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 RECK  stimulatorدستگاه 
و فركانس و این دستگاه جهت مصارف كلینیکي و درمان در منزل مي باشد .پالسهایي با دامنه ولتاژ باال

و پهنای كم و شکل موج اصالح شده این امکان را فراهم مي كند كه نوع مشخصيي ا  فیرير    جریان 

این پدیده اثرات درماني و احساس خوشایند بودن پالس را بيه رير     های عصري را تحریك نماید و

چشمگیری افزایش مي دهد .این دستگاه در موارد ی همچون رفع گرفتگي عضالني ،افزایش جریان 

ناشي ا  عدم حركت ،با آمو ی حركتي عضالت ،حفظ یا افزایش  ضعفخون موضعي ،جلوگیری ا  

 ن درد  و غیره كاربرد دارد .دامنه حركتي ، تسکین یا ا  بین برد
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 اجزاء و مشخصات فني دستگاه 
 : MODEكلید 

تنس  -3جریان فارادیك  -2 برنامه های درمان -1)حالت  6ا   ياین كلید جهت انتخاب یک

 تينس بيا ميدو السيیون پهنيا        -6تنس با مدوالسیون فركيانس   -5تنس ضربه ای  -4نرمال 

 باشد. كاركرد دستگاه مي 

 :   SETكلید 

استفاده مي شود بيدین    MODEحالت های تغیر پارامتر های هر یك ا  ا  این كلید برای 

بجز حالت اول   ) برنامه هيای درميان     MODEنحو كه پس ا  انتخاب یکي ا  حالت های 

 مقيدار فركيانس     Width) مان تحریك پالس  ،  Timer)مي توان مقدار  مان كل درمان 

(Freq    مان انقراض عضله (Hold     عضله )و  مان استراحتRest     .را تنظیم كرد 

   :   V / Λ  باال وپایین ) هایكلید

 كلید مي توان مقدار عددی تنظیمات را كم یا  یاد نمود . دو  با استفاده ا  این

 :  STOP/ STARTكلید 

كلید   ده مي شود تا این درمان  پس ا  تغییر تنظیمات و یا انتخاب برنامه درمان برای شروع

این كلید عالوه بير اجيرای شيروع بيه كيار دسيتگاه عميل        دستگاه موج ال م را تولید نماید.

در صورتي كه بخواهید كار دستگاه قطع شود در حالي كه   را انجام مي دهد .pauseمکث)

ود و یا ميي  كار دستگاه قطع مي ش modeویا   set ده نراشد با  دن دكمه های  lockدكمه 

  توانید دستگاه را خاموش كنید .

 :  LOCKكلید   

با  دن این كلید  عملکرد كلیه كلید ها بجز كلید خاموش و روشن دستگاه ا  كار مي افتد و 

و مي  نیيد  را   LOCKدوباره كلید  در دهییبرنامه درمان را متوقف و یا تغی دچنانچه بخواهی

دسترس قرار مي گیرد . این كلید برای جلوگیری ا  تغییر دوباره عملکرد كلید ها دوباره در 

دادن تنظیمات دستگاه در حین درميان در مقابيل اشيخان كنجکياو بکيار رفتيه و  دن آن       

 اختیاری است . 
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 ولوم و فیش خروجي :

ولوم كنترل جریان خروجي است .هرخروجي شامل یك  2خروجي و  2این دستگاه دارای 

بوسیله ولوم آن مي توان دامنه  خروجي را تا حد آسيتانه تحميل   فیش مادگي مي باشد كه 

ولوم های كنترل در  "درد  یاد نمود .توجه داشته باشید كه قرل ا  شروع برنامه درمان حتما

كمترین حد )بسته   باشد الرته دستگاه بطور اتوماتیك خروجي را كنترل مي نماید و چنانچه 

د .این عمل بخارر اینسيت  مي دهروی صفحه نمایش  را  Close Ampبا   باشد پیغام   ولوم

 بیمار نگردد .آ ار تا دامنه  خروجي در موقع  شروع بصورت ناگهاني  یاد نشود و باعث 

 :   LCDصفحه نمایش 

حروف مي باشيد كيه وضيعیت دسيتگاه را در هير حيال        سطر 2صفحه نمایش دستگاه شامل 

در  L C Dصيفحه نميایش    ي دوره درميان ك یي نمایش مي دهد. پس ا  تنظیم دستگاه برای 

  ميان   ، دوم سيطر نمایش مي دهد و در دستگاه را با مشخصه های آن  اول نوع جریان سطر

 بصورت شمارش معکوس نمایش داده مي شود .  يبرنامه درمان

 فیو  :

میلي آمپر اسيتفاده   500برای حفاظت در برابر نوسانات و خرابي های احتمالي ا  یك فیو  

ه است . توجه داشته باشید جهت محافظت خود ، بیمار و دستگاه در مقابل خطرات برق ، شد

توجيه داشيته    "ا  پریز های ارت دار و فیو  های با مشخصات فیو  اولیه استفاده كنید .حتميا 

 باشید هنگام اتصال به برق ا  با  كردن جا فیو ی خوداری نمایید. 

