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Λειτουργίες του 3 D KINETRAC KNX-7000
Μια ολοκληρωμένη συσκευή για μη χειρουργική θεραπεία της σπονδυλικής στήλης, η οποία
καλύπτει ορθοπεδικές πρακτικές (όπως Χειροπρακτική ή συσκευή Chuna).
Αποκαθιστά τις κακώσεις των σπονδυλικών δίσκων μέσω 3D πίεσης στο εσωτερικό των
δίσκων.
Βοηθά στην ανάκαμψη των δίσκων από τον εκφυλισμό προκαλώντας καλύτερη αιμάτωση και
απορρόφηση υγρασίας και θρεπτικών στοιχείων.

< Λειτουργίες του 3D KINETRAC KNX-7000>
1. Νέα αντίληψη της ελεγχόμενης πίεσης στους δίσκους-στόχους.
2. Μυϊκή θεραπεία για τις μυοσκελετικές ασθένειες, τη σπονδυλική
στήλη, τη λεκάνη και τα κάτω άκρα.
3. Στοχευμένη ρύθμιση πίεσης.
4. Βαθύ μασάζ στους σπονδυλικούς μύες.
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¾Μη χειρουργική Αποσυμπίεση Δίσκων είναι η φυσιολογική μεταβολή στην εσωτερική πίεση των δίσκων μέσω
ελεγχόμενης διάτασης που έχει σαν αποτέλεσμα τη σωστή τοποθέτηση της σπονδυλικής στήλης και την αποσυμπίεση των
δίσκων
¾Όταν η φυσιολογική πίεση του δίσκου (30-50mmHg) αποσυμπιέζεται σε αρνητική κλίμακα (-100 ~-150mmHg) για να
δημιουργήσει ισχυρή δύναμη αναρρόφησης, επιτρέπει σε προβλεπόμενα ή ερεθισμένα τμήματα να τοποθετηθούν εκ νέου
και να εξασφαλίσουν έτσι χώρο στο εσωτερικό του δίσκου.
¾Δηλαδή έτσι επιτρέπεται η είσοδος της γλυκόζης, του οξυγόνου και των άλλων μεταβολιτών από το τμήμα της πλάκας
στο τέλος των δίσκων. Αυτή η τόνωση των δίσκων βοηθά στην ενυδάτωσή τους και την ελάττωση της πίεσης στα νεύρα.

Που να εφαρμόσουμε το KNX-7000

Η πρόπτωση δίσκου αφορά μόνο στο 5-10% των παθήσεων της σπονδυλικής
στήλης. Οι περισσότερες παθήσεις οφείλονται σε μυϊκές ασθένειες. Οι παθήσεις
της σπονδυλικής στήλης πρέπει να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν
κατάλληλα.

Όρθια Θέση- Ακτινογραφία

Διάγνωση Όρθιας Θέσης- Νέα αντίληψη στο σχεδιασμό θεραπείας.

Κήλη Δίσκου-Θεραπευτική λύση

Πλευρική Πρόπτωση Δίσκου στο
νευρικό πυρήνα

Ζήτημα Ζωτικής Σημασίας

Ανακούφιση
Αριστερής
Ισχιαλγίας

¾

Επιδείνωση
Αριστερής
Ισχιαλγίας

Προσαρμοσμένη Θεραπεία Ασθενών (Κατάλληλη για συντηρητική αντιμετώπιση ή αποφυγή
χειρουργείου)

KNX-7000 Back Ground
* ΗΗ πρόπτωση
πρόπτωση μεσοσπονδύλιου
μεσοσπονδύλιου δίσκου
δίσκου κινείται
κινείται προς
προς τα
τα πίσω
πίσω όταν
όταν κάμπτεται
κάμπτεται και
και μπροστά
μπροστά
όταν
διαστέλλεται.- Φαινόμενο
Φαινόμενο Μπαλονιού.
Μπαλονιού.
όταν διαστέλλεται.-

Κινείται αντίθετα από
την εφαρμογή
πίεσης

Κινείται μπροστά
όταν
διαστέλλεται

Κινείται προς τα
πίσω όταν
κάμπτεται

KNX-7000 Back Ground

Έκταση Δίσκου Mckenzie

Αυτόματη Έκταση με Τράπεζα
Mckenzie

Θεραπεία από τον Dr. Cyriax
μέσω έκτασης

Η μέθοδος έκτασης θεωρείται βασική θεραπεία η οποία χρησιμοποιείται χιλιάδες
χρόνια από ειδικούς χειροπρακτικής.

