
 

Portable Lumbar Traction Unit 

Maraakesh 

 

  راهنماي استفاده از دستگاه كشش كمر

  مراكش
 

Model: MA-111  



 اطالعات عمومي و هشدارها )١

  گوييم و از شما متشكريم. شما تبريك مياز اينكه دستگاه كشش كمر مراكش را انتخاب و تهيه نموده ايد به 

ر ناحيه پايين كمر شما نيروي كشش ايجاد نموده و بطور كامال ايمن و موثر در به گونه اي طراحي و ساخته شده است كه داين دستگاه 

  .عمل مي كندشما  آالم جهت كاهش

  يم شما شده است.دتقدارد و بصورت كامال آماده ناين دستگاه نياز به هيچ نوع آماده سازي قبلي 

لطفا قبل از هرگونه استفاده، مطالب اين دستورالعمل را بدقت مطالعه فرماييد و در صورت وجود هرگونه سوال و يا ابهامي، با كارشناسان 

  ما تماس حاصل نماييد.

  .پزشك خود مشورت نماييد راكش بامتفاده از دستگاه سخواهشمنديم در صورت داشتن هر كدام از عاليم و يا بيماريهاي زير، قبل از ا

 

 بيماريهاي قلبي و عروقي   انواع سرطانها 
  

 شكستگي استخوان ها 
  

 بيماريهاي ريوي   داريربا 
  

 عفونت ستون فقرات 
  

 رتروز و رماتيسمآ 
  

  خواناستپوكي 
  

  افرادي كه عمل جراحي
 كمر داشته اند

  
  .توصيه ميشود ادامه،ذكر شده در دستگاه مراكش بطور موثر براي بيماري هاي 



 ورم مفاصل و استخوانها 
  

 ديسك دژنره 
  

 ديسك برامده 
  

 فتق ديسك 
  

 برخي از انواع سردردها 
  

 سياتيك 
  

 كانال غير حاد تنگي  
  

 خشكي و سفتي مفاصل 
  

 گرفتگي عضالت  

 توان بدني خود استفاده نكنيد. ازدستگاه،بيشتر از   استفاده از مراكش نبايستي باعث ايجاد درد و يا ضايعه در بدن شما شود، به هيچ عنوانهشدار: 

نيرويي حس كاهش درد در زمان استفاده از مراكش براي بيماران كامال ملموس مي باشد، لطفا براي تسريع در درمان و يا كاهش زمان استفاده، از 

  .شروع كنيدو حتي با نيرويي كمتر از نيروي توصيه شده  نكنيداستفاده بيش از نيروي توصيه شده 

در كمر، گردن و پاهاي خود احساس افزايش درد كرديد، از استفاده مجدد مراكش خودداري نماييد و با كارشناسان ما تماس بگيريد تا شما چنانچه 

  را در مورد چگونگي استفاده صحيح دستگاه كامال مطلع نمايند.

 گارانتي مراكش )٢

از تجربيات و تخصصهاي مختلف بهره برده ايم و محصولي كه شما در اختيار داريد از كيفيت ما مفتخريم در طراحي و ساخت دستگاه كمر مراكش 

لطفا جهت استفاده از مزاياي گارانتي  .ماه از زمان تحويل به مشتري داراي گارانتي مي باشد ششبسيار مناسبي برخوردار است. اين محصول بمدت 

  :مراكش به نكات زير توجه فرماييد

  ه فاكتور فروش و براي شخص خريدار قابل پذيرش است.ئاراگارانتي با 

 نمي باشد. ،فاده ناصحيح از مراكش ايجاد شده اندتگارانتي شامل عيوبي كه در نتيجه اس 

 .گارانتي شامل عيوب ظاهري، شكستگي و يا پاره شدگي و.... نمي باشد 



 تعمير شده باشد مشمول گارانتي نخواهد بود. خواهشمنديم به هيچ عنوان در جهت تعمير و يا اعمال  كه توسط افراد متفرقه دستگاهي

 نكنيد.تغييرات روي دستگاه اقدام 

 .پمپ باد دستي شامل گارانتي نمي باشد 

د درمان بيماري شما خللي ايجاد در صورت رعايت موارد فوق، با كمال ميل دستگاه شما را با يك دستگاه جديد جايگزين خواهيم نمود تا در رون

  نگردد.