 كابل الکترود :   

بط جریان خروجي دستگاه بيه بيدن بیميار ميي باشيد و مواظريت ا  آن ا        كابل الکترود را

د و به صيورت دوره  ابل الکترود ها عمر نامحدود نداراهمیت خاصي برخوردار مي باشد . ك

،بررسيي و در صيورت نیيا     ای باید ا  لحاظ سالم بودن)عدم  خمي بودن سیم   و كیفیيت  

هنگام جمع كيردن  ه فشار  یاد قرار ندهید ب د .كابل بیمار را در معرض كشش یاتعویض گرد

كابل بیمار ، آن را بدون تاخوردن و كشش  یاد جمع كنید تا ا  قطع شيدن آن جليوگیری   

 شود . 
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 پد الکترود : 

دو عدد پد الستیکي آغشته به كربن قيرار دارد كيه رسيانای خيوبي      الکترود در انتهای كابل

.در رول مدت درمان دقت كنید سطح پد ها  شدبابرای انتقال جریان خروجي دستگاه مي 

را بوسیله ژل التراسونیك یا اسفنج نم دار مرروب نگهدارید تا در  مان درمان اتصال خوبي 

بین پد ها و پوست بیمار برقرار گردد. هر بار كه مي خواهید ا  دستگاه استفاده نمایید سطح 

ا محلول های ضيد عفيوني كننيده    پد ها را ا  مواد ی چون چربي ها و جرم های پوستي ب

 %  پاك نمایید .70)الکل 

 
 :  توجهات 

)نیا مند  قلرينارساییهای  ، صرعرا نراید توسط افرادی كه دچار   RECKاستیموالتوردستگاه  -

و كساني باردار  نان  ، عصري ان بیمار ، هموفیلي درمانهای ضد انعقاد خون   هستند ، بیماران

 استفاده مي كنند  بکار برد .  دستگاه های داخل بدنكه 

یيا   و دستگاه تناسلي ،جلوی گردن  ،، صورت ،كنار  چشم را به ارراف  دستگاه الکترود های  -

 الکترود را روی قلب خود قرار ندهید .همچنین روی مهره های كمرنزنید .

 . چنانچه سرران دارید یا تحت درمان و مشاوره دارویي هستید ا  دستگاه استفاده نکنید -

قسيمت هيای    ،تيرك خيورده   والکترود ها را به محل  خم های با ،  پوست تحریك شيده   -

ایي قيرار ندهیيد )بيرای م يال     رعفوني یا سایر مجرا ها و قسمت های با  بدن با مشکالت مج

سیاه رگهای گشاد شده   یا هر قسمت ا  بدن كه حساس یا آسیب دیده است و منارقي كيه  

    یيا روی و رگ بيه رگ شيده      مواضيع   شکسيتگي هيا یيا    حركت محدود دارنيد ) ماننيد  

Implant   م يل پالتيین    ) میله فلزی كه در قسمتي ا  بدن جا داده شده اسيت   های فلزی

    شده در دست و پا  كاشته های 

دستگاه را همزمان با دستگاه دیگری كه ناقل جریان الکتریسیته به بدن است استفاده نکنیيد )   -

 تحریك عضالني الکتریکي دیگر   مانند هر وسیله

قرل ا  شروع دوره تحریك عضالني ناحیه ای را كه مي خواهید روی آن كار كنید انتخاب  -

 نمائید .
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داده شده توسط فیزیو تراپ خود ویا با استفاده های ل الکترود ها را با پیروی ا  دستور العم -

 وصل كنید . ا  راهنمای ضمیمه تصویری 

تفاده افراد پرمو مي توانند ا  كش همراه جهت نگهداری و محکمتر چسپیدن نکته : در صورت اس

 یا اقدام به تراشیدن موضع مودار جهت رسانا شدن بهتر پوست نمایند .الکترود ها استفاده كنند .

 درمان   روش های 
 روش اول :استفاده ا  برنامه های درمان 

دستگاه نمایش داده مي شود كه با  دن ابتدا دستگاه را روشن نموده روی صفحه نمایش نام 

  بيا ككير یيك شيماره روی      ي) برنامه درميان   Programاولین گزینه به نام   MODEكلید 

شماره  برنامه مورد نظر خود را ا     Λو   Vصفحه نمایش ظاهر مي شود  با   دن كلید های  

جهت درميان خشيکي    21ه با  انتخاب برنامه شمار "م ال .داینمروی لیست داده شده انتخاب 

  پس ا  انتخياب برناميه ميورد نظير دكميه     مي توان برنامه درمان را انجام داد .مفصل شانه 

Start/ Stop ا  رریق الکترود و پد ال م حس شود . )چنانچه  تولید شده مي  نید تا موج  را

  CLOSE  AMPولوم دستگاه با  باشد برای جلو گیری ا  شوك ابتدای كار به بیمار پیغيام  

تحمل با   آستانهنمایش داده مي شود و بیمار بایستي ولوم را بسته و دوباره به آرامي آن را تا

 نماید . 

