
הבשורה החדשה בתחום כאבי הגב

كتيب تدريب وتعليامت االستخدام
Respine4u -ب

Respine4u جميع الحقوق محفوظة لرشكة النسخ االحتياطي اليومي محدودة الضامن مصنعة



البرشى الجديدة يف مجال آالم الظهر!
 للتخفيف، التهدئة والتحرر

يف املنزل، وفقاً لوقتك وراحتك
دون تفعيل قوة خارجية إضافية

072-2457062 
info@respine4u.com
www.respine4u.com 



Respine4u جميع الحقوق محفوظة لرشكة النسخ االحتياطي اليومي محدودة الضامن مصنعة
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وترية ومدة االستخدام
بعد عدة استخدامات وخالل األسبوع األول، يستوعب الدماغ والجسم التأثري اإليجايب للتنفس، االسرتخاء وتحرر الضغوط من الجسم والجهاز العصبي. نتيجة لذلك، ال توجد 
 ،Respine4u حاجة إىل تحديد مدة االستخدام وتواتره بشكل تعسفي، عىل العكس من ذلك – اسمحوا ألنفسكم أن تشعروا متى وكم من الوقت أنتم تحتاجون استخدام

وتذكروا أن جميع املعلومات الطبية عن حالة جسمكم موجودة بالفعل لديكم يف جسمكم ودماغكم وكل ما يتبقى هو منح الدماغ الظروف الالزمة إلدارة أجهزة الجسم 
وجعلها تحقق التوازن واألداء عىل النحو األمثل كام هي صممت للعمل.

من أجل تحسني القدرة عىل التكيف ومعرفة Respine4u ومستوى االستامع الحتياجات الجسم، من املستحسن استخدامه مرة واحدة عىل األقل يوميا وإذا كان األمر 
كذلك، يفضل أن يكون ذلك قبل النوم. يف البداية، حاولوا االستلقاء عليها ملدة 15-3 دقيقة، للتعود عىل التنفس البطيء والعميق، واالنتباه ألحاسيس الجسم. ومن األفضل 

النوم  لفرتة أطول.

توصيات الستخدامات إضافية

1

االستخدام األول يف الصباح بعد االستيقاظ واالنتعاش، يوىص قبل البدء يف الروتني اليومي وقبل 
األكل أو الرشب.

2

االستخدام الثاين، يف املساء بالقرب من وقت النوم، قبل االستلقاء عىل الرسير، من املستحسن أن 
تبدأ النوم باالستلقاء ملدة 15-10 دقيقة )أو أكرث( من أجل تحرير الضغوط التي تراكمت خالل 

النهار وخلق اسرتخاء وراحة يف أجهزة الجسم.

3

ميكن االستخدام أيضا خالل اليوم، بناء  عىل الحاجة. عىل سبيل املثال، إذا كنت تشعر بالرغبة أو 
الحاجة إىل التحرر واالسرتخاء أو اذا كانت هناك عالمات تشري إىل عدم الراحة أو بداية تطور األمل.



Respine4u هو براءة اخرتاع عاملية يف مجال آالم الظهر - تم تصميمه بشكل خاص لتخفيف اآلالم، 
التحرر، االسرتخاء ولتقوية الجسم. Respine4u هو منتج مريح فريد من نوعه، املعد لالستخدام املنزيل 

العائيل ومصمم لتمكني حياة صحية ونشطة يف العرص الحديث.

أبرز النقاط املهمة
يشمل املنتج العديد من املزايا وهو يدعم الحفاظ عىل وضعية الجسم املتامثل، التنفس الحجايب العميق والفعال، التوازن بني أجهزة الجسم عن طريق تخفيف الضغوط 

عن الظهر وعن الجهاز العصبي وتحسني التواصل بني الدماغ والجسم من خالل العمود الفقري والجهاز العصبي.
يوىص باستخدام املنتج من طول 155 سم إىل 190 سم. أقل أو أعىل من هذه القياسات، ميكن طلب منتج خاص والذي يناسب أبعاد حجم املستخدم.	 
عند االستخدام لدى األعامر دون سن 12، يوىص أن يكون ذلك بإرشاف شخص بالغ من أجل ضامن استخدام آمن وفقا للتعليامت ولحامية املنتج من التلف أو من 	 

استخدام خاطئ الذي ال يتوافق مع هذه التعليامت.

يوىص Respine4u من أجل:
خلق حركة داخلية لطيفة ملختلف أجهزة الجسم وتفعيل آلية الشفاء الطبيعية للجسم مع الحد من تراكم األرضار اليومية الناجمة عن الجلوس لفرتات طويلة وقلة 	 

حركة كافية التي متيز منط الحياة العرصية.
منع آالم الظهر الزائدة التي تؤدي إىل قيود يف الحركة	 
تحسني الحالة البدنية العامة والقدرة عىل إدارة حياة نشطة وصحية دون آالم ال لزوم لها.	 