Γιατί η θεραπεία των μυών της σπονδυλικής στήλης θεωρείται σημαντική
Reference1. Inufusa A, An HS,Lim TH, Hasagawa T, Haughton VM, Nowicki BH. Anatomic changes of the spinal canal

and intervertebral foramine associated with flexion-extension movement. Spine 1966; 21
2. Schnebel BE, Watkins RG, Dillin W. The role of spinal flexion and extension in changing nerve root
compression and disc herniations. Spine 1989; 14

Αλλαγές στην πίεση στο εσωτερικό του δίσκου σε σχέση με την στάση

Γιατί η θεραπεία των μυών της σπονδυλικής στήλης θεωρείται σημαντική
Reference 1. Inufusa A, An HS,Lim TH, Hasagawa T, Haughton VM, Nowicki BH. Anatomic changes of the spinal canal

and intervertebral foramine associated with flexion-extension movement. Spine 1966; 21
2. Schnebel BE, Watkins RG, Dillin W. The role of spinal flexion and extension in changing nerve root
compression and disc herniations. Spine 1989; 14

- Κατά τον οξύ ή χρόνιο πόνο, η χαλάρωση του μυ θα
πρέπει να αποτελεί το καλύτερο μέτρο. Η θεραπεία
του πόνου της οσφυϊκής περιοχής θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη το επίπεδο πίεσης, που εξαρτάται
Ο λαγονοψοΐτης μυς τεντώνεται και η οσφυϊκή περιοχή
υψώνεται ώστε να ασκηθεί πίεση στους δίσκους.
δίσκους.

από τον δυνατό –ισχυρό μυ και το μικρό-ευαίσθητο μυ.

-Η πλήρης θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον
λαγονοψοΐτη μυ για την οσφυϊκή περιοχή, καθώς και
την κήλη του δίσκου.
Ο λαγονοψοΐτης μυς χαλαρώνει και ο οσφυϊκός μυς της ηρεμεί έτσι

ώστε να μειωθεί η πίεση στο εσωτερικό των δίσκων.
δίσκων.

- Απλή θεραπεία για την πίεση του δίσκου χωρίς
θεραπεία

για

τον

λαγονοψοΐτη

μυ

μπορεί

να

προκαλέσει υποτροπιάζουσα τάση και πίεση στους
δίσκους.

1. Σύστημα Αποσυμπίεσης Δίσκου

1)

Ελκτική Δύναμη πολλαπλών κατευθύνσεων που
αποσυμπιέζει σε 3 διαστάσεις.

2)

Η έξυπνη πλοήγηση του συστήματος αποσυμπίεσης
στοχεύει στους μη φυσιολογικούς δίσκους.

-Οι κύλινδροι πίεσης πιέζουν την στοχευμένη περιοχή ταυτόχρονα με έλξη έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ακριβής αποσυμπίεση του χώρου του δίσκου.

-Αρκετή και ασφαλής έλξη
Ο κύλινδρος ολίσθησης δημιουργεί στον ασθενή αρκετή έλξη η οποία ελέγχεται ανάλογα με το βάρος
του ασθενή και τη γωνία τοποθέτησης της συσκευής ώστε να αποφευχθεί υπερβολική μηχανική πίεση.
(Έλξη=(Pwσώματος+βάρος/α) X sinθ +β )
- Η γωνία -15 αναφέρεται σαν το πιο άνετο σημείο για τους ασθενείς. Σε αυτή τη γωνία η έλξη KINETRAC
είναι περίπου 35Kg για ενήλικα 70Kg.