 مراحل كار یك بار بصورت كلید وار  در  یر نشان داده مي شود .

1- MODE   2- V / Λ 3- SART    

  دستگاهبرنامه های درماني   لیست
ای درماني ا  پیش تعیین شده ای در نظر گرفته شده كيه بيا انتخياب    برای بعضي ا  بیماریها برنامه ه

را   Startدستگاه روی آن برنامه تنظیم شده و بیمار كافي است فقط كلیيد     Programشماره گزینه 

 فشار دهد .   

 
 نام علمي شرح برنامه

 Arthrosis ( Acute) آرترو  )حاد  1

 Arthrosis ( Chronic) آرترو  )مزمن    2

 (Atrophy Mild ضعف و الغری عضالت)آتروفي خفیف  3
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 (Atrophy Severe ضعف و الغری عضالت )آتروفي شدید  4

 Bedsore  خم بستر 5

 Brachialgia درد در شرکه با وئي 6

 Burger  خم برگر  7

 Bursitis بورسیت )آماس كیسه های مفصلي   8

 Causalgia كا الژیا  9

 Cervical Radicular Pain ده گردني  درد تیر كشن 10

درد های مشترك بین سرو گردن )سندروم  11

 سرویکوسفال 

Cervicocephal Syndrome 

خوردگي غضروف مفصلي كشکك  12

 )كندروماالسي  

Chondromalacia 

 Chronic Pain درد مزمن  13

 Circulation Improvement بهرود گردش خون  14

 Contracture بافتهای نرم خشکي و كوتاهي  15

 Dysmenorrhea عادت ماهانه درد ناك  16

 Edema Management درمان ادم  17

 Endurance Strength باال بردن تحمل عضالت  18

 Fracture Healing ترمیم شکستگي  19

 Frozen Shoulder(Subacute) خشکي مفصل شانه )تحت حاد  20

 Frozen Shoulder(Chronic) خشکي مفصل شانه )مزمن   21

 Haemarthrosis خونریزی داخل مفصل  22

 Hip Osteoarthrosis آرترو  مفصل ران  23

 Hypotonic muscle عضله با تونوسیته پایین  24

 Incontinence بي اختیاری ادرار 25

 Knee Osteoarthritis آرترو   انو  26

 Low Back Pain (Chronic) كمردرد )مزمن   27
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 Muscle Spasm گرفتگي عضال ت 28

 Myalgia درد عضالني  29

 Myofascial Trigger نقاط درد ناك مزمن عضالني  30

Point(Chronic) 
 Neuralgia(Acute) درد در مسیر عصب )حاد  31

 Neuralgia (subacute) درد در مسیر عصب ) تحت حاد  32

 Pain(Mild) درد )خفیف  33

 Pain(Moderate) وسط درد)مت 34

 )Pain(Severe درد)شدید   35

 Phantom pain( Acute) درد خیالي )حاد  36

 (Phantom pain chronic درد خیالي )شدید   37

 Post Surgical Pain( Acute) دردبعد ا  عمل جراحي )حاد  38

 (.Post Surgical Pain  Sub دردبعد ا  عمل جراحي )تحت حاد  39

 Post-Operative Weakness ف عضالت بعد ا  جراحي ضع 40

 Power Training تفویت توان عضالت 41

 Raynaud s Disease بیماری ریناد 42

 Re-Education با آمو ی عضالني 43

 Rheumatoid Arthritis (Acute) آرتریت روماتوئید) حاد  44

 (Rheumatoid Arthritis Chron آرتریت روماتوئید )شدید  45

 Rom Improvement افزایش دامنه حركتي  46

 Sciaticalgia (Acute) درد عصب سیاتیك )حاد  47

 Sciaticalgia (Subacute) درد عصب سیاتیك)تحت حاد  48

 Spasticity Control (Agonist) كنترل اسپاستي سیته )آگونیست   49

 Spasticity Control كنترل اسپاستي سیته)آنتاگونیست   50

(antagonist) 
 Sprain (Acute) كشیدگي ربارها )حاد  51

 Sudeck’s Atrophy آتروفي سودك  52
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 Tendinitis( Local) التهاب تاندون عضالت )تاندونیت موضعي   53

 Tendinitis (Regional) التهاب تاندون عضالت )تاندونیت ناحیه ای   54

 Tension Headache سردرد تنشي  55

 Tens Burst تنس ضربه ای  56

 Tens Frequency Modulation تنس با مدو السیون فركانس  57

 Tens Normal تنس نرمال 58

 Faradic فارادیك 59

 Tens Width Modulation ماساژ 60

 Sliming الغری  61

 روش دوم : ایجاد یك برنامه درمان 

وتراپ  برای بیمار تجویز شيده باشيد بایيد    چنانچه برنامه درمان  ا  ررف دكتر ویا یك فیزی

