
 

 ى.دى.دى تراپى براى درد هاى حل نشده ى كمر و گردنآ

 ( FDA ودستگاه آكواسپاین) تنها سیستم مورد تایید  

 

 ى.دى.دى تراپى چيست؟آ 

 

 و( ، یا کشش معکوس فشرده سازى غیربا بدون جراحی ) بر روی بیمار ملبس به لباسهای معمولی(  درمان این

  ، دردهایشرایط مرتبط با سیاتیک ت درمان دیسک کمر )گردن(،پیوتر، جهکنترل شده توسط کام جهت دار (

با  توسعه داده شد.  و حتی بعد از عملهای جراحی مشکل دار ، شانه و دیگر مفاصلکمر، گردن  ،ستون فقرات 

 (تراپی ى.دى.دىبرای ساده شدن: آ) مهره ای یا مفاصل بین و سگمنتال بر روی فضای یدینامیکروش استفاده از

و محدودیت هاى  (TRACTION)یا ترَکشِن براى رسیدگى به نقص هاى کشش سنتی  ١٩٩٠اواخر سال  درکه 

 طبیعى که میتوان تنها با دست به آن ها رسید، توسعه یافت.

الیه اساسا وقتی کشش کنترل شده مهره های نزدیک شده به یکدیگر را دور میکند مکانیسم بدن انسان خود )

 ایش را باز سازی میکند(های از بین رفته توسط س

 

 چه كسى براى آى.دى.دى تراپى مناسب است؟ 



 

آى.دى.دى براى بیمارانى که از دردهاى کمر، گردن، پا )سیاتیک( و یا بازو که ناشى از تحریک ریشه عصب ستون 

دیسک یا شکستگى دیسک ) لغزش  ئیجابه جا مبتال بهفقرات است رنج میبرند، مناسب است. اغلب بیماران 

 درمان باشند. نیازمندیسک(، بیمارى دژنراتیو دیسک و سختى مزمن در ناحیه ى پایین کمر، میتوانند د

در اغلب موارد بیماران درد کمر را بیشتر از سه ماه دارند. آن ها  قبال داراى درمان هاى استاندارد محافظه کار 

ثیر منفى روى زندگیشان گذاشته است. بوده اند و احساس میکنند درد حل نشده ى کمرشان ادامه دارد و تا

 بیماران شاید مسکن مصرف کنند و در موارد شدیدتر، شاید حتى به تزریق یا جراحى هم روى بیاورند. 

 

 

  چگونه عمل ميكند؟آى.دى.دى تراپى 

 

سانى آى.دى.دى تراپى نیروهاى کششى کنترل شده توسط کامپیوتر را در زاویه دقیق اندازه گیرى میکند تا به آ

ب اعصافشار روى دیسک و ، مفاصل مهره دار منحرف شدهقسمت هاى هدفمند نخایى منحرف شوند )جدا شوند(. 

مایعات  این حرکت و جذبدر همین حین مکانیسم  (است دلیل درد سیاتیککه د ) تحریک شده را کاهش میده

براى سالمت بین مفاصل )مغذی(  . این مایعات و موادمجددا به راه می اُفتدو مواد مغذى در فضاى دیسک 

 است.  حیاتیدیسک 

در حالى که مهره هاى منحرف شده نیز درمان یافته، عضالت تنگ و سفت شده و به حرکت مهره ها کمک 

بدن داراى مکانیسم نگه دارى و درمان طبیعى است. با بهبود تدریجى تحرك در مفصل، این مکانیسم ها . میکنند

 رده و به کاهش درد کمک کنند.میتوانند کارآمدتر عمل ک

 

 



 ؟ پذیردانجام ميچگونه  درمان 

                                                                                                                                                                              

انجام آمریکا   FDAمورد تایید  تجهیزات پزشکىاز  IIکالس  FDA از SPINA نجرِ بوسیلۀى.دى.دى تراپى آ

رایانه اى پیشرفته با استفاده از نیروهاى کششى  .این دستگاه هاى جدید با استفاده از نرم افزار هاىمیشود 

باس پوشیده، کنترل شده در زوایاى اندازه گیرى شده به شیوه ى دقیق و ایمن براى بیمارى که به طور کامل ل

موارد ذیل از جمله مشکالت پیچیده  در علم ارتوپدی و فیزیوتراپیست که  راحت و آرام در تخت درمان است.