-

Theological background of distention pressure methods (Reference)
* Diagnosis and Treatment of Lumbar Pains by R.A. McKenzie (Daehak Publishing: Authored by R.A. McKenzie,
Translated by Goo Hee Seo, Jeong Jin Woo. Dynamic Diagnosis and treatment for Lumbar. Waikanae, New
Zealand: Spinal Publishing 1981.)

3) ROM Αποσυμπίεση Αυχένα στην Λειτουργία Αυχενικής μοίρας 0°, 5°, 10°, 15° μοίρες εκ
των δύο ή της μιας πλευράς, πλευρική ελεγχόμενη κάμψη.

Δύναμη Έλξης=( W τράπεζας+σώμα W/α) X sinθ +β

“Ελαφρά πίεση όταν ο μυς
είναι χαλαρός είναι
αποτελεσματική για τη
θεραπεία του δίσκου.”
- Dr J. Mill COX -

PRODUCTS COMPARISION
Χρήση της ήπιας βαρύτητας, όχι υπερβολικής ελκτικής δύναμης

Η υπερβολική έλξη μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό του συμπαθητικού νεύρου και να
οδηγήσει σε ένταση η οποία εμποδίζει την
αποτελεσματική θεραπεία.

Το απαλλαγμένο από βαρύτητα περιβάλλον
αποτελεί την πιο άνετη θέση και εισάγει μια
καινούρια αντίληψη για τη θεραπεία της
οσφυϊκής μοίρας.

“ Σε σχέση με την κλινική θεραπεία, η ελαφριά έλξη όταν ο μυς είναι χαλαρός είναι
αποτελεσματική για τη θεραπεία του δίσκου. Dr J. Mill COX -

2. Μυϊκή θεραπεία για μυοσκελετικά προβλήματα σπονδυλικής
στήλης, λεκάνης και κάτω άκρων.

Δύναμη έλξης = (Wτράπεζας+Σώμα W/α) X sinθ +β
Για την αποκατάσταση των μυών της λεκάνης και των
κάτω άκρων.

Κάμψη – έκταση – πλευρική κάμψη 0°, 5°, 10°, 15°, άρθρωσης
του ισχίου, μυός της οσφυϊκής μοίρας

Διόρθωση στάση του σώματος, Ενδυνάμωση των μυών
της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης

(1) Θεραπεία μυών (Psoas Major, Miner Muscle, Quadriceps Femoris Muscle) Syndrome
Οι κινήσεις που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή στη σύγχρονη κοινωνία συμβάλλει στη
βράχυνση των μυών, το οποίο οδηγεί αποδυνάμωση των ανταγωνιστών μυών και σε χρόνιες οσφυαλγίες. Η θεραπεία
των μυών και η ορθοθεραπεία είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση τέτοιων χρόνιων καταστάσεων.

Κάμψη- οι μυς βραχύνονται λόγω της καθιστικής
ζωής και της ανεπαρκούς άσκησης

Σύνδρομο μυοπεριτονιακού
πόνου

Βράχυνση λαγονοψοΐτη μυ και
τετρακέφαλου.

Σύνδρομο Facet

Σύνδρομο λαγονοψοΐτη μυ

Η θεραπεία του μυ και η αποκατάσταση της πρόπτωσης είναι βασικής
σημασίας για άτομα με χρόνια οσφυαλγία, σύνδρομο Facet, στένωση κτλ.

Αποτελεσματική

αντιμετώπιση

των

προβλημάτων

της

σπονδυλικής στήλης μέσω της θεραπείας του λαγονοψοΐτη μυ,
του τετρακέφαλου μυ κτλ.

Βράχυνση του λαγονοψοΐτη μυ

Δυσκολία κατά τη θεραπεία λόρδωσης και πρόκληση πόνου λόγω
βράχυνσης του λαγονοψοΐτη μυ.