توصيات االستخدام
يتيح Respine4u مستوى عميق من االسرتخاء، التحرر والراحة. يتيح هذا الوضع للمستخدم االستامع إىل الجسم وتحسني االتصال بني الدماغ والجسم وخاصة العمود 

الفقري من خالل الجهاز العصبي.
ينصح بوضع املنتج يف مكان ميكن الوصول إليه بحيث يكون متاًحا لجميع أفراد العائلة، من أجل إتاحة إمكانية منح رد فعل فوري، وبحسب الحاجة، لحاالت جسدية التي 
تتطلب اهتامماً – مثل الشعور بعدم الراحة، عالمات التي تشري إىل األمل وخاصة عندما يتعلق األمر ببدء األمل "الذي من املفرتض أن نتمكن من العيش معه"، تعب مرتاكم، 

بعد جهد ونشاط بدين شاق، الشعور بالضغط العاطفي وما شابه ذلك. عند تشخيص مثل هذه العالمات، يكون من املتحسن االستلقاء عىل Respine4u بالرسعة املمكنة 
قدر اإلمكان وذلك ملنح الدماغ والجسم الراحة الالزمة للعالج بشكل طبيعي للتخفيف، االسرتخاء وتحرر تلك العالمات.
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تعليامت االستخدام

ضع Respine4u يف مركز الرسير الذي تنام عليه وذلك من أجل الحفاظ عىل أقىص قدر من السالمة أثناء االستلقاء عىل الفراش والنزول منه. مستوى االسرتخاء العميق . 1

– من أجل منع الدوخة – يف نهاية االستلقاء عىل Respine4u، يجب النزول ببطء وإىل الخلف – يف البداية أثناء دعم ثابت يف منطقة الركبتني والجلوس لبضع لحظات 

عىل الرسير قبل القيام والتحول إىل وضعية الوقوف وامليش، أو بكلامت بسيطة "عدم القيام مرة واحدة". 

     عند  القيام، ال تتكئ عىل املنتج حتى ال تتلفه.

يجب وضع Respine4u ومن ثم وضع الجسم عليها كام هو موضح بالرسم التوضيحي – بحيث يتم وضع الحوض عىل قسمه الخلفي، يف حني يتم وضع الساقني . 2

والفخذين خارج Respine4u. يتم وضع البطن والصدر عىل الجزء املركزي والرأس بني الوسائد يف الجزء األمامي )يف الفجوة املخصصة لذلك( ويتم وضع اليدين عىل 

جانبي الجسم والفراش ويتم توجيهها بشكل مريح نحو الجزء العلوي بحيث يتم فتح الصدر وسحب الكتفني للخلف قليال.

ميكن دعم الساقني والقدمني بوسادة من أجل تقليل الضغط عىل أصابع القدمني والركبتني، كام ذكر أعاله ألصحاب بنية جسم ضيقة، ميكن دعم الذراعني بواسطة . 3

وسادتني التي يتم وضعها عىل كال جانبي الفراش تحت الذراعني.



Respine4u هو براءة اخرتاع عاملية يف مجال آالم الظهر - تم تصميمه بشكل خاص لتخفيف اآلالم، 
التحرر، االسرتخاء ولتقوية الجسم. Respine4u هو منتج مريح فريد من نوعه، املعد لالستخدام املنزيل 

العائيل ومصمم لتمكني حياة صحية ونشطة يف العرص الحديث.

أبرز النقاط املهمة
يشمل املنتج العديد من املزايا وهو يدعم الحفاظ عىل وضعية الجسم املتامثل، التنفس الحجايب العميق والفعال، التوازن بني أجهزة الجسم عن طريق تخفيف الضغوط عن 

الظهر وعن الجهاز العصبي وتحسني التواصل بني الدماغ والجسم من خالل العمود الفقري والجهاز العصبي.
يوىص باستخدام املنتج من طول 155 سم إىل 190 سم. أقل أو أعىل من هذه القياسات، ميكن طلب منتج خاص والذي يناسب أبعاد حجم املستخدم.	 
عند االستخدام لدى األعامر دون سن 12، يوىص أن يكون ذلك بإرشاف شخص بالغ من أجل ضامن استخدام آمن وفقا للتعليامت ولحامية املنتج من التلف أو من 	 

استخدام خاطئ الذي ال يتوافق مع هذه التعليامت.

يوىص Respine4u من أجل:
خلق حركة داخلية لطيفة ملختلف أجهزة الجسم وتفعيل آلية الشفاء الطبيعية للجسم مع الحد من تراكم األرضار اليومية الناجمة عن الجلوس لفرتات طويلة وقلة حركة 	 

كافية التي متيز منط الحياة العرصية.
منع آالم الظهر الزائدة التي تؤدي إىل قيود يف الحركة	 
تحسني الحالة البدنية العامة والقدرة عىل إدارة حياة نشطة وصحية دون آالم ال لزوم لها.	 