 RECKد . پس ا  روشن كردن دستگاه روی صفحه نمایش نام دستگاه )یبدین نحو عمل نمای

STIMULATOR    نمایش داده مي شود . سپس با  دن كلید  MODE     به داخيل منيوی

ا ور ش با  آمو ی و یا تقویت عضالت و یي     اگر جهت  دجریان های درمان وارد مي شوی

و اما چنانچيه   هرا انتخاب كرد  FARADICمي خواهید ا  دستگاه استفاده كنید باید گزینه 

را انتخياب   TENSا  دستگاه برای تسکین درد  مي خواهید بهره مند شوید باید گزینه های 

 نمایید كه ما در این جا هر دو حالت را توضیح مي دهیم .

   Faradicگزینه
اوليین   درا  ده و تنظیمات این قسمت  را تغییر مي دهی  SETارادیك دكمه پس ا  انتخاب جریان ف

دقیقه است و  مدت  مان  ال م برناميه درميان  را بيا     60دقیقه تا  1گزینه تغییر  مان  برنامه درمان ا  

و وارد گزینيه   درا ميي  نیي    SETو پيس ا  آن دكميه    مي دهید كلید های جهت باال و پایین تغییر 

باشد مي شوید الرته این گزینه تخصصي است و شما  نیيا  بيه تغییير الزاميي آن      مي Width بعدی كه

مقدار فركانس    V / Λ     نیستید گزینه بعدی تنظیم فركانس جریان خروجي است .با  دن دو دكمه 

ن ) مان انقراض ماهیچه   و یکي دیگر   ما   HOLDرا تغییر مي دهیم.گزینه های  بعدی یکي   مان 

REST     مان رها شدن ماهیچه ا  حالت انقراض  كه پس ا  انتخاب هر گزینه  با دكمه هيای بياال و (

 را مي  نید . Start/ stopپایین مقدار آنها را كه برحسب ثانیه مي باشد  تغییر داده و پس ا  آن دكمه 
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 مراحل كار یك بار بصورت كلید وار  در  یر نشان داده مي شود .

 Faradicو انتخاب جریان  MODE دن دكمه  -1

 Setو سپس  دن كلید باال و پایین تغییر مقدار تایمر با كلید های  -2

  Setبر حسب میکرو ثانیه   و  دن دكمه   مان تحریك پالس) Widthتغییر مقدار  مان  -3

 Setتغییر مقدار فركانس با كلید های باال و پایین و  دن دكمه  -4

 Setو  دن دكمه باال و پایین با كلید های ) انقراض عضله    Holdتغییر  مان  -5

 باال و پایین )استراحت عضله بعد ا  انقراض   با كلید های  Restتغییر   مان -6

   STOP/ START دن دكمه   -7

 

  TENSگزینه 
ابتدا پد ها را روی اصلي ترین رشته های عصري و روی پوسيت در منطقيه ای كيه بیشيترین درد را     

پس ا  روشن كيردن دسيتگاه و   اال و پایین و یا ررفین موضع   قرار دهید .دارد و بصورت دو ررفه )ب

روی صيفحه نميایش دسيتگاه      Modeبدین نحو كه بعد ا  چند بار  دن دكمه      Mode دن  دكمه 

تينس   ،  Tens Burst) تينس ضيربه ای   ،  Tens Normal)تنس نرمال حالت  4جریان های تنس با  

.در هير   شيود مي  داده نمایش     Freq Modulتنس مدوله فركانس )   وWidth Modulپهنا) مدوله

مقيدار  ميان درميان     -1مقدار را تغییر دهید  3كدام ا  این حالت ها پس ا  انتخاب شما مي توانید 

الرته توجيه   Width ) مان تحریك پالس   جریان روی بدن پالس قرار گرفتنمقدار  مان  -2)تایمر  

ر بصورت پیش فرض انتخاب شده است و شما بیمار محترم نیا ی به دانستن آن داشته باشید این مقدا

 . د یي ده آنرا تغییير   نیا مي توانید ندارید و این مقدار فقط برای فیزیو تراپ مي باشد كه در صورت 

)این گزینه هم تخصصي و ا  عهده درك بیمار فراتر اسيت و بایيد توسيط فیزیيو      مقدار فركانس -3

تغییر هير كيدام ا        .داده شود الرته با  هم برای پیش فرض مقدار آن تنظیم شده است تراپ تغییر 

به همان نحو توضیح داده شده در بخش فارادیك  مي باشد یعني تغییر مقدار با كلیيد   ها  این گزینه

  . و شروع بکار دستگاه . Start/ stopو پس ا  آن   SETهای جهت دار باال و پایین و  دن دكمه 

توجه داشته باشید شما مي توانید با تغییر مقادیر فوق تحریك یك موج بصورت مطلوب 

و خوشایند را برای خود تجربيه نمایيد و چنانچيه بخواهیيد تنظیميات بيه حاليت اول        

 برگردنند دستگاه را خاموش و روشن كنید تا تمام حاالت بصورت اولیه با  گردنند .
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 مراحل كار یك بار بصورت كلید وار  در  یر نشان داده مي شود .