(1) Αποκατάσταση μυϊκών συνδρόμων (Ομάδα μυών Λαγονοψοΐτη, Τετρακέφαλου
Μηριαίου Μυ)

Αποκατάσταση
μέσω έκτασης

Αποτελέσματα
της έκτασης
των μυών

Μετά
τη
θεραπεία

Λειτουργία 3Δ της ολοκληρωμένης συσκευής
(KNX-7000)

(2) Θεραπεία του Ρομβοειδή μυ και του Συνδρόμου Στάσης Σώματος
Η αποτελεσματική θεραπεία της οσφυαλγίας που προκαλείται από τη βράχυνση του Πυραμοειδή μέσω της συνεχούς
κάμψης.

Η συνεχής λάθος στάση του σώματος έχει
σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση συνδρόμου
στάσης.

Σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου

Οι μέχρι τώρα μέθοδοι αντιμετώπισης δεν έχουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα.

(2) Θεραπεία του Ρομβοειδή μυ και του Συνδρόμου Στάσης Σώματος
Η αποτελεσματική θεραπεία της οσφυαλγίας που προκαλείται από τη βράχυνση και
καταπόνηση του Ρομβοειδή μέσω της συνεχούς κάμψης - διάτασης.

- Οι ασκήσεις διάτασης μέσω έλξηςχαλάρωσης θα εξομαλύνει τις πιέσεις των
μυών χωρίς να επιβαρύνει τις αρθρώσεις.

4. Βαθύ μασάζ στους εκ βαθέων μυς της σπονδυλικής στήλης
Ο ειδικός κύλινδρος που ελέγχεται από διαφορετικά προγράμματα λογισμικού πραγματοποιεί μασάζ σε όλους ή σε
συγκεκριμένους βραχυμένους – άκαμπτους μυς της σπονδυλικής, με ιατρική καθοδήγηση.

①

②

① KNX-7000 ειδικός κύλινδρος
② Μασάζ με το χέρι στους μυς της
σπονδυλικής στήλης.
③ Θεραπεία πίεσης στον
πυραμοειδή μυ.

③
⑤

4. Καταλληλότητα του μασάζ στους μυς της σπονδυλικής στήλης. –Reference - Basic clinical
massage therapy : integrating anatomy and treatment. JAMES H.CLAY, MMH , NCTMB, DAVID M. POUNDS, MA, BS.
Translated by Seong Gi Seok at al.

Σπονδυλική θεραπεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δίσκων
Πιθανή Χρήση του
Kinetrac-KNX7000

Προεξέχον δίσκος
Νεύρο
Δίσκος

Αξιολόγηση μετά από ορθοπεδικές
και νευρολογικές εξετάσεις όπως

Νευρομυϊκό

Ακτινογραφία, Μαγνητική και
Αξονική τομογραφία.

Ίνωση Αύλακας

Σπόνδυλος
Νωτιαίος μυελός

Μπορεί να εφαρμοστεί μετά από
επιβεβαίωση της δυνατότητας
χρήσης του Kinetrac-KNX 7000

Περίοδος
Θεραπείας

Πρόοδος Θεραπείας

Βδομάδα 1

. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, ο νωτιαίος μυς,οι τένοντες και οι συνδέσμοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να
υποβληθούν σε θεραπεία σύμφωνα με τα συμπτώματα. Από την πρώτη εβδομάδα εξαρτάται η αλλαγή της φυσιολογίας. - Οι βιοχημικές
αλλαγές που θα συντελεστούν είναι
1. Βελτίωση οργανιικής ανθεκτικότητας 2 Αύξηση της ευλυγισίας 3 Αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος 4 Αύξηση του σπονδυλικού
χώρου 5. Βελτίωση της ενυδάτωσης
Η αύξηση της ενυδάτωσης είναι μια διαδικασία όπου γλυκόζη, οξυγόνο και άλλοι μεταβολίτες εισέρχονται στο δίσκο με φυσικό τρόπο
και τον βοηθούν να ανακτήσει τη φυσιολογική του θέση.