 درصد موفقیت امروزه در جهان      92توسط ای دی دی تراپی) سیستم آکو اسپاین( با 

   

 Lower Back Pain                                                               درد قسمت تحتانی کمر                   

 Chronic Back Pain                                                                    کمردرد مزمن                                                                                

 Neck Pain                                                                                        گردن درد                                   

 Spinal Stenosis Disc                                         )بیرون زدگی دیسک )دیهیتراسیون  

 Bulging Disc                                                                ورم و بیرون زدگی دیسک                

 Sciatica                                                                                               سیاتیک                     

 Herniated                                                                                 فتق بین مهره ای                     

 Spinal Stenosis                                                                    تنگی مجرای نخائی                     

 Degenerative Disc Disease   

 Facet Syndrome 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

متصل کرده و با توجه به وزن و وضعیت بیمار نیروى انحرافى  SPINAمهره هاى ارگونومیک بیمار را به دستگاه 

)کشش( را به بخش هاى هدف ستون فقرات اعمال میکند. نیروى کشش در طول دوره ى درمان به تدریج 

جنبه هاى آى.دى.دى تراپى توسط دستگاه افزایش یافته همانطور که بدن مشروط به درمان میشود. تمام 

SPINA .ثبت میشود 

 

    



 

دقیقه گرماى مادون قرمز شروع کرده و آن را در  ١٠بیماران درمان را با  SPINAعالوه بر درمان توسط دستگاه 

. این ) Thermedicناحیه ى پایین کمر اعمال میکنند، با استفاده از پد مادون قرمز کربنى جدید بر روى بدن ) 

پد مادون قرمز به کاهش درد و افزایش جریان خون در منطقه ى هدف کمک میکند. عضالت و رباط هاى گرم 

شده کمک میکنند تا آنها انعطاف پذیرتر شده و این اجازه خواهد داد تا انحراف عمیق تر و راحت ترى روى 

درد موقت ناشى از کار  جلوگیرى از هرگونهاى بیماران بر SPINAدستگاه بوجود آید. پس از درمان در دستگاه 

 ACCU SPINAمدرن  دستگاهدقیقه درمان سرد انجام میدهند.  ١٠کردن عضالت در مسیر جدید، بیماران 

 .انجام میدهدرا با هم  بخش درمان هر دو میباشد،  IDD كه ساخت آمریکا و شركت مخترع 

 

 ؟مان كششى در چيسترتراپى و د یتفاوت بين آى.دى.د  

شواهد نشان داده که کشش براى درد کمر مؤثر نیست. کشش سنتى به پزشکان این اجازه را نمیدهد که به طور 

مکرر نیروهاى انحرافى را به گونه اى دقیق و راحت کنترل کنند. با استفاده از آى.دى.دى تراپى نیروهاى انحرافى 

شود تا تمرکز درمان را در بخش هاى هدف نخایى کنترل شده توسط کامپیوتر در زاویه اى دقیق اندازه گیرى می

 در منشا درد ایجاد کند. 

 

عالوه بر این، آى.دى.دى تراپى قابلیت منحصر به فردى دارد که با ترکیب مفاصل و انحراف در یک ستون صاف 

تفاوت میتواند بیشترین انحراف را روى مفصل بوجود بیاورد. به عبارت ساده به این معنى است که دو حرکت م

وجود دارد: در ابتدا کشش در طول ستون فقرات و سپس در نقطه ى حداکثر کشش، یک حرکت موجدار به 

مانند باز و بسته شدن اکوردئون اعمال میشود. این یک فشار کوچک را وارد کرده و بافت هاى نرم را به کار 

 میاندازد.



