Porady

120 GRAMÓW
Kierownicę Amoeba
Scud Carbon HB-M110
wykonano z włókna
węglowego i aluminium
7050. Z tego ostatniego
materiału zrobiono
tulejki umieszczone na
końcach, pozwalające
na bezstresowy montaż
rogów. Mocowanie
mostka ma klasyczną
średnicę 25,4 mm,
a szerokość jest również
klasyczna jak na XC 580 mm. Na naszej wadze Scud ważył równe
120 gramów, ale można
znaleźć egzemplarze
o kilka gramów lżejsze.
Cena: 198 zł. (PS)

Zdrowie

Jak unikać
kontuzji? (1)
ZAINTERESOWANIE KOLARSTWEM W NAUKACH MEDYCZNYCH NACELOWANE JEST
GŁÓWNIE NA WYNIK WYCZYNOWCA. Skupia się
bowiem wokół tematu fizjologii wysiłku i wydolności oraz
dopingu (również jego wykrywaniu). Kwestia kontuzji, czyli
szeroko pojętych urazów ortopedycznych, jest natomiast
pomijana i traktowana po macoszemu. Odzwierciedla się to
w małej ilości publikacji zarówno naukowych, jak i poradniczych na ten temat. W sporcie rowerowym jest niestety tak,
że trafniejszym pytaniem jest „kiedy wystąpi kontuzja?” niż
„czy wystąpi?”. A w obliczu problemu nie wolno strugać twardziela i bagatelizować go, tylko oddać się w ręce fachowców
(lekarz, fizjoterapeuta), żeby uraz zdiagnozować i podjąć
właściwe leczenie.
Urazy ostre w kolarstwie to najczęściej obrażenia będące
rezultatem „dzwona”, np. złamania kości, skręcenia stawów.
Druga grupa to urazy przeciążeniowe - powstają mniej spektakularnie i objawiają się dyskomfortem/pobolewaniem/bólem, który uprzykrza/utrudnia/uniemożliwia jazdę. Te ostatnie są wynikiem sumowania się mikrourazów powodowanych
przez chroniczne przeciążanie danej struktury anatomicznej,
zazwyczaj przez wielokrotnie powtarzaną, niefizjologiczną dla
niej pracę. Przykładem może być chrząstka rzepki zmuszona do pracy przy nieprawidłowo dopasowanej wysokości
siodła i w złym stereotypie ruchowym pracy kończyn bikera.
Nieświadomy problemu kolarz zacznie odczuwać ból dopiero
(!), kiedy zmiany są na tyle zaawansowane, że sięgają głębiej,
niż chrząstka - do bogato unerwionej warstwy podrzchęstnej.
Profilaktyka urazów nie powinna być postrzegana jedynie jako
działanie pozatreningowe, medyczne, skupione na narażonych na uraz częściach ciała, lecz powinna być integralną
częścią programu treningowego i traktować zawodnika całościowo. Jest ona równie istotna dla zdrowia kolarza z zawodowego peletonu, co dla amatora.
Przykład zastosowania pierwszej pomocy według protokołu
R.I.C.E. dla okolicy kolana (zmrożony żelowy okład przyłożony
przez warstwę bandażu i ściśle przybandażowany, kończyna
uniesiona - ułożona w bezbolesnej pozycji)
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mgr TOMASZ SOŁOWIŃSKI
- fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Sportowej; absolwent
Wydziału Rehabilitacji AWF
w Warszawie; uczestnik podyplomowych szkoleń nowoczesnych
metod fizjoterapii; zajmuje się
usprawnianiem aktywnych
sportowo osób z zespołami bólowymi, po urazach i operacjach
ortopedycznych; doświadczenia
własne w XC oraz MTB Marathon;
www.solowinski.pl