توصيات االستخدام
يتيح Respine4u مستوى عميق من االسرتخاء، التحرر والراحة. يتيح هذا الوضع للمستخدم االستامع إىل الجسم وتحسني االتصال بني الدماغ والجسم وخاصة العمود 

الفقري من خالل الجهاز العصبي.
ينصح بوضع املنتج يف مكان ميكن الوصول إليه بحيث يكون متاًحا لجميع أفراد العائلة، من أجل إتاحة إمكانية منح رد فعل فوري، وبحسب الحاجة، لحاالت جسدية التي 
تتطلب اهتامماً – مثل الشعور بعدم الراحة، عالمات التي تشري إىل األمل وخاصة عندما يتعلق األمر ببدء األمل "الذي من املفرتض أن نتمكن من العيش معه"، تعب مرتاكم، 

بعد جهد ونشاط بدين شاق، الشعور بالضغط العاطفي وما شابه ذلك. عند تشخيص مثل هذه العالمات، يكون من املتحسن االستلقاء عىل Respine4u بالرسعة املمكنة 
قدر اإلمكان وذلك ملنح الدماغ والجسم الراحة الالزمة للعالج بشكل طبيعي للتخفيف، االسرتخاء وتحرر تلك العالمات.
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وترية ومدة االستخدام
بعد عدة استخدامات وخالل األسبوع األول، يستوعب الدماغ والجسم التأثري اإليجايب للتنفس، االسرتخاء وتحرر الضغوط من الجسم والجهاز العصبي. نتيجة لذلك، ال توجد 
 ،Respine4u حاجة إىل تحديد مدة االستخدام وتواتره بشكل تعسفي، عىل العكس من ذلك – اسمحوا ألنفسكم أن تشعروا متى وكم من الوقت أنتم تحتاجون استخدام

وتذكروا أن جميع املعلومات الطبية عن حالة جسمكم موجودة بالفعل لديكم يف جسمكم ودماغكم وكل ما يتبقى هو منح الدماغ الظروف الالزمة إلدارة أجهزة الجسم 
وجعلها تحقق التوازن واألداء عىل النحو األمثل كام هي صممت للعمل.
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نصائح لالستخدام الصحي والفعال
Respine4u االستخدام األويل ومامرسة الوضع املناسب عىل

املنتج فريد من نوعه ويدعم منح عادات ومهارات االستامع إىل جسدنا، للتغريات فيه، لعالمات إرشادية وألخذ املسؤولية والسيطرة إىل أيدينا.
عند االستخدام، يوىص االنتباه إىل ما يحدث بشأن األمل وتالشيه، التنفس، االسرتخاء وعودة الجسم بالكامل إىل وضعية متاثل، لحالة اإلجهاد العاطفي، ملا يحدث يف 

الظهر، يف الرقبة، يف الحوض وحتى يف القدمني.  لذلك، يجب التعود عىل االستخدام ومامرسة استخدام Respine4u تدريجيا من خالل االستامع إىل الجسم وحتى 
يصبح األمر روتينيا.

االستلقاء عىل Respine4u هوعىل البطن بحيث يكون الوجه نحو األسفل، وهي وضعية نحن غري معتادين عليها بشكل عام، ولكنها تقلل من الضغط عىل 
العمود الفقري.  بحيث يجب زيادة  وقت استخدام Respine4u لعدة دقائق يف كل مرة، لذلك نحن نويص باستخدام تدريجي )حسب الشعور الشخيص( من 

.Respine4u أجل أن نعتاد عىل التنفس الحجايب نتيجة لتشتت الضغط الذي ميارس عىل منطقة الصدر والبطن أثناء االستلقاء عىل
يدور الحديث عن شعور مشابه للقوى التي متارس عىل الصدر والبطن يف املعالجة املائية أو عند السباحة بأسلوب سباحة الذي يتطلب الستلقاء عىل البطن )عىل 

سبيل املثال، سباحة الصدر(.
إذا بعد عدة دقائق من االستخدام، تشعر بعدم راحة يف الظهر، فهذا يرجع إىل تحسني التوصيل العصبي وبدء عملية إيجابية لتحرير العضالت واألنسجة الرخوة 

حول العمود الفقري. 

مهم!
يف كل حالة من الشعور بأمل غري اعتيادي،

Respine4u يجب التوقف عن االستلقاء بشكل فوري عىل

يف بداية االستخدام، ينصح بقياس الوقت الذي مّر من بداية االستلقاء حتى ظهور شعور غري مريح. ينصح بإجراء تسجيل لقياسات الوقت من أجل التأكد من أن 
.Respine4u هذا الشعور يختفي تدريجيا وأنه من املمكن متديد مدة االستلقاء عىل

بعد تأقلم الجسم، سيكون من املمكن االستلقاء عليه بدون تحديد للوقت ودون الشعور بعدم االرتياح وذلك وفقا ملشاعرك الشخصية.

األوقات التي ينصح بها لالستخدام

النوم اللييل – يوىص به جًدا  عند النوم ليال قدر اإلمكان وميكن النوم أيضا بحسب الحاجة، عىل Respine4u. هكذا، سيتيح هذا التواصل وتحسني اتصال الدماغ بالجسم بغرض القيام 

بالعديد من األنشطة الحيوية التي تتم من قبل الدماغ والجسم أثناء النوم.  بالطبع، سنستمتع من االسرتخاء العاطفي والتحرر من الضغوط من الجهاز العصبي الذي سيؤدي إىل نوم لييل جيد 

وفعال مع تقليل الضغط عن الجهاز الهيكيل والعصبي.



من الرضوري الحرص عىل!

ال يجوز االستلقاء عىل Respine4u بعد وجبة طعام / األكل / االكثار من الرشب من أجل منع حدوث وضع 
تكون فيه محتويات املعدة مضغوطة باتجاه الحلق.

