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 نکات ایمنی

 ًرا به دقت برای استفاده درست از دستگاه بخوانید. «نکات ایمنی» قبل از استفاده لطفا 
  وت احتمالی به دستگاه و صدمه به فرد اکمک می کند و از خسار دستگاهنکات زیر به استفاده درست و ایمن از 

 کند.دیگران جلوگیری می
  طبق درجه خطرشان در صورت رعایت نشدن طبقه بندی شده است. «اخطار»و  «هشدار»نکات به موارد 
 ًراهنما را برای استفاده آتی در دسترس قرار دهید. بعد از مطالعه لطفا 
 ند تاین دستگاه برای استفاده افرادی که )شامل کودکان( با کاهش توانایی های فیزیکی، حسی و ذهنی رو به رو هس

ی افرادی که مسئول سالمت آنها یدر نظر گرفته نشده است مگر با نظارت و راهنما، کافی ندارندیا تجربه و دانش 
 مطمئن شوید کودکان با دستگاه بازی نکنند.باشند. می

 !هشدار

 در زمان تنظیم پشتی صندلی
 یانات خانگی یا موانعنوزادان یا کودکان(، حیو مخصوصاً)از وجود فرد  لطفاً

از هر گونه حادثه به افراد  مطمئن شوید .در پشت صندلی مانند وسایل خانه 
 یا خسارت به وسایل و دستگاه اجتناب کنید.

منبع تغذیه را با ولتاژ غیر استاندارد 
 .استفاده نکنید

استفاده از ولتاژ غیراستاندارد ممکن است موجب حوادثی مانند برق گرفتگی 
 یا آتش سوزی شود.

 با فروشنده تماس بگیرید. بررسیدو شاخه را از پریز بکشید و برای  فوراً .جود داردنقصی در صندلی ماساژ و اگر
 .شاخه را بکشید کلید خاموش دستگاه را بزنید و دو لطفاً در زمان قطعی برق

 .شاخه را بکشید کلید خاموش دستگاه را بزنید و دو لطفاً .از دستگاه استفاده نمی کنید اگر
خه آسیب دیده سیم برق یا دو شا اگر

 .است
برای اجتناب از هرگونه خطر باید متخصص فنی از طرف تولید کننده یا 

 آنها را تعویض کنند. نمایندگی یا افراد متخصص دیگر
 ممکن است باعث ایجاد سروصدا شود.  قرار دادن دستگاه در سطح ناهموار صندلی را در سطح صاف قرار دهید.

 در غیر این صورت، ممکن است دستگاه واژگون شود و صدمه ببیند. د.نشینیروی دسته یا پشتی صندلی 

 را پاره شده دیدید.  سطوح اگر
ورت در غیر این ص .از دستگاه استفاده نکنید و به فروشنده اطالع دهید لطفاً

 ممکن است باعث حادثه شود.
 

 در صورت وجود موارد زیر، با توصیه پزشک از دستگاه استفاده کنید:

 .بیمارانی که در حال حاضر در حال درمان پزشکی هستند به خصوص کسانی که در بدن ناخوشی حس می کنند 
 )بیمارانی که ستون فقرات غیرطبیعی دارند. )مانند ستون فقرات خم شده 
 .بیمارانی که تومور بدخیم دارند 
 .بیمارانی که هر گونه بیماری حادی دارند 
  دارند.افرادی که پوکی استخوان 



 .خانوم هایی که باردار یا در زمان قاعدگی هستند 
 افراد سالخورده 
 یا دارای دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب( افرادی که بیماری قلبی دارند. )آنژین، آنفارکتوس قلب 
 .بیمارانی که تب باال دارند 
 .افرادی که بدن ضعیفی دارند 
 .افرادی که ناتوانی های حسی دارند 

  

 !اخطار

 ممکن است باعث خسارت به دستگاه یا برق گرفتگی شود. باید روی زمین قرار بگیرد. کف صندلی حتماً
 .ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود آداپتور یا دستگاه تبدیل نباید با این صندلی استفاده شود.

 از بنزین یا تینر برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
تغییر رنگ چرم آن یا آتش سوزی   باعث کهنه شدن یا شاید
 شود.

 صدومیت یا آسیب به دستگاه شود.مممکن است باعث  روی دسته یا پشتی صندلی نشینید.
دستگاه را با غلتاندن چرخ زیر صندلی روی کف زمین چوبی 

 یا فرش حرکت ندهید.
 ممکن است باعث آسیب به کف زمین شود.

