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 اطالعات عمومی و هشدارها )1
 متشکریم.از اینکه دستگاه کشش گردن پرتابل را انتخاب و تهیه نموده اید به شما تبریک میگوییم و از شما 

این دستگاه به گونه اي طراحی و ساخته شده است که در ناحیه گردن از ستون فقرات شما نیروي کشش ایجاد نموده و 
 بطور کامال ایمن و موثر در جهت کاهش آالم شما عمل می کند.

 هرگونه سوال  لطفا  قبل از هرگونه استفاده، مطالب این دستورالعمل را بدقت مطالعه فرمایید و در صورت وجود
 تماس حاصل نمایید. 021-26701763و یا ابهامی، با کارشناسان ما  با شماره            

 

 چنانچه به بیماري هاي زیر مبتال هستید، حتما قبل از استفاده از دستگاه با پزشک مشورت نمایید.

 ) پوکی شدید استخوان4) شکستگی استخوان    3)ناپایداي ستون فقرات     2        زخم و یا جراحات شدید) 1

 ) عفونت در مفاصل ستون فقرات7) انواع سرطان                6) افراد باردار                           5

 

 دستگاه ترکشن گردن براي درمان بیماري هاي زیر با توصیه پزشک به کار می رود.

) گرفتگی عصب و 6   ) دیسک برامده 5   ) دیسک بالج شده 4 ) دیسک دیهیدراته  3)دیسک دژنره    2    گردن درد) 1
ناشی از کار در  مشاغلی  و خستگی دنر) درد گ8    ناشی از استفاده از موبایل، کامپیوتر و خستگی ) درد گردن7   عضله

  و نظایرآن مانند خیاطی، قالیبافی

  

 نبایستی باعث ایجاد درد و یا ضایعه در بدن شما شود، به هیچ عنواندستگاه ترکشن گردن استفاده از هشدار: 
 .استفاده نکنیدازدستگاه، خارج از توصیه کارشناسان و یا پزشک 

 گارانتی 

شما در اختیار از تجربیات و تخصصهاي مختلف بهره برده ایم و محصولی که  گردنما مفتخریم در طراحی و ساخت دستگاه کشش 
دارید از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار است. این محصول بمدت یک سال از زمان تحویل به مشتري داراي گارانتی می باشد.لطفا 

 جهت استفاده از مزایاي گارانتی به نکات زیر توجه فرمایید:

 گارانتی فقط براي شخص خریدار قابل پذیرش است. •

 نتیجه استفاده ناصحیح از دستگاه ایجاد شده اند، نمی باشد.گارانتی شامل عیوبی که در  •

دستگاهی که توسط افراد متفرقه تعمیر شده باشد مشمول گارانتی نخواهد بود. خواهشمندیم به هیچ عنوان در جهت  •
 تعمیر و یا اعمال تغییرات روي دستگاه اقدام نکنید.



 قبل از استفاده )2

 دقت فرمایید:ابلیت ایجاد نیروي استاتیکی و پیوسته را داراست. الزم است بدانید دستگاه ترکشن گردن ق

 الف) نیروي اعمالی را از مقادیر کم شروع نموده و به تدریج اضافه کنید.

 ب) هرگز از حداکثر توان دستگاه استفاده نکنید. 

 ج) بهترین زمان براي استفاده از دستگاه، قبل از وعده هاي غذایی است. 

 گردنبند، سربند ونظایرهم را از بدن خود جدا کنید.د) گوشواره، 

 ه) کاله، عینک، لباسهاي یقه دار و کراوات را کنار بگذارید.

 تا سر شما در موقعیت مناسب و صحیح قرار بگیرد.  ز) کلیپس، موهاي گره خورده و تل سر را باز کنید

 ح) یک ساعت براي اندازه گیري زمان در دسترس باشد.

 فاده از دستگاه) نحوه است3

 را بر روي یک سطح صاف قرار دهید و مطمن شوید فضاي کافی براي دراز کشیدن شما وجود دارد. دستگاه  الف) 

ب) در انتهاي قسمت ثابت دستگاه، براي ایجاد شیب مناسب از بالش و یا شی دیگري استفاده نمایید. زاویه مناسب براي استفاده از 
می باشد. قبل از شروع، زاویه راحتی سر و گردن را با قرار دادن شی مناسب بوجود آورید . به شکل  درجه  30تا  15دستگاه بین 
  توجه کنید.

 
ج) کمربندها دستگاه را کامال باز کنید. قسمت متحرك دستگاه را به سمت راست ( قسمت برامده) بچسبانید، براي راحتی در انجام 

روي پمپ باد دستی را کمی فشار دهید وهمزمان بخش متحرك دستگاه را کمی فشار دهید. این کار، کافی است دکمه تعبیه شده 
 بخش متحرك باید در ابتداي نقطه شروع باشد.

 د) پمپ باد دستی را در جایی قرار دهید که در زمان نیاز براي استفاده به راحتی در دسترس باشد.



کت دادن بدن خود، محل  سر را روي دستگاه تنظیم کنید. قسمت برامده ابتدا به پشت دراز بکشید و با حر زیر ه) مطابق شکل
 دستگاه بایستی به شانه هاي شما برخورد داشته باشد. مراقب باشید این قسمت زیر بدنتان قرار نگیرد.

 

 
 
 

 کنید سفت نمایید. کمی باالتر از ابروها ببندید و تا جاییکه احساس درد نمی را  کمربند روي پیشانیمانند تصویر باال و) 

ز) براي بستن دو کمربند جانبی، بایستی چانه شما در سوراخ  تعبیه شده در روي پد قرار بگیرد. سپس کمربدهاي جانبی را بطور 
 به شکل باال توجه کنید. یکسان سفت کنید.

 ماده هستید.آح) اکنون شما براي اعمال نیروي ترکشن به گردن 

 با استفاده از پمپ باد دستی، نیروي الزم را ایجاد کنید.ط) براي اعمال  نیرو کافیست 

ي) پس از رسیدن نیروي ترکشن به مقدار مورد نیاز، مدت زمان الزم براي اعمال نیرو را در همان حالت باقی بمانید. توجه داشته 
 باشد در طول مدت استفاده از دستگاه، از حرکت دادن سر خود خودداري نمایید.

 زمان استفاده، فشار تنظیم شده دچار افت جزیی شد، با استفاده از پمپ دستی فشار را به مقدار اولیه برسانید.چنانچه در طول 

 

 توجه داشته باشید، پس از پایان سیکل ترکشن:

 با فشار دادن دکمه روي پمپ باد دستی مطابق شکل، به تدریج نیرو را به صفر برسانید. •

 روي دستگاه بلند نشوید.کمربندها را باز نمایید. اما از  •

پس از چند لحظه که از بازکردن کمربندها گذشت، بسیار آرام و تدریجی و با تومانینه سر خود را به طرفین  و باال و  •
 پایین حرکت دهید. عجله در جابجا شدن، ممکن است باعث اسپاسم شود

 



 

 

 ) نگهداري دستگاه4

بسیار ساده است. لطفا از تابش مستقیم آفتاب جلوگیري نمایید و از قرار دادن اجسام بر  گردن شرایط نگهداري دستگاه ترکشن
روي آن خودداري نمایید. استفاده از پارافین براي افزایش طول عمر رویه ها بسیار مفید می باشد. مکانهاي مرطوب محل مناسبی 

 براي نگهداري این دستگاه نیستند.

 وش) ارتباط با خدمات پس از فر5

 شرکت پژوهش صنعت بهبود به آدرس : تهران، خ پاسداران، خ نیستان سوم، خ افشار، خ حکمت

 021-26701763تلفن:

 
 