يجب التأكيد عىل أنه عىل عكس تفسري أحاسيس عدم الراحة التي قد تظهر يف االستخدامات األولية يف عملية 
التعرف عىل Respine4u ،وعىل عكس مبستوى األمل الذي يعرفه كل شخص بشكل شخيص عندما يبدأ باالستلقاء 
عىل املنتج، فإن املنتج هو منتج راحة– التجربة التي نسعى إليها هنا للحصول عىل نوع من االسرتخاء الذي يعرفه 

املستخدم، فهو يعرف متى يشعر بالهدوء يف تجربة االسرتخاء والتحرر.

تحذير: يف كل حالة اشعور  بأمل غري مألوف – عىل سبيل املثال، األشخاص بعد اصابة أو رضبة قاسية يف الظهر، 
حادث طرق الذي مروا من خالله بهزة كبرية، يف مثل هذه الحاالت التي يظهر فيها األمل، وبشكل عام يف حالة األمل 

الحاد، يجب التوقف فوراً عن االستلقاء عىل Respine4u واالستمرار يف االستخدام بعد ذلك عندما يهدأ االمل 
، بحذر وتدريجيا فقط لبضع دقائق يف كل مرة. تشري الزيادة يف مدة وقت االستخدام يف مثل هذه الحاالت إىل 

التحسن التدريجي الذي يحدث يف الجسم بشكل طبيعي.

تحذير!

يجب املساعدة واإلرشاف عىل استخدام املنتج من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل منع السقوط عن املنتج و / 
أو عن الرسير الذي يوضع عليه.

يجب االستلقاء فقط عىل البطن كام هو موضح يف الرشح ويف الرسم التوضيحي، بحيث يتم وضع الرأس يف  الفجوة 
املخصصة لذلك.

ال تضغط الرأس بقوة نحو األسفل، يجب العثور عىل املوضع املناسب للرأس الذي يستند عىل عظام الخدين – يف 
املكان الذي يتوقف فيه الرأس ويُدعم بشكل طبيعي عىل جوانب الفجوة املخصصة لذلك يف  الفراش.  ال متيل 

الرأس إىل الجوانب ألن األمر سيؤدي إىل تفعيل ضغط غري رضوري عىل الرقبة وفقرات الظهر العلوي.

ال تستلقي عىل املنتج عىل الظهر أو عىل الجانب. من املستحسن عدم وضع األيدي مبسوطة للخلف حتى ال نقوم 
بإلغاء فتح الصدر بالشكل األمثل. 

X









!

!



Respine4u جميع الحقوق محفوظة لرشكة النسخ االحتياطي اليومي محدودة الضامن مصنعة

اإلعفاء / تقييد مسؤولية املنتج:
يعترب Respine4u منتًجا لالسرتخاء وليس منتًجا طبيًا وليس مخصًصا للعالج الطبي وبالتايل إذا كنت تعاين من أي مشكلة طبية، فيجب عليك استشارة الطبيب املعالج 	 

قبل استخدام املنتج.
ال تتحمل الرشكة و/ أو من ينوب عنها أي مسؤولية بسبب أرضار مبارشة أو غري مبارشة قد تنجم عن استخدام ليس وفقاً  لتعليامت الرشكة و / أو معالجة وتخزين 	 

Respine4u ليس وفقاً للتعليامت، لظروف البيئة ولتخزين.
دون اإلخالل بعمومية ما ذكر أعاله، مبوجب هذا فأن الرشكة لن تكون مسؤولة ولن تغطي تكلفة أي رضر أو تلف مبارش أو غري مبارش لحق / سيلحق باملنتج و/ أو 	 

املستخدم و/ أو أي طرف ثالث، يف أي من الحاالت  التالية و / أو نتيجة لذلك:
استخدام املنتج بخالف تعليامت االستخدام من قبل الرشكة.	 
تعرض املنتج للمخاطر، عىل عكس الوصف يف تعليامت الظروف البيئية والتخزين، مبا يف ذلك تاليش   اللون بسبب التعرض للشمس، متزقات، غسل ليس وفقا 	 

لتعليامت الرشكة املصنعة، رضر املنتج من قبل الحيوانات، دخان السجائر، روائح مختلفة.
استخدام أدوات إضافية.	 
رضر و/ أو تفاقم الحالة، حيث أن السبب لها هو نتيجة متوقعة و/ أو معقولة لحالة طبية سابقة لدى املستخدم.	 
تلف، تآكل أو رضر الذي قد يحدث للمنتج نتيجة رضبة، حادثة، معالجة أو استخدام بشكل مهمل، غري صحيح أو غري معقول.	 
اليك عىل املنتج. 	 

ال مينح ممثلو الرشكة أي استشارة طبية فيام يتعلق باستخدام املنتج، وبالتايل إذا كان املستخدم بحاجة أو كلام احتاج إىل املوافقة الطبية الستخدام املنتج، فإن الحصول 	 
عىل هذه املوافقة سيكون من مسؤوليته الحرصية. يرجى انتباه املستخدم، قد يتسبب استخدام الفراش أحيانا  بشعور عدم الراحة و / أو غثيان و/ أو الشعور بالدوخة 

الخفيفة.