 

 آيا شواهدى براى موفيت در درمان وجود دارد؟ 

رده اى در زمینه ى آى.دى.دى تراپى وجود دارد و مطالعات انجام شده موفقیت در این نوع درمان تحقیقات گست

را ثابت کرده است. نتیجه ها نشلن میدهد که آى.دى.دى تراپى میتواند نسبت به سایر روش ها برتر یا قابل 

 د نیز انجام خواهد شد.مقایسه باشد. تحقیقات بیشترى به عنوان بخشى از تعهد به پزشکى مبتنى بر شواه

 

برنامه های تحقیقاتی بین المللی شناخته شده را در نرم افزار رایانه برنامه  SPINAتولید کنندگان دستگاه های 

ریزی کرده اند تا پزشکان را قادر به اندازه گیری، تحلیل و گزارش نتایج بیماران در معرض خطر قرار دهند. هیچ 

 چنین توانایی برای اندازه گیری و نظارت بر نتایج درمان ندارد.دستگاه فیزیوتراپی دیگر 

 

 درمان چقدر هزينه دارد؟ 

هر درمان یک ساعت طول خواهد کشید و هزینه ى آن با توجه به زمان استاندارد درمان در دفترچه ى راهنما 

که در غیاث با هزینۀ تومان برآورد شده هزارتا یک ملیون  500حدودا  جلسهدر ایران هر محاسبه خواهد شد.

  وحشتناك عمل جراحی بسیار منطقی به نظر میرسد. 

 درمان احتياج خواهم پيدا كرد؟  جلسه چند 

. این زمان به بدن زمانبندی میشودهفته  ٦تا  ٤ معموال طی دارند که نیازدرمان  چند جلسه بیماران معموال به 

. در حالى که سازگار سازدبهبود عملکرد ستون فقرات ا هدف مند بدرمان هدفخود را با این  اجازه خواهد داد تا 

با درمان وقف پیدا نمیکند  روزه،، بدن یکگرددمی حاصلدرمان  ۀدر مراحل اولی بهبود بصورت سیستماتیک

. تعداد دقیق درمان بستگی به ماهیت وضعیت شما و گشته اندشرایط مزمن در طول زمان ایجاد همانطور که این

 نیاز داشته باشد. درمانی  جلسه 20تا  حداکثر ممکن است بهبودیشما در درمان دارد، اما نحوه پیشرفت 



 

 مناسب است؟ نيز آيا آى.دى.دى تراپى براى درد گردن  

مجهز به درمان کننده ى گردن هم هستند و داراى یک واحد ویژه براى درد  SPINA. ماشین هاى کامال بله

 به طول خواهد انجامید، و دقیق و مالیم و امن خواهد بود.دقیقه  ٢٥گردن نیز هستند. درمان 

 

 

 چ
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م
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  تاثير درمان باقى خواهد ماند؟ 

شواهد نشان داده که افرادى که آى.دى.دى تراپى میکنند پس از پایان درمان میتوانند بهبود مستمر را تجربه 

اجازه دهد بخش هایى از ستون فقرات هدف برنامه آى.دى،دى تراپى این است که درد را از بین ببرد و 1 کنند.

به صورت آزاد حرکت کند. ارتقا تحرك ضرورى است تا مکانیسم هاى ساخت بدن و مراقبت هاى طبیعى بدن به 

 صورت کارآمدترى عمل کند و در نتیجه بهبود پایدار را به عمل آورد.

