
EX-SP‹NAL

Say›n Müflterimiz ,

Ürünlerimizden Ex-Spinal Masaj Aletini seçti¤iniz 

için sevinçliyiz.Ex-Spinal Omurga ve s›rt bölge-

sindeki a¤r›lar›n azalmas›na yard›mc› olmak 

amac›yla uzmanlar taraf›ndan tasarlanm›fl ve 

klinik olarak test edilmifl bir üründür. Her gün

Ex-Spinal Masaj Aleti sayesinde a¤r›lar›ndan 

kurtulan insanlar›n say›s› artmaktad›r. Siz de 

deneyiniz. Lütfen bu kullan›m talimat›n› dikkatlice 

okuyunuz ve içindeki hususlar› dikkate 

al›n›z,daha sonraki kullan›mlar için 

muhafaza ediniz ve di¤er 

kullan›c›lara tahsis ediniz.

Sayg›lar›m›zla                                       

       Ex-Spinal Ekibiniz

•KULLANMA KLAVUZU

Yetiflkin insanlar›n %80'i hayatlar›n›n çeflitli 

dönemlerinde bel rahats›zl›klar›na maruz 

kal›rlar. Bu rahats›zl›klar 45 yafl alt› insanlardaki 

sakatl›k sebeplerinin bafl›nda geldi¤i gibi, 

doktora gitme sebepleri aras›nda so¤uk 

alg›nl›¤›ndan sonra 2.s›rada 

gelmektedir. Bel rahats›zl›klar› ayn› 

zamanda mesleki deformasyon 

vakalar›n›n yaklafl›k üçte birini 

oluflturmakla, kay›p ifl günleri olarak 

ayr› bir zarara yol açmaktad›r.Yürümek, 

ayakta durmak, oturmak, öne e¤ilmek, 

çömelmek ve kalkmak gibi gündelik 

aktiviteleri yapabilmemiz için güçlü bir 

bele ve s›rta ihtiyac›m›z vard›r. 

Genetik yatk›nl›k, ilerlemifl 

yafl, hareketsizlik ve 

sakatlanma gibi çeflitli 

faktörlerin bir araya gelmesi, 

bel sorunlar›na temel teflkil 

edebilir. Önlemini almad›¤›m›z 

takdirde, geçen y›llar kas 

yo¤unlu¤umuzdan, kemik 

yo¤unlu¤umuzdan ve bel 

dayan›kl›l›¤›m›zdan al›p götürür. Bel 

bölgesi kaslar› zay›flad›kça, yer çekiminin 

de etkisiyle vücudu destekleme ve tafl›ma 

özelli¤ini yitirir ve sonuç olarak omurgan›n 

aras›ndaki mesafeler daralmaya bafllar.Ba¤ 

dokular› ve bel s›rt kaslar›n›n 

güçlendirilmesinin, bel ve alt s›rt a¤r›s› 

tedavisinde en temel unsur oldu¤u 

ortopedistler ve fizik tedavi uzmanlar› 

taraf›ndan y›llard›r bilinen bir gerçektir. Bel 

omurgas›na yap›lan düzenli egzersizlerin, 

alt s›rt ve bel a¤r›lar›n› önleyece¤i ve 

tedavi edece¤i flüphesizdir. As›l önemli 

konu bu hedefin nas›l 

gerçeklefltirilece¤idir.Bel kas-

lar›n›n izole 

olarak

güçlendirilmesi, ancak özel olarak bel için tasarlanm›fl 

cihazlar ile yap›lan egzersizlerle mümkün olabilir.Ex-

Spinal Masaj Aleti'nin hedefi yaln›zca rahats›zl›k 

hissedilen ilgili bölgedeki kaslar›n çal›flmas›n› 

sa¤lamakt›r. Ex-Spinal Masaj aletinin tasar›m›nda 

göz önünde bulundurulan bir di¤er önemli husus 

da, bel egzersizlerini yaparken, omurlar›n hasar gör-

mesini engelleyecek flekilde tasarlanm›fl olma-

s›d›r.Ex-Spinal Omurgada a¤r› ve sendromlar›n 

giderilmesi için üretilmifltir. Omurgay› 

çevreleyen derin kaslarda oluflan spazm› 

gevflettikten sonra, omurga 

rahats›zl›klar›n›n geliflimini önlemektedir. 

Omurlar aras›ndaki disklerin defalarca 

çal›flt›r›lmas›ndan sonra omurgan›n 

hareketlili¤i yenilenmektedir. Omurgan›n tüm 

kas yap›s›ndaki kan dolafl›m›n› iyilefltirmektedir. 

Beyine(Crebrum) kan ak›fl›n› sa¤layan vertebral 

atardamarlar› gevfletmektedir.Osteochondrosis 

durumunda, boyun ve omuz a¤r›lar›nda meydana 

gelen kronik a¤r›lar› gidermektedir.Omurilik (Medulla 

spinalis) sinirleri ve omurlar aras›ndaki diskleri 

bas›nç alt›ndan kurtarmaktad›r. Omurga e¤rilikleri, 

sinir köklerinin iltihab›(Radikülit), hiperkiföz ve kalça 

e¤rilerinin giderilmesinde, omurilik sinir sisteminden 

iç organ ifllevlerin stimulasyonun'da kullan›lmaktad›r.