ال تتحمل الرشكة و/ أو أي مورد و/ أو أي جهة تابعة و/ أو أي شخص نيابة عن الرشكة أي نوع من املسؤولية تجاه أي أرضار و/ أو تعويضات مبارشة و/ أو غري مبارشة، 	 
مبا يف ذلك أرضار مرافقة، خاصة، ناجمة عنها، محددة، عشوائية، مبا يف ذلك دون اإلخالل بعمومية ما ذكر، تعويضات بسبب فقدان عمل وأعامل تجارية و /أو أي خسارة 

و / أو أي رضر مادي آخر، الناجمة عن و / أو املتعلقة بـ )1( االستخدام و/ أو عدم القدرة عىل استخدام املنتج؛ )2( توفري و/ أو عدم توفري خدمات دعم عند استخدام 
املنتج. عىل أية حال، ستكون مسؤولية الرشكة الحرصية للدفع مقابل األرضار، فقط يف حالة حدوث رضر مقصود ويف حاالت اإلهامل الجسيم والتعويض الوحيد املتفق 

عليه، وهو تحت ترصف املستخدم، بسبب استخدام املنتج، الذي ال يتجاوز القيمة التي دفعت فعليا مقابل املنتج. 

يرصح املستخدم ويدرك أن استخدام هذا املنتج ال يشكل أي التزام لتحسني الحالة الطبية للمستخدم و/ أو جودة حياته. يف نهاية األمر، هذا منوط بالشعور الشخيص 	 
لكل مستخدم ووترية التحسن والشفاء بشكل طبيعي وشخيص لكل مستخدم. 



يف ساعات الصباح – قبل بدء االعامل اليومية، عند االستيقاظ األول يف الصباح، سوف يساعد االستلقاء لبضع دقائق عىل Respine4u عىل إعادة الجسم إىل التوازن 
والتامثل يف الحاالت التي ننام فيها يف وضعية  أدت إىل "شد وتشنج العضالت" خالل الليل. باإلضافة إىل ذلك، االستخدام الصباحي مينع الشعور باالرتباك ،التعب والرغبة يف 

املزيد من النوم حتى لو كان الجسم يعاين من ضغوط غري رضورية نتيجة النوم.

خالل اليوم –  يساعد يف تحرر الظهر، مينع تراكم الضغوط وبشكل أسايس نستطيع االستمرار يف العمل  بحيوية، بيقظة وبهدوء أكرب .
قبل وبعد نشاطات مختلفة – القيادة أو السفر ملسافات طويلة، الطريان، مشاهدة عرض، التواجد يف مناوبة طويلة التي تتطلب الوقوف عىل األقدام، الخروج اىل االستجامم 

بعد يوم من النشاط، النشاط يف صالة األلعاب الرياضية أو أي نشاط ريايض آخر، الرقص، ركوب الخيل، وأي نشاط يتطلب مجهودا بدنيًا.

الظروف البيئية والتخزين
نظرًا إىل أن ّ املواد املكوّن منها Respine4u هي مواد لينة نسبيا، يجب تخزين Respine4u دون تعرضه ألشعة الشمس ومصدر حرارة )مثل الرادياتور املشعاع، موزع 

الحرارة(. تشكل غرفة النوم بيئة تخزين مثالية. 
ينصح أيضا بتجنب التعرض للرطوبة، األوساخ، مصادر التلوث الرطبة أو الدهنية، الحيوانات التي تعيش يف املنزل )مثل كلب أو قطة( التي ميكن أن تلحق الرضر باملنتج عن 

طريق الفم، األظافر، الشعر أو اللعاب. 
عند التخزين يجب تجنب أي رضر ميكانييك قد يؤثر عىل املبنى  املندمج لإلسفنج نتيجة لتوجيه ضغط ثابت من وزن ما، مام قد يغري شكله أو يتلف أحد أجزائه.

تنظيف املنتج
تتكّون حقيبة الحمل الخاصة بـ Respine4u من مواد بالستيكية ميكن غسلها يف الغسالة بدرجة حرارة تصل إىل 30 درجة مئوية. ممنوع العرص أو اليك.

غالف النسيج الخارجي الذي نستلقي عليه قابل لإلزالة. إنه مصنوع من نسيج قطن لييكرا )%98 قطن و %2 لييكرا( وكذلك من أقمشة مرنة قابلة للتنفس يف الجوانب 
وسطح بالستييك يشبه الجلد يف األسفل. ميكن غسل هذا الغالف يدويا يف ماء فاتر وتعليقه حتى يجف. ممنوع عرص أو يك هذا الغالف. بدال من ذلك، ميكن التجفيف يف 

.)delicate ( املجفف بطريقة لطيفة

باإلضافة إىل ذلك، يوجد عىل املنتج غطاء قطني غري قابل لإلزالة،  تجنب توسيخه، وإذا لزم األمر، قم بتنظيفه بشكل خفيف  بواسطة قطعة قامش مبللة، خالية من السوائل 
حتى ال متتص السوائل والروائح إىل داخل املنتج. من املمكن شفط الغبار من املنتج لكن بدون تعريضه لحرارة مبارشة من املجفف، مجفف الشعر، التعرض ألشعة الشمس 

وما شابه.