)نرميال   ،    Normalحاليت   4با  یکي ا    TENSانتخاب جریان  -Mode 2 دن دكمه  -1

Burst   ،   ضييربه ای (Width Modul  پهنييای پييالس )مدوالسييیون   ، Ferq Modul   (

و   Set دن كلیيد  – 4تغییير تيایمر    بيرای   V / Λ دن كلید های   -3 مدوالسیون فركانس  

تغییير   -Set 5و  دن كلید  V / Λبا كلید های  Widthتغییر مقدار   -4  رفتن به گزینه بعدی 

 Start/ stopمقدار فركانس و  دن دكمه 

 

 بیشتر بدانیم 

 
 چگونگي عملکرد حركت در بدن 

ني صادر ميي شيود   با ایجاد تصمیم جهت حركت ا  رریق سیستم توسط مغز به عضالت فرما

كه این فرمان به صورت الکتروني به سلولهای شیمیایي موجود در عضله ارسال مي گردد بيه  

علت وجود نوعي نمك چهار هیدروژنه جریان ا  سلول به شکل یوني عرور خواهد كرد این 

فرمان یا فركانس باعث انقراض ماهیچه ها یا فیرریشن ها مي گردد .ال م به توضیح است كيه  

عضله وجود دارد كه كوچکترین عضله در صورت ميي باشيد كيه در گيوش و      600بدن  در

عدسي چشم قرار دارد كه به باریکي یك تار مو مي باشد و بزرگترین عضله م ل عضله پشيت  

ران برروی ران است كه به ما قابلیت حركيت بيه جليو ، عقيب ، راسيت ،چيت ،نشسيتن و        

تاری یك عضله فیرریشين ميي باشيد .كيه ایين      برخاستن را مي دهد .كوچکترین واحد ساخ

درون هيم قيرار    8و  7فیرریشن ها به شکل  نجیره ای رولي یا لو ی مي باشند و بيه شيکل   

گرفته اند  ماني كه فرمان مغز به فیرریشن ها مي رسد سلول سدیمي در آن جا وجيود دارد  

و عضله جمع مي شود  كه هنگامي كه فرمان مغز به آنها مي رسد ا  خود سدیم آ اد مي كند

و  ماني كه فرمان قطع مي گردد فیرریشن ها  به حالت عادی بر مي گردند . مجموعيه ایين   

رشته های رولي یك عضله را تشکیل مي دهند در اثر انقراض یك فرایند شیمیایي در عضيله  

صورت مي پذیرد كه منجر به مصرف گلوكز و قند موجود در عضله مي شود . با تکرار عميل  

نقراض و انرساط توسط مغز فرماني به كرد جهت تولید و ترشح اسید آمینه صادر مي گردد و ا

این اسید به وسیله گردش خون به عضله یيا موضيع در حيال حركيت ارسيال ميي شيود و        
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مولکول های چربي موجود در عضله ررق یك فرایند شیمیایي به گلوكز یا قند تريدیل ميي   

رف سوخت و سا  مي رسد و یك نوع با مانده شيیمیایي ا   شوند و گلوكز تولید شده به مص

این عمل به نام اسید الكتیك و آب ایجاد مي شود كه توسط سیستم تصيفیه  گيردش خيون    

دفع مي گردد وآب مقداریش جذب  سلول شيده و با مانيده آن ا  رریيق تعيرق ا  بيدن      

درد و در نهایيت   خارج مي شود .وجود  یاد اسید الكتیيك در فیرریشين هيا باعيث ایجياد     

گرفتگي عظالت یا اسپاسم مي شود و این نشانه سوخت و سا  باال مي باشد .متذكر مي شيوم  

 -سيوخت و سيا  و ج   -گيردش خيون ب   –هرچه مدت  مان انقراض عضله باالتر باشد الف 

 تولید اسید الكتیك  یادتر مي شود.
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 و نحوه الکترود گذاری روی بدن عضالت بدن 

كالس آناتومي در اینجا نیستیم، اما ال م است  یك دادنارائه قطعا در حال تالش برای  ما

سیستم عضالني انسان را  ي ا دقیق درككه سیستم عضالني كل را درك كنیم تا بتوانیم 

مختلف و عنصر با نام های  600نقشه عضالني بدن انسان شامل بیش ا  .بدست آوریم

 .ي بدن مشاهده مي كنید ا  عضالت اصل كلي  ررح در  یر .مي باشد  پزشکي  ات اصطالح
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 عضالت كول :

ا  پشت كتف شروع شده تا گردن ادامه دارد  كاهش نیروی جاكبه و مهيره هيای گيردن و    

عضالت گردن كمك به ایستادگي مهره گردن و سيتون فقيرات ميي كنيد و بيرای درميان       

 آرترو  استفاده مي شود . 

