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ARIKETA FISIKOKO
PROGRAMA
PRESKRIBATZEKO
PAUSOAK
1 HARTZAILEA AUKERATZEA

70 urte edo gehiago dituzten pertsona guztiak izan
daitezke ariketa fisikoko programaren hartzaileak (aurrerantzean, adinekoak). Programa aurkezten hasi aurretik,
berrikusi kontraindikazioen zerrenda.

2 PROGRAMA AURKEZTEA

Eman adinekoari ariketa fisikoko programa egiteko premiari buruzko informazioa. Erakutsi hasierako posterra.

3 VIVIFRAIL TESTA

Egin gida honen 5. orrialdean dagoen testa, eta erakutsi
adinekoari Vivifrail Testaren osagaien posterra eta gomendatutako ariketa fisikoko programak.

4 PRESKRIPZIOA

Jakinarazi testean zer emaitza lortu duen. Eman dagokion
pasaportea, eta azaldu zertan den.

KONTRAINDIKAZIOAK
• Miokardioko infartu akutua edo angina ezegonkor
berria.
• Kontrolatu gabeko arritmia aurikularrak edo bentrikularrak.
• Aortaren aneurisma disekantea.
• Aorta estenosi larria.
• Endokarditis / perikarditis akutua.
• Kontrolatu gabeko hipertentsio arteriala.
• Gaixotasun tronbo-enboliko akutua.
• Bihotz gutxiegitasun akutu larria.
• Arnas gutxiegitasun akutu larria.
• Kontrolatu gabeko hipotentsio ortostatikoa.
• Mellitus diabetesa, deskonpentsazio akutuarekin edo
kontrolatu gabeko hipogluzemiekin.
• Azken hilabetean egindako haustura (indar entrenamendua).
• Jarduera fisikoa egitea galaraz dezakeen beste zeinahi
baldintza.

ARIKETA FISIKOKO
PROGRAMAREN
AURKEZPENA
Hasierako posterra erabil dezakezu adinekoari jarraituko
duzuen prozesuaren berri emateko, eta bere hasierako
egoerara hobekien egokitzen den banan-banako programa
mota azaltzeko.
Pertsonari jakinarazi beharko diozu, adinagatik eta dauzkan
baldintzengatik, komeni zaiola modu jarraituan ariketa
egitea. Azaldu bere gaitasun funtzionala baloratzeko proba
batzuk egin beharko dituela, jarduera programa egokia zein
den erabakitzeko.
Jakinarazi testa egin ondoren jarduera programa bat
emango diozula, eta hor izango dituela jasota egin behar
dituen ariketak.

VIVIFRAIL TESTA
VIVIFRAIL Testari esker, adinekoaren gaitasun funtzionala
eta erortzeko daukan arriskua aintzat hartuta, erabaki egin
daiteke osagai askoko programa fisikorik gomendagarriena
zein den.
VIVIFRAIL Testarekin, gaitasun funtzionala baloratzen da,
SPPBren eta erortzeko arriskua ebaluatzeko baliagarriak
diren 4 probaren bidez. SPPB egiteko mugak izanez gero,
ibiltzeko abiadura neurtzea gomendatzen da, 6 metroan.
Test hori egiteko 15 minutu inguru beharko dira. 7 proba
ditu.
Probak egin ondoren, 15. orrialdean erakutsitako eskemari
jarraitu diezaiokezu, emaitzaren bat lortzeko.

SPPB TESTA
KALTEBERATASUNA
SPPB testa baliagarria da kalteberatasun fisikoaren maila
neurtzeko, eta honako proba hauek ditu:
1.- Oreka testa.
2.- Ibiltzeko Abiaduraren testa, 4 metroan.
3.- Aulkitik Altxatzeko testa.
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OREKA TESTA
(SPPB - OREKA TESTA)
1. PROBA

OIN BAT BESTEAREN ALBOAN

Zutik, bi oinak elkarren ondoan jarrita. Neurtu
zenbat denbora iraun dezakeen horrela.
10 segundo = 1 puntu.
0 segundo baino gutxiago = 0 puntu.
Zero puntu emanez gero, pasa zuzenean 2. probara.

ERDI-TANDEM JARRERA

Zutik, oin bateko orpoa beste oineko behatz lodiaren parean jarrita. Neurtu zenbat denbora iraun
dezakeen horrela.
10 segundo = 1 puntu.
0 segundo baino gutxiago = 0 puntu.
Zero puntu emanez gero, pasa zuzenean 2. probara.