ZNOWU TA NUDNA ROZGRZEWKA
Z doświadczenia wiemy, że regularne jej stosowanie zaczyna
się dopiero po pierwszym poważnym urazie wywołanym przez
jej zaniechanie. Warto być mądrym przed szkodą. Rozgrzewka jest przygotowaniem do treningu, adaptuje organizm do
przyjęcia dużego obciążenia, jakim będzie trening. Powinna
trwać około 30 min. i zawierać stretching dynamiczny, czyli
rytmiczne i płynne wymachy kończyn w różnych płaszczyznach
i kierunkach o stopniowo wzrastającej amplitudzie a następnie
„rozjazd” na rowerze. Podczas treningu aspektem profilaktycznym będzie m.in. prawidłowo dopasowana pozycja na
rowerze (o bike fittingu pisaliśmy w bB#2/2006, 5 i 6/2008, 4
i 9/2009 i 4/2010) oraz właściwa technika jazdy, np. symetria
pedałowania (o której pisaliśmy w bB #4/2009). Po głównej
części treningu ważny będzie odpowiedni okres „stygnięcia”,
czyli spokojne zmniejszenie intensywności jazdy oraz delikatny
(!) stretching statyczny, czyli taki, gdzie pozycję rozciągniętą
danej grupy mięśniowej utrzymujemy kilkadziesiąt sekund
i powtarzamy to kilkukrotnie w celu zrelaksowania mięśni,
obniżenia wysokiego napięcia, a nie w celu ich wydłużenia!

PRZYGOTOWANIE
Niesłychanie istotne dla zmniejszania ryzyka urazów jest przygotowanie ogólnorozwojowe
rowerzysty. Szczególną rolę pełni trening uzupełniający, kładący nacisk na słabe punkty
zawodnika. Rozciąganie mięśni skróconych z powodu długotrwałego utrzymywania pozycji
zgięciowej na rowerze i wzmacnianie mięśni niegenerujących sił bezpośrednio przekładanych
na korby, a mających inne bardzo ważne funkcje – np. stabilizacja tułowia oraz ćwiczenia
propriorecepcji (czucie ułożenia części ciała w przestrzeni) to niektóre z zadań tego treningu.
Istotną kwestią jest też dbałość o doleczenie każdej kontuzji. Nawarstwiające się uszkodzenia
są coraz trudniejsze do wyleczenia. Ale nie tylko: odpowiednia ilość odpoczynku, regularne zabiegi odnowy biologicznej, dieta i nawodnienie są kolejnymi
elementami, ważnymi dla zdrowia cyklisty, a tak często pomijanymi w programie treningowym. Pamiętajcie: lepiej zapobiegać, niż leczyć!
SUROWE MIĘSO
W przeglądowym artykule, podsumowującym i uśredniającym dotychczas publikowane statystyki
występowania ostrych urazów w kolarstwie
górskim (Michael R. Carmont; Mountain
biking injuries: a review; „British Medical
Bulletin” 2008, nr 85, s. 101-112),