 

توانایى بیمار براى ایجاد تغییرات  موفقیت طوالنى مدت نه تنها به ماهیت شرایط درمان بستگى دارد بلکه در

شیوه ى زندگى توصیه شده، مانند استفاده از ورزش هفتگى نیز بستگى دارد. درحالیکه بعضى از بیماران بعضى 



اوقات به درمان اضافه نیاز دارند، ترکیب برنامه هاى درمانى با تغییر شیوه ى زندگى میتواند به جلوگیرى از بروز 

 مک کند.عود مجدد درد کمر ک

 

 آيا در دوران درمان و پس از آن احساس درد خواهم كرد؟ 

هدف دوم از درمان این است که آن تا حد امکان راحت باشد. بیماران معموال در طول درمان احساس درد 

نخواهند کرد؛ اکثر آنها بسیار آرام هستند و برخى از آنها به خواب نیز میروند. بیماران پس از درمان ممکن است 

درد موقتى را تجربه کنند زیرا عضالتى که کار نکرده اند به روش جدیدى به کار انداخته شده اند. بسته هاى سرد 

 براى ازبین بردن درد که معموال براى درمان پیشرفته براى سازگارى بدن است نیز استفاده خواهند شد.

 

 

 آيا به ورزش و فعاليت نياز دارم؟  

ز برنامه ى توانبخشى ستون فقرات، ارتقا تحرك، کاهش درد و ایجاد بسترى براى بله، ولى نه به شدت! هدف ا

فعالیت است. با پیشرفت درمان تمرینات مالیم براى انجام و نحوه ى مراقبت از کمر به درستى براى شما شرح 

 داده خواهد شد. ورزش و فعالیت بخش مهمى از توانبخشى طوالنى مدت است.

 

 ؟است آى.دى.دى مناسبآيا هنوز  ،احى داشته ام من قبال روى كمرم جر 

بیمارانى که جراحى داشته اند نیز میتوانند درمان شوند، در صورتى که این روش در عرض شش ماه گذشته )براى 

 درمان کامل( استفاده نکرده و هیچ امپلنت جراحى شده اى نداشته باشند.

 

 

 دارد؟ آيا محدوديت سنى باال براى آى.دى.دى تراپى وجود  



هیچ محدودیت سنى باالیى براى داشتن آى.دى.دى تراپى وجود ندارد و بسیارى از بیماران بالغ از نتایج خوب در 

 درمان لذت میبرند. درمان با توجه به شرایط فرد تنظیم خواهد شد. 

 

 ؟استمناسب من براى  آى.دى.دى تراپى چطور متوجه شوم كه  

کتندید منسابى براى آى.دى.دى تراپى نیستند. اگر درمان هاى استاندارد همه ى بیماران مبتال به کمر درد 

محافظه کارانه مانند فیزیوتراپى، پوکى استخوان و کایروپراکتیک ناموفق بوده است، توصیه میشود از یک مرکز 

 درمان آى.دى.دى تراپى در منطقه ى خود مشورت بگیرید.

د بررسی قرار خواهید گرفت که به شما توصیه می کند که شما توسط یک متخصص حرفه ای واجد شرایط مور

آیا شما برای درمان مناسب هستید یا خیر. اگر براى آى.دى.دى تراپى مناسب نیستید کلینیک ممکن است 

 بتوتند درمان هاى دیگرى را براى وضعیت شما ارائه دهد یا شما را ارجاع دهد.

 

 آى.دى.دى تراپى كجا در دسترس است؟  

 

دسترس است. شبکه اى از ارائه دهندگان در ردکلینیک در سراسر جهان  2٠٠٠.دى تراپى در بیش از آى.دى

ایاالت متحده، انگلستان و اروپا و ارائه دهندگان در آمریکاى جنوبى، شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیا وجود دارد. 

 همچنین پزشکان و مشاوران نیز ارائه میشود.درمان توسط فیزیوتراپیست ها، استئوپات ها، و اعضاى هیپراکوتر، و 

 

متاسفانه این سیستم در ایران در دسترس نمیباشد امید است که با توجه و اهتمام بیشتر اقراد مرتبط به زودی 

  شاهد رواج این سیستم باشیم 

 براى ارزیابى و تشخیص، با ارائه دهنده ى تصویب شده ى آى.دى.دى تراپى خود تماس بگیرید.
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