 ناری :عضالت سر شانه ك

 عضلهء رولي كه م ل ي شکل  مي باشد .  

 عضالت سر شانه جلو و عقب :

 این عضله ا  جلو كتف شروع شده و به استخوان كتف )پشت   وصل مي شود.

 عضالت سینه :

به شکل بادبزن مي باشد كه ا  وسط جناغ سینه به سمت بیرون امتداد دارد و سياختار ایين   

ورب به پایین وصل شده و ساختار سيینه خانمهيا ا  سيه الیيه     عضله ا  باالی سینه به صورت م

 تشکیل شده است .الیه اول غده شیر دهي الیه دوم غده چربي و الیه سوم ماهیچه 

 عضله باالی سینه :

باالی عضله سینه قرار دارد و برای باال كشیدن نوك سینه تقویت مي شود . ابتدا این عضيله  

به سایز دلخواه رسید آن را سفت مي كنيیم كيه در اثير    را رشد مي دهیم سپس هنگامي كه 

 سفت كردن نوك سینه باال كشیده مي شود . 

 عضالت با و )جلو  :

 ا   یر بغل شروغ مي شود و تا آرنج امتداد دارد . 

 عضالت با و )عقب  :

ا   یر عضله كناری سر شانه شروع شده و ا  سه عضله تشکیل شده است كه این عضيالت بيه   

ورب مي باشد قابل توجه است كه عضله پشت با و در خانمهيا بیشيتر دچيار آتروفيي     شکل م

 )شل شدگي   مي شود و دلیل این درگیر نشدن عضله مي باشد . 

 عضالت پشت :

این عضله بین استخوان كتف و مهره )ستون فقرات   شروع شده و انتهای عضله به ميوا ات  

یت این عضله باعث مي شود و ن باالی بدن بر انتهای دنده های جلو و عقب مي باشد وتقو

 روی كمر كمتر باشد . 
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 عضالت كمر :

ا  پایین عضله پشت كمر شروع شده تا اول باسن )گودی كمر   امتداد دارد با تقویت ایين  

عضله دیسك كمر برررف مي شود . برای تقویت ستون فقرات و افتيادگي رحيم نیيز مفیيد     

 دی كمر بیشتر خواهد شد . است در صورت بزرگ بودن شکم گو

 عضالت  یر بغل :

به این عضالت ، عضالت سوتین نیز  مي گویند كه در اثر بستن سوتین با قرار گيرفتن كيش   

سوتین بر آمدگي در این قسمت به وجود مي آید كه با نصب الکترودها بر روی عضيله  یير   

 انجام داد .  بغل این مشکل رفع مي شود و در آقایان مي توان عمل بدنسا ی را

 عضله كنار شکم :

 دنده های كنار شکم را به هم اتصال مي دهد . 

 عضالت راستگاه شکم :

 8ا   یر جناغ سینه تا  یر ناف ادامه دارد . این عضالت به شکل كرمهای سوسیسي به تعيداد  

 عدد مي باشد.  10تا 

 عضالت كنار پهلو )جلو و عقب  :

یت به بیرون مي رود و به شکل پله ای مي باشد و برای ا  لگن شروع مي شود و به شکل ار

 نگهداری و اتصال لگن و ستون فقرات و دنده ها مي باشد . 

 عضالت كنارپا :

به این عضالت خیاره نیزگفته مي شود كه بر اثير بيد نشسيتن و بيدراه رفيتن و پيا روی پيا        

 انداختن ا  شکل رریعي خود خارج مي شود . 

 عضالت  یر شکم :

 یر شکم تا لگن امتيداد دارد و بيرای سيفت شيدن و بيي اختیياری ادراری در  نيان و        ا  

 كودكان كاربر دارد . 

 عضالت باسن و كنار باسن :

سه عضله سریني در باسن مي باشد كه در آقایان عضالت عمودی رشد بیشتری دارد و دلیيل  

ي رشد بیشيتری داشيته   این امر فرم لگن آقایان مي باشد ولي در خانمها عضالت مورب سرین

 كه به علت ساختار جنسي و بزرگي لگن مي باشد .
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 عضالت چها ر سر ران

یك عضله به شکل مورب ا  بیرون بيه داخيل امتيداد     -1صورت مي باشند  4این عضالت به 

یيك   -3یك عضله دیگر بصورت عمود ا  باالشروع شده و به  انو وصل ميي شيود    -2دارد .

و عضله آخر به شکل ميورب ا    -4ا به سمت بیرون امتداد دارد .عضله دیکرمورب ا داخل پ

 یر لگن شروع شده كه ا  داخل به سمت بیرون به  انو مي رسد .توجيه داشيته باشيید كيه     

الکترود ها را هم بصورت رولي و هم بصورت عرضي روی عضله مي توان قرار داد.در شکل 

 عرضي عضله فقط حالت ماساژ را احساس مي كند .