autor wyliczył ryzyko odniesienia kontuzji, które wyniosło
0,49% dla cross-country i 0,51% dla zjazdu, natomiast
statystycznie na 100 godzin jazdy, urazu doznaje 0,37
zawodnika XC i 4,34 zawodnika DH. Jest więc odpowiedź
na wcześniejsze pytanie „kiedy?” Typowym kontuzjowanym jest mężczyzna w wieku 20-39 lat, który, biorąc udział
w wyścigu, upada na zjeździe. Najczęstszymi urazami
(60-75%) są powierzchowne urazy tkanek miękkich, takie
jak otarcie, skaleczenie, stłuczenie. Najczęściej łamany
jest obojczyk, a najczęstszym urazem stawowym jest
zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego. Te dwa urazy
będą charakterystyczne dla bliskich spotkań z naturą
(uderzenie barkiem w drzewo/głaz), np. po locie „over
the bar”. Urazy głowy są urazami wyjątkowo niebezpiecznymi, a w MTB nie należą do rzadkości, bo stanowią,
aż 13% spośród wszystkich sportowych urazów głowy.
Używanie kasku zmniejsza ryzyko urazu głowy o 39%.
Najczęstszymi urazami twarzy są złamania kości (głównie
szczęki), urazy tkanek miękkich oraz urazy dentystyczne
(bardziej charakterystyczne dla szosowców z uwagi na to,
że rzadziej używają kasków i nigdy kasków typu „full face”
oraz zazwyczaj uderzają w twardy asfalt). Kask zmniejsza
ryzyko urazu twarzy o 28%. Urazy szyi są najczęstszymi
urazami kręgosłupa (24%). Wysoką urazowość szyi należy
tłumaczyć przeniesieniem energii uderzenia, np. w ziemię,
z chronionej kaskiem głowy na ruchomy człon poniżej.
W kończynach górnych najczęściej dochodzi do złamań
w okolicy łokcia (głowa kości promieniowej - 35%) oraz
nadgarstka (nasada dalsza kości promieniowej - 30% i kość
łódeczkowata - 28%). Wynika to z odruchowej ochrony głowy i twarzy rękoma przy upadku. Najczęstszymi
urazami kończyn dolnych są złamania szyjki kości udowej
lub panewki stawu biodrowego przy upadkach na bok oraz
zwichnięcie stawów stępowo-śródstopnych przy niefortunnych upadkach bez wypięcia się z pedałów zatrzaskowych.
SPOSOBY
Każda aktywna sportowo osoba na każdym poziomie,
a w szczególności osoba uprawiająca sporty bardziej kontuzyjne (ryzyko ok. 0,5%, to spore ryzyko), powinna znać podstawowe zasady postępowania w przypadku doznania urazu.
Pierwsze 72 godziny od incydentu mają znakomity wpływ
na rozległość i zmniejszenie skutków urazu, co przekłada się
na szybszy powrót do treningów. Dlatego należy przestrzegać i stosować zasady, które praktyczni Amerykanie zawarli
w sprytnym akronimie R.I.C.E.D. (ang. Ryż D. lub „zryżowany” przyp. red.) i unikać tych kryjących się pod skrótem
H.A.R.M. (ang. krzywda). Procedury R.I.C.E.D i H.A.R.M.
zapewnią ochronę uszkodzonym tkankom przed pogarszaniem się ich stanu, zoptymalizują procesy ich gojenia się
oraz, poprzez spowolnienie tempa metabolizmu w miejscu
urazu, zmniejszą krwawienie i obrzęk, co w efekcie przyśpieszy gojenie i ograniczy rozległość tkanki bliznowatej.
Zapewni to lepszą pozycję wyjściową do odzyskania pełnej
sprawności, czyli powrotu do treningów rowerowych.
R (ang. rest) ODPOCZYNEK - przerwij aktywność! nie obciążaj kończyny, np.
w przypadku urazu barku - użyj temblaka, w przypadku skręcenia kostki chodź o kulach; brak ruchu zminimalizuje dalsze uszkadzanie tkanek. I (ang.
ice) LÓD - chłodź okolicę urazu (lodem, żelowym cold-packiem lub mrożonką)
15-20 min. co 1,5 h, okład przykładaj przez suchą cienką warstwę, np.
ręcznik, aby uniknąć odmrożenia skóry; chłodzenie zmniejszy krwawienie
i obrzęk. C (ang. compression) KOMPRESJA - uciśnij miejsce urazu owijając
je bandażem elastycznym z umiarkowaną siłą (nie może boleć), poluzuj lub
usuń bandażowanie na noc; kompresja ograniczy powstawanie opuchlizny.
E (ang. elevation) PODNIESIENIE - odpoczywaj z uszkodzoną okolicą ułożoną
powyżej serca; jest to kolejny element minimalizujący powstawanie obrzęku
i krwiaka. D (ang. diagnosis) DIAGNOZA - skontaktuj się ze specjalistą
z zakresu urazów sportowych (lekarzem/fizjoterapeutą) w celu zdiagnozowania urazu i ustalenia strategii terapii. H (ang. heat) CIEPŁO - nie rozgrzewaj
miejsca urazu, zwiększa to krwawienie. A (ang. alcohol) ALKOHOL - nie
spożywaj alkoholu, rozrzedza on krew utrudniając gojenie. R (ang. re-injurie)
PONOWNY URAZ - odpoczywaj, chroń uszkodzoną okolicę przed kolejnym
urazem. M (ang. massage) MASAŻ - nie próbuj samodzielnie rozmasowywać miejsca urazu, może to zwiększyć uszkodzenie tkanek.

