
Tölcsérmell (Pectus Excavatum)  

  

A tölcsérmellet a mellkas deformitások közé sorolják. A mellkas deformitások gyakorisága 

2,5-3,5%, melyek közül a leggyakoribb a tölcsérmell. Olyan elváltozás, ahol az elülső 

mellkasfal besüpped, a mellcsont tölcsérszerűen behúzódik, a bordák pedig oldalt előre 

emelkednek. Jobb oldali, bal oldali és középállásúról beszélhetünk. A deformitás mértéke 

nagyon változó lehet. Az enyhe fokú, ami alig észrevehető, általában csak esztétikai 

problémát okoz. Viszont súlyos esetben az esztétikai „hiba” mellett, szív és érrendszeri 

betegséget is okozhat. Tehát a tölcsérmellet minden esetben érdemes kezelni az állapot 

súlyosságától függetlenül. Enyhébb esetben gyógytestneveléssel, gyógyúszással, súlyosabb 

esetben műtéti beavatkozás is szükséges lehet.  

A továbbiakban otthon végezhető gyógytestnevelés gyakorlatokat fogok szemlélteti.  

1. A tölcsérmell gyakorlatoknál elengedhetetlenek a mellkasi légző gyakorlatok.  

2. Mellkas fejlesztő gyakorlatok: A légző gyakorlatok mellett a legfontosabb a hátizom 

erősítése és a mellizmok nyújtása. Minden olyan gyakorlat, ami a mellkas homorításával 

jár tilos, mivel az csak fokozná a deformitást.  

  

BEMELEGÍTÉS, BEVEZETÉS:  

Érdemes a bemelegítést légző gyakorlatokkal kezdeni és érdemes a befejező részt is azokkal 

zárni  /mellkasi légzés /.  

A legmegfelelőbb légző technika: …ha a kilégzés kétszer annyi ideig tart, mint a belégzés. 

…Ha a ki és belégzés utáni légzésszünet egyforma hosszú. … Ha a belégzés orron át, a 

kilégzés szájon át történik. kilégzés- légzésszünet- belégzés- légzésszünet.  

1. gyakorlat:  

Kiinduló helyzet: alapállás, csípő előre dönt (fenék feszít)  

1-2 ütem: belégzés, kar emelése oldalsó középtartáson át magas tartásba;  

3. ütem: légzésszünet, tartás;  

4-7. ütem: kilégzés, karok leengedése kiinduló helyzetbe oldalsó középtartáson át.  

8. ütem: légzés szünet.  

Ismétlésszám: 4x  

Rajzírással:  



  

2. gyakorlat:  

„Lufifújás”. Fontos, hogy itt is figyeljenek a légző technikára. A kilégzés (lufi fújása) lassan 

és hosszú ideig tartson. A belégzés fele annyi ideig. A légzésszünetek azonos ideig tartsanak. 

Ismétlésszám: 3x  

3. gyakorlat:   

Kiinduló helyzet: széken ülés helyzetében, kezek összekulcsolása hátul;  

1-7. ütem: kar távolítása a deréktól, mellkas domborítása;  

8. ütem: Vissza kh.-be.  

Ismétlésszám: 3x kb. 10mp-ig.  

Rajzírással:  

  

  

  

4. gyakorlat:  

Kiinduló helyzet: alapállás, csípő előre dönt, bal kar oldalsó középtartás ajtófélfa fogásával;  



1.-7. ütem: kilépés bal támadóállásba;  

8. ütem: Vissza kh.-be.  

Végezzék el ugyanezt ellenkező oldalra 

is. ismétlésszám: 3-3x Rajzírással:  

  

  

FŐ RÉSZ:  

5. gyakorlat:  

Kiinduló helyzet: Hason fekvés, jobb kar magas tartásban, bal kar mély tartásban, lábak kis 

terpeszben;  

1-4. ütem: karemeléssel kartartás csere;   

5-8. ütem: karemeléssel vissza kh-be.  

Ismétlésszám: 10x 

Rajzírással:  

  

  

6. gyakorlat:  

Kiinduló helyzet: Hason fekvés, oldalsó középtartás, lábak kis terpeszben;  

1-2. ütem: kis karkörzés hátra;  



3-4. ütem: uaz, mint 1-2.ü;  

5-6. ütem: uaz, mint 1-2.ü.;  

7-8. ütem: uaz, mint 1-2.ü.  

Ismétlésszám: 10x 

Rajzírással:  

  

  

7. gyakorlat:  

Kiinduló helyzet: Hason fekvés, tornabot (partvis) a kézben, a tarkón (vállszélességben fogja), 

lábak kis terpeszben;  

1. ütem: Törzsemelés;  

2. ütem: kar nyújtása a bottal magas tartásba;  

3. ütem: kar hajlítása a bottal tarkóhoz;  

4. ütem: Vissza kh.-be.  

Ismétlésszám: 20x 

Rajzírással:  

  
 Befejező rész:  

8. gyakorlat:   

Ugyanaz, mint az első légző gyakorlat.  



Ismétlésszám: 4x  

  

  

  