الغدة الدرقية، تبادل مواد، اإلبط

فتحة الرشج، الجرب، سلس البول 

(التحكم بالعضلة العارصة)

أوجاع ما بعد الوالدة، مفاصل الورك، 

انحراف العمود الفقري جانبيا

القولون، تدفق الدم يف الساق�، الكاحل�، 

القدم� الباردة

الربوستات، أسفل الظهر، التبول الزائد، 

عرق النسا

األعضاء التناسلية، الركبت�، الدورة 

الشهرية، الحمل

الزائدة الدودية، البطن، أوجاع البطن

القولون، أعىل الفخذ (األربية)، 

إمساك، القولون العصبي

عضالت الرقبة، الكتف�، الحلق

األوتار الصوتية، بحة يف الصوت، اليدين، 

األصابع

األنف، البلعوم، املريء، اللوزت� والحلق

األذن�، توازن السكر، عظام الوجه، 

العصب الثال¶

العيون، الجيوب األنفية، اإلغ¹ء

الرأس، عصبية، صداع نصفي

األمعاء الدقيقة، الحجاب الحاجز، 

أوجاع الغازات

الكىل، مشاكل الجلد

الكىل، تعب مزمن، املسالك البولية

الغدة الكظرية، ضغط الدم

الطحال، مقاومة منخفضة لألمراض

البنكرياس، اإلثني عرش، مرض 

السكري

املعدة، اضطراب املعدة، حرقة، 

قرحة املعدة

الكبد، ضغط دم منخفض، تدفق 

الدم

املرارة، حساسية

الرئت�،  الشعب الهوائية، الثدي�، 

أنابيب الحليب

القلب، ص¹مات، الغدة الدرقية

الكتف، اليدين، الصدر، ترصيف 

ليمفاوي، الربو

حاسة الشم، أنف، حاجز 

األنف

جذع الدماغ، توازن، تناسق، نوم منتظم

قاعدة 
الجمجمة

צ1 C1

T12

L1

L2

L3

L4

L5

C2
צ2

C33צ

C44צ

C55צ

C66צ

C77צ
T1

ח1
T2

ח2
T3

ח3
T4

ח4

T55ח

T66ח

T77ח

T88ח

T9
ח9

T10
ח10

T1111ח

ח12

מ1

מ2

מ3

מ4

sacrum عظمة العجز

 Coccyx (عصعص) عظم الذنب

מ5

الدماغ – العمود الفقري – الجسم
العمود الفقري والنخاع الشويك داخله هام مركز التواصل العصبي يف الجسم.

يوجد لكل فقرتني والقرص املوجود بينهام دورًا مهاًم – السامح بحركة الجسم دون الضغط عىل جذور األعصاب وتعطيل تدفق املعلومات وعمل أعضاء الجسم. إزاحة جزئية 
للفقرات ونتوءات أو انزالق غرضويف )ديسك( تضغط جميعها عىل األعصاب ويعطل التواصل السليم بني الدماغ والجسم. يؤدي تحرر الضغط )إزاحة جزئية( عن الفقرات 

وتحّسن حركتها إىل تحسني مرور تعليامت تشغيل األعضاء وتحسني وظيفة األعضاء والعضالت ذات الصلة.
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7 نصائح الستخدام Respine4u للحاالت املختلفة يف الحياة اليومية

1. االستخدام التدريجي – يجب علينا اإلصغاء للجسم خاصة بحالة وجود أمل حاد يف الظهر، أمل بدرجة الشلل وتشنجات، وبسبب الخشية من أن الحركة قد تكون . 1
مؤملة يجب االستخدام بشكل تدريجي، من أجل التعّود وتدريب الدماغ وأجهزة الجسم عىل االستجابة لألمل وتنشيط آلية الشفاء الطبيعي.  ينصح باالستلقاء عىل 

Respine4u لبضع دقائق يف كل مرة بلطف إىل حد "األمل املحتمل" مع الرتكيز عىل التجربة اإليجابية وبقدرة الجسم عىل الهدوء، التحرر واالسرتخاء.

2. رد الفعل واالستخدام عند الشعور بأي أمل – يتكون إدراك األمل يف الدماغ ألسباب مختلفة ابتداًء من اإلصابة الجسدية، تراكم الضغوط وحتى العالقات العاطفية. يف . 2
كل حالة يكون األمل حقيقًيا، ملموًسا ويتم الشعور به بالتأكيد. باستخدام Respine4u،  يحدث اسرتخاء يف الجهاز العصبي )الالودي(، يتحسن االتصال بني الدماغ 

والجسم، تبدأ عملية توازن مهدئ حيث يستطيع الدماغ تشخيص مصدر األمل بشكل فّعال يف محاولة لتخفيف وتهدئة مستوى األمل بشكل طبيعي. ينصح اإلصغاء إىل 
الجسم واستخدام  Respine4u فعليا عند ظهور العالمات األوىل لألمل.

3. ليس فقط آالم الظهر! يتيح لنا Respine4u  تهدئة وتحسني حالتنا أيضا يف حاالت آالم الرقبة، الصداع النصفي، الكتف، لوح الكتف، الحوض وغريها. الهدوء، . 3
االسرتخاء، التنفس العميق الذي نحصل عليه أثناء االستلقاء عىل Respine4u مخصصة لرتكيز "االنتباه" وقدرة الدماغ عىل العمل يف وقت واحد عىل مجموعة 

متنوعة من أجهزة الجسم – من أجل التهدئة، التخفيف وتقليل وحتى االمتناع عن استخدام مسكنات األمل غري الرضورية، لتقليل مستوى القلق وبشكل عام لتقليل 
مشاعر عدم الراحة التي حتام ميكن أن تختفي بشكل طبيعي.