 مریضی کنید. احساسممکن است  صرف غذا از صندلی استفاده نکنید.بالفاصله بعد از 
 ممکن است باعث مصدومیت یا آسیب به دستگاه شود. وقتی کسی روی صندلی نشسته است آن را حرکت ندهید.

 ممکن است باعث مصدومیت یا آسیب به دستگاه شود. اجازه ندهید بیشتر از یک نفر روی صندلی بنشیند.

ایجاد  شود و دردلی ساییده میبا سطح صند پوست مستقیماً ز دستگاه استفاده نکنید.بدون لباس ا
 کند.می

 .ممکن است باعث مصدومیت شود در زمان استفاده از دستگاه از زیورآالت برای مو استفاده نکید.
 بزند.ممکن است به ظاهر دستگاه آسیب  با چیزهای سخت یا نوک تیز به دسته صندلی ضربه نزنید.

زی، آتش سو حرارت بیش از اندازه تولید می کند و باعث استفاده نکنید. بالشبا پتو یا را دستگاه 
 شود.برق گرفتی یا آسیب به فرد می

 ممکن است باعث برق گرفتگی، اتصالی یا احتراق شود. آب یا مایعات روی صندلی نریزید.
 ن است باعث آسیب به دستگاه شود.ممک .از دستگاه استفاده نکنید در فضای باز

 

  



 ویژگی های دستگاه

 صندلی ۀنصب آسان دست 
 دسته صندلی به آسانی، ایمن و خیلی راحت نصب می شود.

 صاحب امتیاز طراحی ایمن زیر پایی 
 بلند کردن زیر پایی با انبساط موتور محدود نمی شود. می تواند به صورت خودکار با قد هر فرد تنظیم شود.

  3حسD ماساژ تمام بدن 
صاحب امتیاز سیستم هوای پیشرفته که فشار هوای وسیع و جریان هوای مداومی را فراهم می کند تا از ماساژ خود  

 لذت ببرید.
 طراحی فضای صفر 

 خواهد.دازه دو انگشت از دیوار فاصله میمفهوم منحصر به فرد فضای صفر، فضای کمتری اشغال می کند و تنها به ان
  ایمنموتور 

 تا سروصدا را کاهش دهد و ماساژ راحتی را به ارمغان بیاورد.  ولت ۴۲طراحی ایمن اروپایی موتور با ولتاژ پایین 
 شش برنامه پر قدرت خودکار برای ماساژی بی نظیر 

 ای لذتز ماساژی شبیه ماساژ متخصصی حرفهشش برنامه ماساژ خودکار و راحت سفارشی طراحی شده است تا ا
 ببرید. 

 تکنیک های متنوع ماساژ 
تواند هوا و غیره را فراهم می کند و میاین صندلی تکنیک های متنوعی مانند شیاتسو، ماساژ، مالش، ضربه، فشار 

 با تلفیق این تکنیک های پایه ماساژهای متفاوتی را انجام دهد.
  کنترل از راه دورslide-to-store 

 کردن با دستگاه را راحت تر می کند.  کنترل از راه دور کار slide-to-storeطراحی دقیق 
 نسل دوم ردیابی خودکار پشت بدن 

رای ون فقرات را بردیابی مادون قرمز می تواند به طور دقیق شکل بدن را شناسایی کند و به طور خودکار طول ست
 ترین موضع ماساژ اسکن کند.رسیدن به مطلوب

  



 پیکربندی دستگاه

 
 

 

 
 

 

 



 )راه اندازی اتوماتیک(راهنمای راه اندازی صندلی ماساژ 

 .دو شاخه را به پریز بزنید .1

 

 
 

 
 

  

                            دکمه روشن را بزنید. )مانند هر تصویر( .۴

 ( قرار دارد.صندلی پشتی  )دکمه روشن کردن دستگاه در پشتِ

رل از راه دور به روی کنت پاورو دکمه  روشن می شود LED چراغبا روشن کردن دستگاه )
 (آید.در میرنگ قرمز 

 

 )مانند هر تصویر( دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور .3

به رنگ آبی می شود، نشیمنگاه می لرزد و بهترین موضع  ،روشن/خاموش بعد از فشردن دکمه
 شود. یصفر مو وارد برنامه گرانش به صورت خودکار تنظیم می شود. سپس بدن اسکن می شود 

توانید با فشردن برنامۀ خودکار ماساژ دیگر، شیوه را تغییر دهید. با فشردن دوباره *هر زمان می
 دکمه روشن/خاموش به رنگ قرمز می شود و دستگاه خاموش می شود. 