 قبل از استفاده )٣

 كيلوگرم نيروي واقعي ٩٠حدود با در نظر گرفتن اتالف نيرو و  را داراستي نامي كيلوگرم نيرو ١٢٠الزم است بدانيد دستگاه مراكش قابليت ايجاد 

براي استفاده از دستگاه مراكش كافي فرد  درصد وزن ٥٠تا  ٤٠مطالعات نشان مي دهند نيروي كششي در حدود . كند كشش اعمال ميبصورت 

. و به اين نك تهتوجه داشته باشيد كه براي شروع، با نيرويي كمتر آغاز كنيد  است. بهتر است وزن خود را قبل از استفاده از مراكش كنترل نماييد

  .نكنيدده كيلوگرم داريد بدون مشورت كارشناسان از مراكش استفا ١٢٠چنانچه وزني بيشتر از 

همچنين به جهت استفاده مناسب از مراكش، از لباس راحتي و نازك استفاده نماييد و حتي المقدور براي بستن بخش بااليي ( ناحيه شكمي) 

  لباسهاي خود را باال بزنيد و اجازه دهيد پدها با بدن شما تماس داشته باشند.

آغاز نماييد. استفاده با نيروي كمتر يا و  تنظيم شدهتوصيه شده در جدول  راكش را با نيرويتوصيه مي شود با در نظر گرفتن وزن خود، استفاده از م

  .خواهد داشتروند درمان شما تاثير منفي مناسب نيست و در براي آغاز درمان  ، فرددرصد وزن  ٤٠نيروي كشش بيش از از 

  



  نحوه استفاده از دستگاه )٤

  توجه نماييد. )١( اجزاي مختلف آن آشنا شويد، لطفا به شكلقبل از استفاده از دستگاه بهتر است با 

 

  

  ١شكل 



  براي كار با دستگاه

  قرار دهيد. ( سنگ، سراميك و...) الف) مراكش را بر روي يك سطح صاف و تخت

  ) توجه كنيد.٢نماييد. به شكل (ب) در امتداد قسمت ثابت دستگاه، براي ايجاد سطحي هموار و اندازه بدن خود از تشكچه، بالش و... استفاده 

  

  ٢شكل 

  



ثابت و متحرك مراكش را به هم نزديك كنيد، براي راحتي در انجام اين كار، كافي است  بخشدو  و پدهاي دستگاه را كامال باز كنيد. ا) كمربندهج

  متحرك دستگاه را به سمت قسمت ثابت بكشيد.  بخشهمزمان  كمه تعبيه شده روي پمپ باد دستي را كمي فشار دهيد ود

پهلوهاي قسمت توجه داشته باشيد كه روي دستگاه دراز بكشيد. به پشت متحرك دستگاه بنشينيد و سپس  بخش) ابتدا روي ٣() مطابق شكل د

  د. يربگدستگاه قرار  ثابت بخش بايستي روي شما بعد از دراز كشيدن،

  

  ٣شكل 



توجه داشته باشيد كه موقعيت صحيح بدن شما روي بخش متحرك بگونه اي است ) محل نحوه مناسب دراز كشيدن شما را نشان ميدهد. ٤شكل (

  .و پدهاي لگني در موقعيت مناسب قرار بگيرند كه كمربند قسمت متحرك از استخوان لگن شما كمي باالتر باشد

را  كشيده و سفت نماييد. توجه داشته باشيد هر چه ميزان  ي اصليو تا حد امكان كمربندها را ببنديد لگنيپدهاي شكمي و ) ٥() مطابق شكل ه

فرد كه  كشيدگي كمربندها بيشتر باشد، نيروي اعمالي بطور موثرتري باعث جدايي ناحيه تحتاني خواهد شد. سفت كردن كمربندها را تا جايي

ترند.  جابجايي پدها به شما اين امكان را مي دهد تا آنها را در جايي از بدن خود قرار دهيد كه مناسب توان و تحمل دارد انجام دهيد. استفاده كننده

  .لطفا از آنها در جاي مناسب خود استفاده كنيد آزرده نگرددبدن شما بطور غيرمتمركز توزيع شده و پدها باعث مي شوند تا نيروي كشش كمربندها 

  ٤شكل 

  
  

  ٥شكل 

  

  



دف از هسفت نماييد. كامال را  )، كمربندهاي محوري را بسته و آنها ٦شكل (و) مطابق 

وست. و جلوگيري از سر خوردن در هنگام اعمال نير فرد انجام اين كار، تثبيت بيشتر

 . لطفاشما در زمان سفت كردن كمربندها راحت تر باشيد تاشود  جابجايي پدها باعث مي

  د.را در جاي مناسب خود قرار دهيآنها 

ش استفاده خم كنيد و يا زير پاهاي خود از بالاز زانو پاهاي خود را  )٦( ز) مطابق شكل

  نماييد.