4. العالمات العصبية – استخدام Respine4u يقلل الضغط عن الجهاز العصبي، يهدئ ويحّسن نقل املعلومات يف الجهاز العصبي. قد يظهر إحساس بالتنمل، إشعاع . 	
إىل الساقني أو اليدين أثناء االستلقاء عىل Respine4u والتي تضعف أو تختفي أثناء عملية االسرتخاء والهدوء. االستلقاء عىل Respine4u عندما يكون هناك 

إحساس  بالتنمل، إشعاع إىل الساقني أو اليدين، ميدد الفقرات ويحرر الضغوط بشكل فوري للحد من هذه الظاهرة يفضل االستعامل مسبقاً قدر اإلمكان حتى قبل أن 
تتطور اآلالم.

Respine4u .5 والتأمل – باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من الفوائد التي تم ذكرها حول تخفيف األمل وتقليل تراكم الضغوط، فإن استخدام Respine4u يساعد . 5
الجسم بالوصول اىل وضعية تأمل خالل بضعة دقائق. يف وضعية التأمل، يصل الجسم اىل مستوى هدوء وتركيز وهو أمر موىص به حتى لو كان لبضع دقائق يومًيا ألن 

تأثريه الجسدي والعاطفي إيجايب للغاية. من خالل االستلقاء عىل Respine4u، ميكن للمرء االستمتاع بحالة تأمل طبيعية دون الحاجة إىل معرفة تقنية معينة أو 
تعلمها أو تطبيقها.

Respine4u .6 وجودة النوم – إن استخدام Respine4u يف نهاية اليوم بالقرب من وقت النوم، يسمح بالتحضري والدخول يف حالة نوم مريحة وبرسعة. من خالل . 	
ذلك، تتحسن استمرارية النوم وحتى يتحسن عمق النوم.

Respine4u .7 واالنتعاش يف منتصف النهار – عبء الحياة الحديثة ال يسمح دامئا بأخذ قسط من الراحة / النوم عند الظهرية وما شابه ذلك خالل النهار. استخدام . 	
Respine4u لبضع دقائق خالل اليوم، مينح الهدوء ويسمح لراحة قصرية ولكنها مركزة وفعالة يف وقت قصري. إن الشعور الذي يتم الحصول عليه بعد هذه الراحة 

ينعش ويسمح بالعودة خالل وقت قصري إىل الحيوية واألداء الجيد مع تجديد الشعور بالرتكيز والطاقة يف الجسم.



البرشى الجديدة يف مجال آالم الظهر!

عندما يكون ظهرك مشدوًدا ومعظم الوقت أنت تعيش مبعاناة،

هذا يؤثر عىل الحياة يف جميع املستويات.

من عدم القدرة عىل ربط أربطة حذائك، وحتى األداء بشكل جزيئ يف العمل
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 The New Approach to Back Pain

السيطرة عىل آالم الظهر

 للتخفيف، التحرر، االسرتخاء،  التقوية والتحّسن



 072-2457062
info@respine4u.com
www.respine4u.com  The New Approach to Back Pain

إن Respine4u هو منتج للراحة وليس منتجا طبيا وليس مخصصا للعالج الطبي، وبالتايل إذا كنت تعاين من أي مشكلة طبية، فأنت بحاجة إىل 

استشارة الطبيب املعالج قبل استخدام املنتج. يجب التوضيح الرشكة لن تكون مسؤولة ولن تغطي تكلفة أي رضر مبارش أو غري مبارش تسبب/ سوف 

يتسبب للمستخدم بسبب استخدام  Respine4u. ال يقدم ممثلو الرشكة أي مشورة طبية فيام يتعلق باستخدام املنتج وبالتايل فإن املستخدم يحتاج 

إىل موافقة طبية الستخدام املنتج، حيث أن الحصول عىل هذه املوافقة الحرصية ستكون من مسؤوليتك. يرجى انتباه املستخدم إىل أن استخدام الفراش 

قد يؤدي أحيانا إىل شعور غري لطيف و/ أو غثيان أو الشعور بدوار خفيف.
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شهادات األطباء
الدكتور يويس اليترن – مدير قسم جراحة الظهر يف مستشفى مئري، كفار سابا

إن سنوات عميل كطبيب عظام، جراح متخصص للظهر ومدير القسم تتطلب غالبًا الجلوس املتواصل او الوقوف لفرتة طويلة اثناء الجراحة. لقد عانيت 

يف املايض من آالم يف الظهر ومن ظهر مشدود. اعتبارا من شهر ترشين الثاين 2014، فإن تجربتي هذه تتمثل يف تحرير الضغوط يف نظام الظهر، االسرتخاء 

والراحة، تحسن يف حالة الظهر بشكل ملحوظ، فأنا ال أعاين من آالم وإحساس بقوة وبتواتر األمل بعد اآلن، كام كان يف املايض. أنا أويص باستخدامه ألي 

شخص يعاين من آالم يف الظهر، حسب رأيي، ميكن أن تساعد Respine4u يف تخفيف ومنع تراكم الضغوط يف الظهر.