 



 راهنمای استفاده از کنترل از راه دور

 

 
 

  



  های ماساژ خودکار برنامه راهنمای کار با دکمه .1

 
 

 های عملکرد صعودی و نزولیراهنمای کار با دکمه .2

 
  



 راهنمای کار با دکمه های عملکرد .3

 
 



 
 

 راهنمای دکمه های موسیقی .4

 
  



 غلتک «پایین آمدن»و  «باال رفتن»نحوه کار دکمه های  .5

 

 دکمه، متوقف رد و با رها کردنغلتک ماساژ به سمت باال حرکت خواهد ک «باال بردن »با فشار مداوم دکمه  
 شود.می

رد و با رها کردن دکمه، غلتک ماساژ به سمت پایین حرکت خواهد ک «پایین آوردن»با فشار مداوم دکمه   
 شود.متوقف می

 

 نکات بعد از استفاده

A. .صندلی )پشتی صندلی و زیرپایی( را به حالت شروع بازگردانید 

 

فشار دهید. وقتی قسمت جلویی به زمین رسید برای سه ثانیه  آن برای پایین رفتن  دکمه نزولی زیرپایی را .1

 را ادامه دهید. دیگر فشار 

 حالت شروع زیرپایی صندلی 

 

 

 



فشار دهید. وقتی پشتی در حال باال آمدن است فشردن آن برای باال بردن  دکمه صعودی پشتی صندلی را  .2

 را برای سه ثانیه دیگر ادامه دهید.   دکمه

 
 

 قرار دهید تا منبع تغذیه قطع شود. OFFدر حالت  پشت پشتی صندلی را  سوییچِکلید  .3

 

 

 

 



B. روش های حرکت 
به منظور حرکت با چرخ های زیر صندلی، سیم برق را از دو شاخه جدا کنید. سپس از قسمت زیر پایی صندلی را  .1

 بلند کنید و طبق تصویر آن را به سمت جلو حرکت دهید.

 

 

 !اخطار

 دقت کنید سیم برق دور چرخ نپیچد و پایتان را روی سیم نگذارید.  حرکت لطفاًدر حین  .1
نفری  صندلی باید دو ،برای حرکت از چرخ ها استفاده نکنید. برای حرکت ،زمین به آسانی خراشیده می شود اگر کف .۴

 بلند شود. 
 جلوگیری شود.گونه آسیب به آن ها  از هرحرکت ندهید تا روی زمین سیمانی  را چرخ ها .3
 صندلی را از دسته بلند نکنید، هول ندهید و نکشید. به دسته آسیب می رسد.  .۲

 



 
 

 

 نصب پشتی صندلی

A.  سیم برق است.(  ۀ)لوازم جانبی در جعبلوازم جانبی 
B. مراحل نصب 

 زیر قاب کانوال( جای گذاری کنید. سپس ( b)کانوالی پشتی صندلی( را در  aقدم اول: طبق تصاویر راهنمای زیر:  
d  پیچ( را در(c  .بگذارید )سوراخ پیچ( 

 
 

 



انید. ای آن را بپوششان وصل کنید. سپس با پوشش پارچهها و طرحهوای پشتی صندلی را طبق رنگ سری قدم دوم: لوله های
 )طبق تصویر زیر(

 
 

 

 نصب کوسن نشیمنگاه
سپس کوسن نشیمنگاه  .متصل کنیدحرف به حرف  ،مشخص شده اند با لوله های زیر قاب H, I, Jهوا را که با حروف  ۀسه لول

 را در محل مناسب قرار دهید. 

 

 



 نصب دسته صندلی

A. مراحل نصب 

 
 

 
 

B.  های کنترلهای هوای دسته صندلی و کابللولهاتصال 
های هوای دستۀ صندلی راست و چپ، حرف با حرف متصل با لولهرا  Kو  Rبا عالمت ی پشتی صندلی دو لولۀ هوا .1

رد ب را مرتب کنید. )توجه:ای ها متصل کنید و پوشش پارچهرا طبق رنگ و نوع کابل نورهای کنید. سپس، کابل
 و هم کابل اتصاالت برای دو برد نوراصلی مدار  هم کابل برق برای بردِاست که در نصب باید  مدار چپ، برد اصلی

و تواند فقط کابل اتصاالت برای دسمت راست، برد ثانویه است که می نور متصل شود. برد مدارِ به خوبی  نورمدار 
 (به خوبی متصل شود. نوربرد مدار 

جای ثابت کردن  aطبق شکل چپ:  .1
شکاف کشویی  bگیره دسته صندلی، 

میله قابل  cثابت کردن دسته و 
  حرکت دسته هستند. 