 الت پشت ران :عض

ا   یر باسن تا  انو امتداد دارد و این عضله را دو قلو هم مي گویند كه ا  باال یك عضيله و  

در پایین دو عضله مي باشد كه این عضله را هم بصورت رولي و هم بصورت عرضي هماننيد  

 سر ران مي توان ماساژ داد.  4عضالت 

 عضالت پشت ساق پا :

هم مي گویند كه عضالت ساق پا ا  دو عضله تشکیل شده است به این عضالت النه كروتری 

. یکي ا  این عضله ها عضله دو قلوی ساق پا مي باشد كه ا  باال یك سير و در پيایین دو سير    

مي باشد و یك عضله ا   یر این عضله دو قلو رد مي شود و به مچ پا وصل مي شود .تقویيت  

 ژ خون كمك مي كند .این عضله بسیار مهم مي باشد  یرا به  پمپا

 ناحیه مچ پا :

 شود.  عضله ای كه  یر عضله دو قلوی ساق پا عرور مي كند و به مچ پا وصل مي

 ناحیه  انو :

سر ران تا پایین  انو مي باشد )رول و امتداد عضله  با تقویت ایين عضيله ا بيین     4عضالت 

 ر دارد .ویت مینیکس  انو و تعادل و ن را در بقبردن  انو )آرترو   و ت

 

 قابل توجه جهت قرار دادن الکترود ها روی بدن نکته  10

توجه كنید كه دقیقا كجای بدنتان درد مي كند محل دقیق و بیشترین نقطه درد ناك را   -1

 .مشخص كنید 
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كانال   همزمان ا  دستگاه استیموالتور  2پد الکترود )  4كانال   یا  1اغلب ا  دو پد الکترود ) -2

 ون یك پد جواب نمي دهد .استفاده كنید چ

چنانچه فاصله پد های  الکترود ها را  و یا جهت آنها را تغییر دهید حس درمان را مي توانید  -3

 برای خودتان تغییر دهید .

 پد الکترود ها مي توانند بصورت افقي یا عمودی و یا  اویه دار قرار داده شوند . -4

سانت با هم فاصله  2.5وند و دست كم پد الکترود ها در هنگام كار دستگاه نراید لمس ش -5

داشته باشند .توجه داشته باشید با افزایش فاصله بین پد ها جریان درمان هم ضعیف مي شود 

. 

روی مفاصل م ال  انو و آرنج و یا قو ك پا قرار "توصیه مي شود پد الکترود ها را مستقیما   -6

 ود .ندهید چون حركت مفاصل باعث جدا كردن پد الکترودها مي ش

هنگامي كه درد در ناحیه وسیعي ا  بدن گسترش پیدا كرده )م ال ا  كمر تا باالی پشت  انو    -7

 پد الکترود ها را بصورت عمودی ا  باالی درد تا پایین درد قرار دهید .

چنانچه درد در ناحیه كوچکي متمركز باشد )م ال ماهیچه ساق پا  بهتر است پد الکترود ها  -8

 ف ناحیه درد ناك قرار گیرند .بصورت موا ی دو رر

چنانچه درد در ناحیه روی مفصل باشد )م ال مفصل آرنج  پد الکترود ها را روی ماهیچه  -9

 های  باال و پایین مفصل و در جهت موا ی و بصورت افقي قرار گیرند.

هنگامي كه درد در ناحیه وسیعي ا  بدن قرار دار )م ال بین شانه ها و پایین گردن  پد  -10

ود ها را بین چت و راست ستون فقرات بصورت عمودی قرار دهید .اگر درد به باال و الکتر

 .پایین ناحیه شانه هم تیر مي كشد 
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 پد گذاری روی ماهیچه های بدنراهنمای تصویری 

  

توجه داشته باشید تصویر نمایش داده شده كلي مي باشد و برای قراردادن پد  

ت كامل ماهیچه ها و اعصاب بدن دارد كيه تشيریح   ها در محل دقیق احتیاج به شناخ

آنها ا  سطح این كتاب بسیار باالتر است .با این حال شما با دیدن تصياویر متعيدد  یير    

 گیرید .مي نحوه پد گذاری را بصورت تجربي یاد 
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 ها الکترود دادن قرار های محل و بدن های ماهیچه یکل شمای
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 عضالت با برنامه های فارادیك مي باشد . تصاویر آبي  یر برای تقویت
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 تصاویر قرمز زیر برای تسکین درد بوسیله برنامه تنس می باشد 

 



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

28

 
 



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

29

 نحوه تقویت ماهیچه ها برای تناسب اندام 



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

30

 
  



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

31



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

32

 



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

33



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

34



                                                                                                              RECKفاراديك   تنس دستگاه

 
-

 

 

 reckدستگاه تحريك کننده عصب و عضله 

35

 