TANDEM JARRERA

Zutik, oin baten orpoa beste oinaren punta ukitzen
jarrita. Neurtu zenbat denbora iraun dezakeen
horrela.
Denborak
10 s
3-9s
<3s

Puntuak
2
1
0

IBILTZEKO ABIADURA
(SPPB – IBILTZEKO ABIADURAREN TESTA, 4 METROAN)
2. PROBA

Eskatu 4 metroan ibiltzeko, ibilera normalean, 3 aldiz.
Neurtu denbora aldiro. Erabili denbora motzena dagozkion
puntuak emateko:
Denborak
< 4,82 s
4,82 - 6,20 s
6,21 - 8,70 s
> 8,7 s
Ez da gai

Puntuak
4
3
2
1
0

AULKITIK ALTXATZEA
(SPPB – ALTXATZEKO TESTA)
3. PROBA

Eskatu aulkitik ahalik eta bizkorren altxatzeko 5 aldiz,
bizkarra zuzen eta besoak gurutzatuta dituela. Testa
eserita hasiko du, eta zutik amaitu.
Neurtu zenbat denbora behar duen 5 aldiz altxatzeko.
Begiratu taulari, eta eman dagozkion puntuak:

Denborak
< 11,19 s
11,20 - 13,69 s
13,70 - 16,69 s
16,7 - 59 s
60 s-tik gora

Puntuak
4
3
2
1
0

ERORTZEKO
ARRISKUAREN
TESTA
Erortzeko arrisku handia detektatzeko eta gisa horretako
pertsonentzat entrenamendu espezifikoko programa bat
preskribatzeko, balorazio hau egitea gomendatzen da:
• Berriki izandako erorikoak..
• Timed Up and Go.
• Ibiltzeko abiadura (6m).
• Narriadura kognitibo moderatua.
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BERRIKI IZANDAKO
ERORIKOAK
(ERORTZEKO ARRISKUA)
4. PROBA

Egin galdera hau:
Azken urtean 2 eroriko edo gehiago izan dituzu? Edo medikuaren arreta eskatu dizun eroriko bat?
Jaso, idatziz, erantzuna baiezkoa ala ezezkoa den.

TIMED UP AND GO
(ERORTZEKO ARRISKUA)
5. PROBA

Eskatu aulkitik altxatzeko besorik erabili gabe, ibiltzeko 3
metro, berriz itzultzeko eta esertzeko.
Neurtu zenbat denbora behar duen ariketa osoa egiteko.
20 segundo baino gehiago behar izan ditu?
Jaso, idatziz, erantzuna baiezkoa ala ezezkoa den.

IBILTZEKO ABIADURA
(ERORTZEKO ARRISKUA)
6. PROBA

Eskatu 6 metroan ibiltzeko, ibilera normalean, 2 aldiz.
Neurtu zenbat denbora behar izan duen 6 metroak egiteko,
eta erregistratu denbora motzena.
7,5 segundo baino gehiago behar izan ditu?
Jaso, idatziz, erantzuna baiezkoa ala ezezkoa den.

NARRIADURA KOGNITIBO
MODERATUA
(ERORTZEKO ARRISKUA)
7. PROBA

Pazienteari narriadura kognitiboa diagnostikatu diote?
Jaso, idatziz, erantzuna baiezkoa ala ezezkoa den.

VIVIFRAIL TESTAREN
EMAITZAK LORTZEA
Ondoren ikusiko dugun eskemari esker, kalteberatasun
fisikoaren maila ezagutuko duzu, baita ere erortzeko arriskurik duen ala ez.

SPPB TESTA-KALTEBERATASUN FISIKOA

Batu SPPB testeko proba guztietako emaitzen puntuak
(1etik 3ra), eta maila zehaztu ahal izango duzu.
Puntuak
0-3
4-6
7-9
10-12

IA (6m)*
> 12 s
12 - 7,5 s
7,4 - 6 s
<6s

Mota
A Desgaitasuna duen pertsona
B Kalteberatasuna duen pertsona
C Aurrekalteberatasuna duen pertsona
D Sasoiko dagoen pertsona

*Muga batzuk direla tarteko, SPPB egin ez baduzu eta 6
metroko ibiltzeko abiaduraren testa erabiltzea erabaki
baduzu, honako balio hauek erabiliko dira ariketa fisikoko
programa gomendatzeko.

ERORTZEKO ARRISKUAREN TESTA

Adinekoak erortzeko arriskua izango du, baldin eta baietz
erantzun badio 4. probatik 7. probara bitarte egindako
galderetakoren bati.

