lihaksia. Säilytä jännitys
20–30 sekunnin ajan. Virtsarakon lihakset
rentoutuvat, ja virtsaamistarve katoaa
l Ajattele muuta kuin virtsaamista ja
vessaan menemistä

Näiden ohjeiden avulla pääset eroon
hallitsemattomasta virtsaamistarpeesta.
Se vaatii kuitenkin päättäväisyyttä, koska
olet jo pitkään tottunut käymään WC:ssä
aina, kun olet tuntenut pientäkin virtsaamistarvetta. Nyt asiaan tulee muutos. Sinä
päätät, milloin menet vessaan – myös
silloin, kun tulet kotiin ja seisot ulko-oven
edessä avaimet kädessä!
Hyvä neuvo:
Pitele kiinni jostain, esim. pöydästä tai oven
karmista. Nouse varpaillesi tai pohjelihastesi
varaan. Tämä poistaa virtsaamistarpeen,
ja ehdit vessaan ajoissa.
Esimerkki harjoitteluohjelmasta:
l Alussa WC-käyntejä lykätään
viidellä minuutilla
l Sen jälkeen käyntejä lykätään
kymmenellä minuutilla
l Lykkäämistä jatketaan niin kauan, että
WC-käyntien välillä on kolme tuntia

Ohjeita WC-käynteihin:
l Istu reidet tukevasti pöntöllä. Jalkojen
tulee ylettyä lattiaan tai jalkatuelle
l V
 oit myös seistä, jos jalkasi pysyvät
rentoina virtsaamisen aikana
l Ä
 lä kiirehdi
l T
 yhjennä virtsarakko kunnolla
joka päivä
l Ä
 lä pakota virtsaa tulemaan.
Anna virtsan tulla omaa tahtiaan
l K
 un virtsaa ei enää tule, nouse ylös ja
liikuskele hieman. Yritä sitten uudelleen.
Toista kunnes virtsarakko on tyhjentynyt
Edut:
l V
 irtsarakko tyhjenee kokonaan
l V
 irtsatieinfektioriski on pieni
l V
 irtsaamistarve vähenee

Virtsarakon harjoittaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Useimmilla
harjoitusten teho alkaa tuntua vasta kolmen kuukauden kuluttua.
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