 

طبق شکل چپ: دسته صندلی را بلند  .۴
قرار دهید سپس از  bرا در  aکنید تا 

c دسته صندلی استفاده  برای قفل
خواهید دسته را کنید اگر می
 را بردارید. cدربیاورید فقط 

 

 به آرامی عمل کنید تا ،داشتن دستهدر زمان بر یادآوری: لطفاً
 آن آسیب نبیند.  پوشش چرمی  

 



 
 

 

 راست تا زیر فریم متصل کنید.  سمت دو کابل کنترل را از دستۀ صندلی .۴

 
 

 

 

 

 

 



  بالشتکنصب کوسن پشتی و 
 . نیدبچسباباالی کوسن پشتی  ،ولکرورا با  بالشتککوسن پشتی را با زیپ روی پشتی صندلی نصب کنید و 

 

 
 

 

 
 



 ًرا در طول ماساژ به سمت عقب ببرید. بالشتک لطفا 
 استفاده کنید. بالشتکآن را بعد از نصب  ،در صورت ماساژ با شدت زیاد 
 استفاده  الشتکب ی ونوان کاناپه بعد از نصب کوسن پشتدر صورتی که برای ماساژ استفاده نمی کنید، می تواند به ع

 .شود

 

 آماده سازی قبل از استفاده

 مکان قرار دادن .1

 

 

 
 

 .وجود دارد ی برای خواباندن پشتی صندلیمطمئن شوید فضای کاف .2
 

 

 مانند حمام که رطوبت بسیار  محلیرا در   صندلی ماساژ
 زیاد است قرار ندهید.

  صندلی را به مدت زیاد در برابر تابش مستقیم نور
آفتاب یا نزدیک بخاری یا رادیاتور که گرما بسیار زیاد 

 است قرار ندهید.
  زیر صندلی فرش یا موکت بیندازید تا مانع از آسیب به

 کف اتاق و صدای آزار دهنده در طول ماساژ شود.
 شن و گرد و غبار است از صندلی  ،در محلی که خاک

 استفاده نکنید.
  منابع آتش مانند سیگار یا زیر سیگاری را از صندلی

 دور نگه دارید.

 

A به منظور عدم تماس پشتی صندلی با دیوار یا اشیای.
 ۲حدود  عقبصندلی را از  لطفاً ،خواباندن آن دیگر هنگام
 دهید. یا اشیا فاصله با دیوارسانتی متر 

Bًژ پشت صندلی ماسا احتیاط کنید کسی یا چیزی .لطفا
 نباشد.

 



 چگونه منبع تغذیه را قطع کنید. .3

 
 

 مراقبت

 هشدار! 
 شاخه برق را از پریز بکشید. برای مراقبت یا تمیز کردن ابتدا کلید سوییچ را خاموش کنید و سپس دو

 

 ها و مراحل مراقبت از صندلی ماساژروش

 ها:روش

لطیف و خشک برای پاک کردن سطح دستگاه استفاده کنید. )از بنزولین، الکل یا رقیق کننده استفاده نکنید  ایهاز پارچ لطفاً
شکل و چرم آن خراب شود . پارچه لطیفی  و روی سطح صندلی نریزید.( در غیر این صورت، سطح صندلی ممکن است بد

ح صندلی استفاده کنید. در آخر، از پارچه خشک برای کمی سط تمیز کردنرا با آب گرم و پاک کننده خیس کنید و از آن برای 
  های خشک کردن سریع استفاده نکنید.(به صورت طبیعی خشک شود. )از روش و بگذارید خشک کردن سطح استفاده کنید

 های زیر استفاده کنید.از روش باال برای پاک کردن محل مراحل: لطفاً

.پوشش چرمی زیرپایی، 5.پوشش چرمی کوسن نشیمنگاه، ۲پشتی صندلی، .پوشش چرمی 3.کوسن پشتی، ۴، بالشتک.1
 .صفحه های کناری7.قسمت های دست، 6

 صندلی و پوشش پشت ۀتمیز کردن دست

 کننده رقیق بی اثر خیس کنید و سپس پارچه را بچالنید. کپارچه لطیفی را در پا .1
 کثیفی را از روی دستگاه پاک کنید. ،با این پارچه .۴
 ای خشک دستگاه را خشک کنید. با پارچه .3

 

 

A.دو شاخه را از پریز بکشید. 