Ημέρα 1, 2, 3, 4,

Βδομάδα 2
Ημέρα 6, 7, 8, 9,
Βδομάδα 3
Ημέρα 10, 11, 12, 13,
Βδομάδα 4
Ημέρα 14, 15, 16, 17,
Βδομάδα 5
Ημέρα 18, 19, 20, 21,
Βδομάδα 6
Ημέρα 22, 23, 24, 25,

1. Μείωση του πόνου 2. Μείωση της μυϊκής δυσκαμψίας 3. Αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος 4 Αύξηση της ευκαμψίας της
σπονδυλικής στήλης 5. Αύξηση του χώρου της σπονδυλικής στήλης 6. Μείωση των συμφύσεων 7. Έκταση του ουλώδη ιστού 8. Μείωση
της πίεσης των νεύρων 9. Αύξηση της πίεσης στο κενό των δίσκων 10. Απορρόφηση των προεξοχών του δίσκου 11. Βελτίωση της
ενυδάτωσης του δίσκου. Εκτός από την «αύξηση της περιοχής της σπονδυλικής στήλης», όλες οι αλλαγές είναι παρόμοιες με τις
φυσιολογικές αλλαγές που προκαλούνται από την άσκηση. Οι συνεχείς ασκήσεις θα βελτιώσουν την κατάσταση και θα ενισχύσουν και
θα σταθεροποιήσουν αυτές τις μεταβολές .
Κατά τις πρώτες 3 ~ 4 εβδομάδες θα συμβεί στο δίσκο σχηματισμός των κυττάρων του κολλαγόνου τύπου IV. Αυτά τα κύτταρα θα
βοηθήσουν την ικανότητα δημιουργίας ινών κολλαγόνου και την αναγέννηση του χόνδρου. Όμως ο σχηματισμός του κολλαγόνου τύπου
IV μπορεί να διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Τα νέα κύτταρα που θα τοποθετηθούν στη μέση του δίσκου λόγω της αύξησης της
εσωτερικής (υποπίεση) μέσω της αποσυμπίεσης, και μετά την αναδιοργάνωση, θα βοηθήσουν την ανάρρωση, αφού θα βοηθήσουν
στην επούλωση των κατεστραμμένων ινών.
Ως συμπέρασμα, ο ασθενής πρέπει να θυμάται ότι το κλειδί αυτής της θεραπείας είναι η ελαχιστοποίηση του χώρου μεταξύ των
σπονδύλων και να διατηρήσει την ενυδάτωση έως ότου πραγματοποιηθεί η θεραπεία. Η επέκταση της θεραπείας μπορεί να προκύψει,
εάν υπάρχει έλλειψη κυκλοφορίας του αίματος στο εσωτερικό του δίσκου ή έλλειψη ενυδάτωσης. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι
περίπου 6 ~ 10 εβδομάδες θεραπείας είναι η βέλτιστη . Επιπλέον, πρέπει να θυμάστε ότι διακοπή της θεραπείας μπορεί να
καθυστερήσει ή να διαταράξει την ανάρρωση.

Σύγκριση προϊόντων

Οι ισχύουσες μέθοδοι εφαρμόζουν
περισσότερη
έλξη
μεταξύ
των
αρθρώσεων των δίσκων και των μυών
της πλάτης απ΄ ότι στους ίδιους τους
δίσκους. Έτσι προκαλείται πόνος και η
πίεση επιβαρύνει τις αρθρώσεις και η
λεκάνη.
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται
σε θεραπεία μυών.

Χρησιμοποιώντας
τη
μέθοδο
της
μπροστινής κάμψης τύπου λόρδωσης, η
έλξη συμβαίνει ενώ η η πίεση
εφαρμόζεται την ίδια στιγμή στο πίσω
τμήμα της σπονδυλικής στήλης για να
κρατήσει την οσφυϊκή μοίρα σε κάμψη.