PASAPORTEAREN
TIPOLOGIA
Ikus dezakezun bezala, adineko bakoitzerako pasaporte bat
dago, norbanakoaren funtzionaltasun mailaren arabera. “+”
sinboloa duten pasaporteak, hain zuzen, erortzeko arriskua
dutenentzat izango dira. Kontsultatu pertsona horientzako
aholkuak eta gomendioak 22. eta 23. orrialdeetan.
A mota Desgaitasuna duen pertsona
B mota Kalteberatasuna duen pertsona
B+ mota Kalteberatasuna duen pertsona eta erortzeko
arriskua duena
C mota Aurrekalteberatasuna duen pertsona
C+ mota Kalteberatasuna duen pertsona eta erortzeko
arriskua duena
D mota Sasoiko dagoen pertsona

BOTILEN PISUA
FINKATZEA
Botila bat altxatzea izeneko ariketa indar ariketa bat da, eta
horretarako, beharrezkoa da pertsona bakoitzarentzat pisu
egokia finkatzea:
• Bete urez 500 ml-ko bi botila.
• Egiaztatu ea gai den 500 ml-ko botila 30 aldiz altxatzeko.
• Doitu botilan dagoen ur kantitatea, harik eta 30 aldiz
altxatzeko gai den arte, ahalegin pixka bat eginda.
• Idatzi ur kopurua 4. orrian eta ariketa honi dagokion
pasaportearen orrian.
• Komenigarria da 6 aste igaro ondoren pisu hori berriz
kalkulatzea, eta berriz doitzea botila barneko ur kantitatea.

A MOTAKO PASAPORTEA
PRESKRIBATZEA
PASAPORTEA EMATEA

Jakinarazi A mota, zehazki, aulkitik altxa ezin den edo
ohean dagoen adinekoari dagokiola. Jakinarazi, halaber,
programa eginez gero, beharbada berriz lortuko duela
altxatzea edo, gutxienez, segurtasuna eta autonomia
handitzea eta erortzeko arriskua murriztea. Aipatu programak 12 aste iraungo duela, eta egunean 30-45 minutuan
aritu beharko duela ariketen gurpila egiten.
Bere kasa oinez hasteko, ezinbestekoa izango da aldez
aurretik adinekoaren muskulu indarra hobetzea.
Berrikusi pasaportea adinekoarekin batera, atalez atal, eta
osatu datu pertsonalen atala.
Adierazi eskertuko zeniokeela programa bukaeraraino
betetzeko ahalegina egitea, eta jarri hitzordu bat horretarako.

B eta B+ MOTAKO
PASAPORTEA
PRESKRIBATZEA
PASAPORTEA EMATEA

Azaldu B mota (kaltebera) nekez edo laguntzarekin ibiltzen
diren adinekoei dagokiela.
Jakinarazi programa eginez gero, beharbada bere kasa
ibiltzeko gai izango dela berriro edo, gutxienez, autonomia
eta oreka handituko dituela. Aipatu programak 12 aste
iraungo duela, eta egunean 45-60 minutuan aritu beharko
duela ariketen gurpila egiten.
B+ motan, gomendagarria da erortzeko arriskua duten
pertsonentzako gomendioak berrikustea (22. eta 23. orriak).
Berrikusi pasaportea adinekoarekin batera, atalez atal, eta
osatu datu pertsonalen atala.
Adierazi eskertuko zeniokeela programa bukaeraraino
betetzeko ahalegina egitea, eta jarri hitzordu bat horretarako.

C eta C+ MOTAKO
PASAPORTEA
PRESKRIBATZEA
PASAPORTEA EMATEA

Azaldu C mota (aurrekaltebera) oinez ibiltzeko, zutitzeko
edo oreka mantentzeko arazo txiki batzuk dituzten pertsonei dagokiela. Paseatzen jarraitu ahal izateko, oso garrantzitsua da ariketa fisikoa egitea. Aipatu programak 12 aste
iraungo duela, eta egunean 45-60 minutuan aritu beharko
duela ariketen gurpila egiten.
C+ motan, gomendagarria da erortzeko arriskua duten
pertsonentzako gomendioak berrikustea (22. eta 23. orriak).
Berrikusi pasaportea adinekoarekin batera, atalez atal, eta
osatu datu pertsonalen atala.
Adierazi eskertuko zeniokeela programa bukaeraraino
betetzeko ahalegina egitea, eta jarri hitzordu bat horretarako.