 الکترود مخصون تقویت ماهیچه سینه و نحوه قرار دادن آن 

https://stimrx.com/pain-rehab/
https://stimrx.com/pain-rehab/
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 جریان های الکتریکي 

   جریان فارادیك :

 100تيا   50جریان فارادیك ، جریاني است متناوب و غیر یکنواخت كه فركانس آن حدود 

میلي ثانیه اسيت . معميوال بيرای درميان      1تا  1/0هرتز است و  مان تحریك آن هم حدود 

نقراضات رریعيي در عضيالت ایجياد كننيد .     د تا انتغییراتي در جریان فارادیك ایجاد مي كن

. جریان فارادیك م يل جریيان هيای دیگير موجيب      1 جریان فارادیك چه تاثیراتي دارد ؟

تحریك اعصاب حسي مي شود . تحریك اعصاب حسي هم به رور رفلکسيي موجيب اتسياع    

مویرگ ها و عروق خوني مي شود و در نتیجه میزان گردش خون موضع افزایش مي یابد . 

. مهم ترین تاثیر جریان فارادیك ، تحریك اعصاب حركتي است . در اثر تحریك اعصياب  2

. در اثر ایجاد انقراض در عضله ، پمپياژ  3حركتي ، عضالت هم تحریك و منقرض مي شوند . 

گیرد و در نتیجه میزان سوخت و سا  ) متابولیسيم   در   جریان خون در عضله بهتر انجام مي

موجب انقراض راحت تر آن مي د در عضله ئدفع مواد  ا د . همین رورعضله افزایش مي یاب

 عضله مقومت مناسري ا  خود نشان دهد . اگر در هنگام استفاده ا  جریان فارادیك ،4 گردد.

ميي تيوان عملیيات بيا       جریان با استفاده ا  این گردد . مي موجب افزایش قدرت عضالت 

بدن انجام داد. این حالت برای بیماران سيکته ای  آمو ی ، تقویت و ور ش را  روی اعضاء 

ي   مسي بي حسي و یيا ا  كيار افتيادگي )ل    و ضایعات نخاعي كه قسمت هایي ا  بدنشان دچار

 شده اند بسیار مفید مي باشد . 

  :Tensتنس )جریان 

برای كاهش درد ، تحریك الکتریکي اعصاب ا  رریق پوست است كه مخفيف   روش  یك 

Transcutaneous Electrical Never Stimulation   . رایيج  ا  جمليه   ایين روش  اسيت

ست كه وارد مراكز فیزیيوتراپي  اسال ین ترین روش های كاهش درد است كه بیش ا  چند

مشخصات و ویژگي های خاصي دارد . در اغليب ميوارد    تنسشده است . جریان الکتریکي 

میليي   50تيا   12ت جریان هيم بيین   هرتز متغیر مي باشد . شد 150تا  1فركانس جریان بین 
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تيا   100است .  مان تحریك آن هم بسیار كوتاه و حيدود   كیلو اهم 1برروی امپدانس آمپر

مي توان  جهت درمان  تعداد  یيادی ا    جریان با استفاده ا  این میکروثانیه مي باشد . 500

 كوفتگي ها ، درد های موضعي و غیره  بعنوان مسکن درد استفاده نمود . 
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 فرهنگ تشریحي  واژه ها

 

 
 STIMULATOR: 

دستگاهي برای به حركت در آوردن عضالت  

 و  تحریك عصب 

MODE: 

تغییر جریان های دستگاهجهت كلیداولین       
SET:  

تغییر یا چیدن مقادیر دستگاه دكمه  

STOP /  START:  

 دكمه دو منظوره شروع و پایان 

LOCK: 

ه ا  دسترس افراد كنجکاو كلید قفل دستگا  
 Faradic: 

جریان تحریك كننده عضله و عصب   
Tens: 

به معني فشار و تنش و  Tensionمخفف كلمه 

جریان تسکین دهنده درد  در فیزیو تراپي به 

 گفته مي شود 
Tens Normal: 

و مداوم جریان تنس بصورت پیوسته   

Tens Burst:  

 جریان تنس بصورت ضربه ای 
Width modul: 

به معني Tens Width Modulationمخفف كلمه 

 جریان تنس بصورت مدو السیون پهنای پالس 

 
 

 

Freq Modul: 

به  Tens Ferquncy Modulationمخفف كلمه 

معني جریان تنس بصورت مدوالسیون 

 فركانس 
Timer : 

شمارش گرمعکوس  دستگاه برای اتمام برنامه 

  درمان )دقیقه شمار یا تایمر   

Freq : 

تعداد   و به معني   Frequencyمخفف كلمه 

  در ثانیه  موج دستگاه تکرارپالس

Hold : 

  مان انقراض عضله وعصب  

Rest: 

  مان انرساط عضله و عصب  

Width: 

 مان  ،  مان رول پالس برحسب میکرو ثانیه

 تحریك پالس
Close Amp. : 

پیغام دستگاه برای بستن ولوم خروجي در 

برنامه درمان ابتدای شروع   