Η έλξη περιορίζεται στους μεσοσπονδύλιους συνδέσμους. Δεν
συνιστάται για θεραπεία των μυών της σπονδυλικής στήλης και
της λεκάνης.

-jenis COX χειροπρακτική τράπεζα
Έλξη χωρίς λόρδωση μπορεί να
μετακινήσει τον πυρήνα των
δίσκων, να προκαλέσει κήλη και
να επιδεινώσει τα συμπτώματα

- Τράπεζα Reander
Επικεντρώνεται σε δυναμική
θεραπεία χρησιμοποιώντας την
μέθοδο κάμψης-έκτασης.
Ανεπαρκής έλξη έχει σαν
αποτέλεσμα περιορισμένα
αποτελέσματα.

Kinetrac Πολλαπλές
λειτουργίες που
παρέχονται κάτω από τις
οδηγίες των ιατρών,
αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα των δίσκων
και των βραχυμένων μυών,
προσφέρουν βαθύ μασάζ
και διορθώνουν τα
προβλήματα στάσης του
σώματος

Decompressor

disc Decompressor
DRX-3000(USA)

Ημι-αυτόματο

Αποσυμπίεση
δίσκων

Robot Decompressor
M3D EXTENTRAC
Att-9000(USA)

Kinetrac KNX 7000
Intelligent disc Decompressor

Μοντέλο

Τεχνικές
Διαφορές
Ημι-αυτόματη
διορθωτική θεραπεία

Ποια είναι η σωστή απάντηση στους
ειδικούς που αναζητούν πολλαπλές

Θεραπεία
Μυών

λειτουργίες αντιμετώπισης των
προβλημάτων των δίσκων, των
βραχυμένων μυών, των προβλημάτων
στάσης του σώματος και της ανάγκης
μασάζ των μυών?

Πλοήγηση αποσυμπίεσης που
κατευθύνεται από computer

Τομέας

Μηχανήματα
αποσυμπίεσης
άλλων
κατασκευαστών

Μορφές Θεραπείας

KNX-7000

Καθοδήγηση της αποσυμπίεσης
στη στάση των οσφυϊκών
σπονδύλων

Η διατήρηση της
λόρδωσης

Η διατήρηση της
λόρδωσης

Η φυσική διατήρηση της λόρδωσης

Περιοχή έλξης

Η θέση των οσφυϊκών
σπονδύλων

Οσφυϊκή μοίρα

Σπονδυλική στήλη, λεκάνη, κάτω άκρα

Στόχευση συγκεκριμένης
περιοχής

θετικό

θετικό

Πλοήγηση στοχευόμενου συστήματος
αποσυμπίεσης δίσκου

Έκταση των μυών της
σπονδυλικής στήλης και της
λεκάνης
Λειτουργία χαλαρωτικού μασάζ

αρνητικό

Ημιαυτόματη και
χειροπρακτική
θεραπεία

Σπονδυλική στήλη, λεκάνη δυνατότητα
μηρού

Η δυνατότητα θεραπείας της
λεκάνης manipulation

αρνητικό

Χειροπρακτική
θεραπεία

θετικό

Δυνατότητα θεραπείας της
οσφυϊκής υπερλόρδωσης

Καμία αλλαγή

»

Θεραπευτικό αποτέλεσμα του συνδρόμου
της λόρδωσης

Εμπλοκή του χειροπρακτικού

αρνητικό

»

Αυτόματος χειρισμός με την επιλογή
προγράμματος

Προετοιμασία από τον χειριστή

Δύσκολη

Πολύ δύσκολη

Απλή προετοιμασία και ολοκλήρωση

KINETRAC αυτόματη εκτέλεση κινήσεων με λειτουργικό σύστημα μέσω υπολογιστή που συνδυάζει
λειτουργία αποσυμπίεσης με ελεγχόμενη έλξη αποκατάστασης και ιδιότητες manipulation θεραπείας.