الدكتور منصور جامل – طبيب العائلة، طرية الطـّرية

عانيت ملدة عامني من آالم يف أسفل الظهر مع إشعاع نحو الساقني، ضعف يف األطراف وقيود كبرية يف القدرة عىل الوقوف وامليش. عىل خلفية انتشار 

ديسك )انزالق غرضويف( لومربي L4-L5 التوصية الوحيدة كانت الجراحة. أردت أن أتجنب جراحة الظهر، استخدمت العالجات الداعمة، األدوية دون 

أي تحّسن يف حالتي. سمح استخدام ريسبني من شهر ترشين الثاين 2015 بتحسن وظيفي كبري يف حالتي. يف أعقاب ذلك، توقفت عن تناول األدوية 

واختفت اآلالم. أنا أويص كل شخص برشاء Respine4u، حتى لألشخاص األصحاء.

الدكتور غابريئيل ألوك – طبيب العائلة، مدير العيادة، كركور

إن سنوات عميل كطبيب عائلة وعميل كمدير عيادة كان يتم بشكل أسايس يف حالة الجلوس املتواصل. عانيت يف املايض من آالم الظهر وأحيانا إىل 

حد فقدان قدريت عىل العمل. تتمثل تجربتي الشخصية يف االسرتخاء والراحة وتحرير الضغوط يف الظهر وتخفيف األمل ومنعه. أنا أويص عىل استخدام 

.Respine4u

الدكتور آيف باركر – طبيب أطفال، زخرون يعقوب

بسبب عميل كطبيب أطفال، عانيت من آالم الظهر، واعتبارا من شباط 2015 بسبب استخدام Respine4u عدة مرات يف األسبوع، فإن آالم الظهر 

انخفضت، أشعر بالتحسن عند االستلقاء عىل Respine4u وبالتأكيد أويص به.

   Respine4u للتخلص من القلق،

لالستخدام العائيل
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يتوجه سنويًا أكرث من – 700 ألف إرسائييل إىل الجهاز الصحي بسبب آالم الظهر. 

إنهم يعانون من األمل، من انخفاض األداء يف العمل، يف الحياة الخاصة.

يخضع حوايل 5000 شخص لعمليات جراحية، حيث ميكن الوقاية من بعضها.

تعتمد مهنة الرياضيني عىل منع آالم الظهر، تجنب آالم الظهر واالستمرار يف الحياة.

ملشاهدة مقاطع الفيديو، 

قم مبسح الرمز

تقوية وتحسني وظائف الجسم. العمل بشكل مستقل يف املنزل ويف العمل دون الحاجة إىل 

القلق بشأين.  آالم الظهر تحدث لنا يف أي جيل ولكنها غري مرتبطة بالواقع.

الدكتور ماندي، معالج لألمراض يدويا

آالم الظهر هي السبب رقم واحد أليام  مرضية أو التواجد واألداء الجزيئ أثناء العمل يف جميع 

أنحاء العامل. نحن نركز عىل األمل ومع ذلك من املهم استعادة السيطرة عىل الجسم، الحياة، 

الظهر، وأن ال نكون معتمدين عىل أي عامل خارجي.

يؤدي تحسني الروابط بني الدماغ والجسم من خالل الجهاز العصبي 
إىل تنشيط القدرة الطبيعية عىل التحرر من الضغوط  الجسدية، 
الكيميائية والعاطفية. الشفاء الطبيعي وتجديد وظائف الدماغ 

والجسم بشكل أفضل – إىل حياة طبيعية وصحية

شهادات من املستخدمني 
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    الرقبة

                الظهر

          الحوض

منط الحياة الحديث  أصبح مزمًنا، يكرر نفسه، كل يوم نحن يف السفر، العمل، نشاط يف املنزل ونشاط ترفيهي حتى 

يوقفنا الظهر والجسم بسبب األمل الذي يستمر لوقت طويل.

األخبار السارة هي أن الوضع ميكن عكسه! 

ليس من املفروض أن تعاين أجسامنا، أن تكون يف حالة من األمل املستمر، وآالم مزمنة

يتيح لك االستخدام اليومي التحرر من الضغوط بغض 

النظر عن األمل أو عدم الراحة، فالضغوط موجودة هناك، 

يسمح االتصال الجيد بني الدماغ والجسم للعقل بإدارة 

الجسم وبإدارة حياتنا وليس األمل الذي يديرنا.

www.respine4u.com :لتحديد موعد للتجربة دون تكلفة

نعيد السيطرة إىل أيديكم!

كيف يحدث هذا؟

يسمح  Respine4u بتحسني التواصل بني 
الدماغ والجسم والتحرر بشكل طبيعي من 

الضغوط املرتاكمة يف منط الحياة الحديثة

منتج مريح لالستخدام سهل ومريح يف املنزل 

من قبل جميع أفراد العائلة بتوافر 24/7

يوفر الوقت واملال ويسمح باالستجابة الرسيعة 

ألية تغيريات يف جسمك

يف الوقت املناسب لك، دون الحاجة إىل 

مغادرة املنزل، أو التنسيق مع  معالجني

تعلم االستامع إىل الجسم والرد
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