D MOTAKO PASAPORTEA
PRESKRIBATZEA
PASAPORTEA EMATEA

Azaldu D mota (sasoikoa) oso muga fisiko txikiak dituzten
edo muga fisikorik ez duten pertsonei dagokiela. Urte
ugaritan autonomia horri eusteko gai izan daitezen, benetan garrantzitsua da ariketa fisikoa egitea. Aipatu programak 12 aste iraungo duela, eta egunean 45-60 minutuan
aritu beharko duela ariketen gurpila egiten.
Berrikusi pasaportea adinekoarekin batera, atalez atal, eta
osatu datu pertsonalen atala.
Adierazi eskertuko zeniokeela programa bukaeraraino
betetzeko ahalegina egitea, eta jarri hitzordu bat horretarako.

ERORTZEKO ARRISKUA
DAUKATEN
PERTSONENTZAKO
AHOLKUAK ETA GOMENDIOAK
• D bitamina gabezia badu (< 20 ng/ml), gutxienez 800
UIrekin osatzeko aukera baloratu beharko da, baldin eta
kontraindikaziorik ez bada. Kaltzio kopuru egokia hartzen duela ziurtatu behar da.
• Diabetesa duten pazienteetan, tratamendu hipogluzemiantea birdoitu egin beharko da.
• Hipotentsio ortostatikoarekin bateragarriak diren sintomak izanez gero, hipotentsoreen kopurua eta dosia
berrikusi beharko da.
• Polifarmazia berrikusi eta minimizatu beharko da, psikofarmakoei arreta berezia eskainiz. Horretarako, baliagarria izan daiteke zenbait tresna erabiltzea; esaterako,
STAR/STOP irizpideak.
• Paziente kalteberetan, balorazio nutrizionala egin beharko da. MNA baheketa tresna on bat dugu. Malnutrizioa
izanez gero, esku hartu behar da, eta egunean 1.2-1.5
gr/kg proteina hartzen dituela ziurtatu.
• Proteina edo kaloria osagarriak erabiltzen direnean,
kontuan hartu behar da onura handiagoa lortzen dela
hori ariketa fisikoko banan-banakako eta osagai askoko
programa batekin uztartzen denean. Osagarri horiek,
baina, entrenamendu saio baten ondoren hartu behar
dira, onura handiagoa izateko.

ERORTZEKO ARRISKUA
DAUKATEN
PERTSONENTZAKO
AHOLKUAK ETA GOMENDIOAK
• Arazo kognitiboak dituzten pazienteetan, funtsezkoa da
erortzeko arriskua baloratzea.
• Dementzia duen pazienteak erorikoak eta hausturak
izateko arrisku handia edukitzen du; eta, horrenbestez,
fase goiztiarretatik hasi behar da esku hartzen, prebenitzeko.
• Osteoporosia, erorikoak eta hausturak elkarrekin landu
behar dira. Osteoporosia duen pazienteari erorikoak eta
hausturak izateko duen arriskuaren balorazio bat egin
behar zaio. Era berean, aurretik haustura izan duen
pazienteak osteoporosirako tratamendu bat egin beharko du.
• Aurretik haustura izan duen paziente batekin lotuta
dauden helburu nagusiak hauek dira: gaitasun funtzionalak izan dezakeen narriadura prebenitzea eta eroriko
eta haustura gehiago izatea prebenitzea.
• Behin eta berriz erortzen diren pazienteetan, funtsezkoa
da etxeko arriskuak ebaluatzea eta horietan esku hartzea (komunak egokitzea, tapizak, oinetakoak, etab.).
• Adineko guztiei egin beharko zaie balorazio geriatriko
integrala; bereziki, kalteberei. Izan ere, horixe da arazoak
detektatzeko eta erabakiak hartzeko tresna nagusia.

VIVIFRAIL GEHIAGO
Nahi izanez gero, informazio gehiago eta tresna berriak
dituzu hemen:
http://vivifrail.com/es/documentacion
App bat ere jarri dugu zure eskura, Vivifrail Testa egin
dezazun, eta zure kalteberatasun zein erortzeko arriskuaren arabera dagokizun ariketa programari jarrai diezaiozun.
App-a deskargatzeko, Vivifrail App bilatu beharko duzu
Google Play-en edo App Store-n, eta zure Android edo
iPhonean instalatu, dagokionaren arabera.
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Proiektuaren %65 Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) finantzatu du,
Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) programaren bitartez.
POCTEFAren helburua da, hain zuzen, Espainia-Frantzia-Andorra mugaldeko
integrazio ekonomiko eta soziala indartzea. Mugaz bestaldeko ekonomia, gizarte
eta ingurumeneko jarduerak lantzen laguntzen du, lurralde garapen iraunkorraren
alde estrategia bateratuak gauzatuz.
Ariketa fisikoko osagai askoko programa, kalteberatasuna eta erortzeko arriskua
prebenitzeko. © Mikel Izquierdo