 کلید ،مطمئن شوید *قبل از کشیدن لطفاً
 باشد. OFFخاموش و روشن روی وضعیت 

 



 !اخطار

 .حیوانات را از صندلی دور نگه دارید، موهایشان ممکن است داخل صندلی رود و باعث مشکل فنی شود 
 .هیچوقت از پارچه خیس برای پاک کردن صندلی استفاده نکنید. ممکن است باعث مشکل فنی شود 

 

 مراقبت و نگهداری

 مراقبت روزانه

از پارچه ای آغشته به پاک کننده بی اثر برای پاک کردن محل کثیفی  لطفاً ،که آلودگی ای روی دستگاه است زمانی .1
 استفاده کنید.

 صندلی و زیر پایی را در محل اولیه قرار دهید.  ۀبعد از استفاده، دست .۴
 شینید یا قدم نگذارید.ن. روی آن فشار نیاورید، ناستفاده کنیدزیر پایی  از با دقت .3

 

 
 

 

 

 



 نگهداریروش 

 :نگه داریددستگاه را در شرایط زیر  لطفاً

  C◦40 -C ◦0دمای محیط: 

  RH-85%RH %30رطوبت: )بدون تغلیظ( 

 هداری نکنید. گنی خورنده اگازهمجاورت تابش مستقیم آفتاب یا  در معرض، مرطوبدستگاه را در جایی با دمای باال، 

 محل نگهداری

کنید. در جایی خشک و بدون آلودگی قرار دهید. دستگاه را در محیط کثیف، چرب، مرطوب و دارای ابتدا دستگاه را تمیز 
 دود استفاده نکنید.

  



 عیب یابی

 چگونگی حل چگونگی بررسی مشکل

 وجود صدا هنگام کار
صداهای طبیعی موتور هستند و نیازی 

 به چک کردن نیست.
 نیست. به اقدام ینیاز

 .شودبلندتر میدر حین ماساژ صدا 
 ۲چک کنید آیا دستگاه به طور مداوم 

 ساعت کار کرده است یا نه.
دستگاه را خاموش کنید و حداقل یک 

 ساعت به آن استراحت دهید.

   سطح دستگاه داغ است.
 ۲چک کنید آیا دستگاه به طور مداوم 

 ساعت کار کرده است یا نه.
دستگاه را خاموش کنید و حداقل یک 

 استراحت دهید.ساعت به آن 

 چک کنید دو شاخه در پریز شل نباشد. کند.گاهی دستگاه توقف می
دوباره دستگاه را امتحان کنید یا منبع 

 تغذیه را چک کنید.

زمانی که دستگاه روشن می شود 
های ماساژ در قسمت کمر توقف غلتک
 کنند. می

قطعی برق  دکمه روشن/خاموش بعد از
 فشرده نشده است. 

 سپس .روشن/خاموش را بفشاریددکمه 
های عملکرد را انتخاب هر یک از دکمه

 کنید.

 .زمانسنج ماساژ را خاموش کرده است
سپس هر  .دکمه روشن/خاموش را بزنید

 یک از عملکردها را انتخاب کنید.

دستگاه روشن شده است اما غلتک 
 ماساژ به باالترین وضعیت خود نیست.

های عملکرد هر کدام از دکمه لطفاً
خودکار را فشار دهید و سپس غلتک 

به صورت خودکار به قسمت  ماساژ
 رسد.شانه می

سیم برق را وصل کنید و دستگاه را  سیم برق متصل نشده است.
 روشن کنید.

. اگر دباید آن را مدتی خاموش کنید و دوباره روشن کنیکند، دور به درستی کار نمی کنترل از راه طریق وقتی دستگاه از
 تماس بگیرید.  خدماتگی دبا نماین لطفاً ،های ارائه شده در این راهنما همچنان ادامه داشتمشکل بعد از امتحان راه حل

 

 !اخطار

 ذارند.گثیر نمیأهستند و روی کارایی آن تکار صندلی  عادیبخش آمده زیر  ی که دردر طول کار دستگاه، صداهای 
 ایصداهایی هنگام ماساژ ضربه 
 ها زیر پوشش نشیمنگاه در حین مالشصدای برخورد غلتک 
 صدای باال رفتن و پایین آمدن غلتک 
 صدای کوسن ماساژ هوا 
 صدای ضربه هوا و تخلیه هوا 
  پشتی و دستۀ صندلیصدای باال رفتن و پایین آمدن 