ستي دتوانيد با پمپ باد  در موقعيت مناسب تثبيت شده باشد، شما مي فردح) چنانچه 

  كه همراه مراكش تقديم شده است، نيروي الزم را اعمال نماييد.

باد  كه از روي فشارسنج پمپ (bar)جدول ارائه شده بر اساس رابطه فشار بر حسب بار 

ر دتنظيم شده است. لطفا با  (kg)كنيد و وزن شما برحسب كيلوگرم  دستي مشاهده مي

  خود، فشار الزم را توسط پمپ باد دستي ايجاد نماييد. نظر داشتن وزن

نشان  لت كشيده نگه داريد، چنانچه فشاردقيقه بدن خود را در حا ٣٠الي  ٢٠ط) بمدت 

پ باد ي جبران فشار، از پماداده شده در صفحه مدرج پمپ باد دستي، دچار افت شد، بر

  دستي استفاده نماييد و نيرو را تنظيم كنيد.
  ٦شكل 



  
استفاده از دكمه تعبيه شده روي پمپ باد دستي دقيقه تقسيم نماييد. پس از اعمال اين زمان، با  ١٥الي  ١٠توانيد زمان را به دو بخش  ي) شما مي

) نشان داده شده است، نيروي كشش را كاهش دهيد. كافي است شما اين دكمه را فشار دهيد، دستگاه بصورت خودكار نيرو را كاهش ٧كه در شكل (

  آغاز نماييد.  ه و بخش دوم راميدهد. سپس استراحت نماييد و مجدد با استفاده از پمپ باد دستي، نيرو را بدلخواه افزايش داد

  

  ٧شكل                 

فشار پمپ باد حد اكثر   يلوگرمكبه  فردوزن   رديف
  دستي به بار

  ٥  ٥٠تا   ١
  ٦  ٦٠تا  ٥٠  ٢
  ٧  ٧٥تا  ٦٠  ٣
  ٨  ٩٠تا  ٧٥  ٤
  ٩  به باال ٩٠  ٥

ر از لطفا براي شروع دوره استفاده  دستگاه، با نيرويي كمت
 توجه بهآنچه در اين جدول ذكر شده، شروع نماييد. و با 

  فرايند بهبود ميزان نيروي كشش را افزايش دهيد.



فشار است. اين فشار با توجه به جنسيت، سن، نوع اندام و  توده بدني افراد مي تواند تغييراتي داشته باشد، لذا  حداكثرفشار اشاره شده در جدول، 

د موكدا توصيه ميشود براي آغاز دوره درمان، حتما با نيروي كشش كمتري آغاز نماييد. هرگز نيروي كشش بيشتر به مفهوم تسريع در روند بهبو

  شما نيست.

  شيد، پس از پايان زمان مورد نظر:بخاطر داشته با

 .با فشار دادن دكمه روي پمپ باد دستي، به تدريج نيرو كاهش مي يابد و كشش از روي كمر شما برداشته مي شود 

 .كمربندها و پدها را باز نماييد. اما از روي مراكش بلند نشويد 

  عجله در جابجا شدن،  .كنار برويدو با تومانينه از روي دستگاه  رام و تدريجيآپس از چند دقيقه كه از بازكردن كمربندها گذشت، بسيار

 ممكن است باعث اسپاسم شود.

: طراحي دستگاه مراكش بگونه اي است كه براي جلوگيري از ايراد صدمات ناشي از افزايش ناخواسته نيروي كشش، در كشش زياد بصورت توجه

حالت، بدون هيچگونه نگراني نسبت به عملكرد مراكش، كافي است بخش متحرك را به جاي  خودكار نيرو را كاهش خواهد داد. در صورت ايجاد اين

  خود برگردانده و مراحل فوق را مجدد انجام دهيد.

 نگهداري دستگاه )٥

ماييد. استفاده شرايط نگهداري مراكش بسيار ساده است. لطفا از تابش مستقيم آفتاب جلوگيري نماييد و از قرار دادن اجسام بر روي آن خودداري ن

  ل مناسبي براي نگهداري اين دستگاه نيستند.مكانهاي مرطوب مح بسيار مفيد مي باشد.از پارافين براي افزايش طول عمر رويه ها 

 اميدواريم هميشه سالم و تندرست باشيد.

  



    

 