 خصوصیات دستگاه

 

 
 LP-4700i مدل

 عملکرد
صندلی، طوالنی شدن ماساژ سازی حرکت دستۀ عملکرد خودکار، همگام 6

دست، طوالنی شدن ماساژ خطی، ماساژ هوای کامل، عملکرد ماساژ خیلی 
 آهسته، عملکرد شروع به کار تنها با یک دکمه، مفهوم فضای صفر

 میلی متر ۰۸۸ ماساژ خطی
  16۸-1۸5تنظیمات بدون سروصدای  زاویۀ خم شدن

 AC  ،V۴۴۸-5۸ Hz  ،V1۴۸-6۸Hz منبع تغذیه
 وات  ۴۸۸ مصرف برق

 دقیقه ۴۸خاموش شدن خودکار در  تنظیمات زمان

 ایمنی دستگاه
دارای محافظ حرارت زیاد، جریان زیاد، ولتاژ زیاد، محافظت در برابر برنامه 

 عملکرد خاموشی خودکارغیرعادی، 
 کیلوگرم  ۲5٫53 ناخالص کارتن پشتی صندلی٫وزن خالص
 کیلوگرم ۰6٫۷7 اصلیناخالص کارتن بدنۀ ٫وزن خالص

 1۴3۸×77۸×7۸۸ ابعاد کارتن پشتی صندلی
 13۷۸×۰۲۸×5۲۸ ابعاد کارتن بدنۀ اصلی

 صندلی ماساژ  PUچرم  پوشش خارجی
 

  



 نمودار ستون فقرات

 
 

 

 نمودار نقاط طب سوزنی کف پا

 
  



 قواعد ماساژ

شود. عدم درمان افراد می %۷۸گرانش و طرز نادرست ایستادن و نشستن باعث امراض ستون فقرات در 
فتق دیسک خوابی، امراض شکمی، درد در پشت و کمر، ی دیگر چون بییهاباعث بیماری آن به موقع

 شود.سیاتیک و غیره می ،ایمهره

 

 

 ماساژ:
تون سصندلی  ماساژِ  یمارستان،شی از درمان در باین عملکرد برای صندلی ماساژ ضروری است. به عنوان بخ

سازد و همچنین باعث کاهش ها آماده میفقرات را برای کاهش فشار عصبی و بازیابی کارایی عادی ارگان
 شود. می هاابتال به بیماری

 

 

 فشار انگشت:
ث های سفت و کوفته باعدارد، ماهیچهرا برای مدت طوالنی نگه می بدن انسان حالت کوفتگیبه دلیل اینکه 

 کند.برابری می درمانگرهای ماساژبا ماساژ مالیمِ شود. عملکرد فشار انگشت میدرد و کاهش گردش خون 
  آورد.ها آرامش، بهبود گردش خون، رفع درد و خستگی را به ارمغان میعملکردها بر ماهیچهنیروی سازگار 

 

 مالش:
عملکرد مالش فوراً دردِ های پشت و گردن خواهد شد. کار طوالنی بدون فعالیت فیزیکی باعث درد در ماهیچه

  بخشد.های گردن و پشت را از بین خواهد برد و گردش خون را در این نواحی بهبود میماهیچه

 

 مالش و ضربه:
مالش و ضربه به طور همزمان  شود،احساس می هازمانی که بدن بسیار خسته است و درد زیادی در ماهیچه

نقاط طب سوزنی را در ماهیچۀ دردناک تخمین بزند و کوفتگی را  تواند به خوبیاین عملکرد میشود. اجرا می
 از بین ببرد.

 

 فشار هوا:
آنفارکتوس میوکارد و های قلبی، به قلب باعث بیماری درست خون جریانمتخصصان، عدم  به گفتۀ

قدم در روز برای رسیدن به یک گردش خون نرمال توصیه شده است.  1۸٫۸۸۸شود. آنژیواسکروزیس می
قلب  هایشود جریان خون به صورت عادی به قلب برگردد و بیماریباعث میاستفادۀ مکرر از ماساژ فشار هوا 

 دهد. را کاهش می

 

 درمان گوآشا:
 ،ف پاک عمیق و گستردۀ نقاط انعکاسی ا، درمان سنتی چینی، معرفی شده است. ماساژبه تازگی درمان گوآش

   تواند کارایی بافت اصلی مربوطه را تنظیم کند. د گردش خون که میتخمین نقاط طب سوزنی، بهبو

 
 