Ex-Spinal Günlük yaflamda basit ve etkili kullan›m› 

ile herkesin sahip olabilece¤i ekonomik fiyat› ile 

birçok pahal› masaj seanslar›na son vermektedir.

Ex-spinali kullanan kifliler fazla güç uygulamadan 

cihazlar›n› kullanmal›d›rlar. 

Ex-Spinal Tüm omurlara simetrik olarak 

yap›lm›flt›r.Tüm omurlara uygulanabilirli¤i ve 

vücut a¤›rl›¤›n›n bas›nc› ile olumlu neticeler 

elde edilebilmektedir.Omurlardaki kan 

dolafl›m›n› artt›r›r.Ex-spinal'de bas›nç art›fl› 

ellerin yüksekte tutulmas›,ellerin bafl›n 

arkas›nda birlefltirilmesi ve bacaklar›n aç›lar› 

ile sa¤lanabilir.Bas›nc›n› azaltmak içinse 

vücut a¤›rl›¤›n› aletin üzerinde kald›rmak 

yeterlidir.Bireysel kullan›c›lar›n 

güvenli¤i için kiflilerin ac› 

duymaya bafllad›¤› yerde 

bas›nc› azaltmas› gerekir.

Günümüzde kullan›lan 

mekanik ve elektrikli 

titreflim ile masaj yapan 

aletler  derin kas yap›s› ile 

çevrilmifl olan omuru de¤il 

rahatlatmak,aksine titreflim 

ile kaslarda refleks 

spazmlar›n› kal›c› olarak 

artt›rd›¤› görülmüfltür.

Ex Spinal Tüm s›rt ve 

bel a¤r›s› çekenler için 

etkin çözüm sunar.

•MURGANIN BEL            
BÖLGES‹NDEK‹ A⁄RILAR

Omurga vücut hareketlerinin eksenini oluflturur, 

gövdeye destek verir ve omurili¤i korur. Boyunda 

ve belde aç›kl›¤› arkaya, s›rtta ise aç›kl›¤› öne 

bakan normal e¤rilikler vard›r. Bunlar vücudun 

dengesi yönünden önemlidir.Omurgan›n hareket 

birimi, üst üste duran iki omur gövdesiyle, bunlar›n 

aras›ndaki etraf› liflerle çevrili, ortas› kat› jel 

k›vam›ndaki disk, omurga eklemleri ve bu 

eklemlerin kapsüllerinden oluflan bölümdür. 

Kaslar ve ba¤lar omurlar›n de¤iflik yerlerine 

tutunur. Omurga, omurga kaslar› yard›m›yla dik 

durur ve hareket eder. Ba¤lar ve eklem kapsülleri 

de ek destek verir.Durufllar› normal olmayan ve 

egzersiz yapmayan insanlarda, eklem 

kapsülleriyle ba¤lar afl›r› gerilir ve gevfler. Omurga 

eklemleri üzerine binen yük artar. Do¤al durufllar› 

bozulur. Sonuç; a¤r› ve erken dönemde 

y›pranmad›r.Özellikle beldeki e¤rili¤in artmas› 

ve belin çukurlafl-mas›, eklem yüzeylerinin 

birbirine yaklaflmas›na ve birbiri üzerinde 

kaymas›na sebeb olur. Bu da eklem kapsülünü 

gerer ve belde s›k görülen a¤r›lara sebeb olur.Bel 

bölgesi, 5 bel omurundan oluflur. Bu omurlar›n 

aras›nda 5 adet disk vard›r ve omurgan›n en 

genifl yüzeye sahip diskleridirler. Bu disklerin 

görevi yük tafl›mak ve omurili¤i korumakt›r. Disk 

üzerine gelen kuvvet postür (durufl) ile yak›ndan 

iliflkili olup, s›rtüstü yatar durumda 25 kg iken, 

e¤ik oturur pozisyonda 250 kg'a kadar 

ç›kmaktad›r.Omurga rahats›zl›klar›n›n en s›k 

rastlan›lanlar› aras›nda bel bölgesindeki 

rahats›zl›klard›r ; radikulit, siyatik a¤r›lar, bel 

f›t›klar›, omur diskleri susuz(nemsiz) kalmas›, 

skodioz. Bel bölgesindeki rahats›zl›klar, kaideli 

olarak, ba¤›rsak fonksiyonlar›nda ciddi 

rahats›zl›klara, idrar üreme sistemi (erkeklerde 

cinsel güç bozukluklar›) rahats›zl›klar›n›n 

meydana gelmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca 

omurgan›n bel k›sm›ndaki oturmay› sa¤layan 

sinir köklerinden bir tanesinde bile meydana 

gelecek olan s›k›flma ayak fonksiyonlar›n› kontrol 

eden sinir kökünde iltihaplar oluflmaktad›r. (Artroz) 

kalçada, dizlerde, 

ayak 

topuklar›nda 

ve ayak

parmaklar›nda siyatik a¤r›lar en s›k rastlan›lan 

rahats›zl›klard›r.fiiddetli a¤r› olmas› durumunda 

''Ex-Spinal aletini kullanma teknikleri'' yaz›lanlara 

uygun olarak kullan›n›z.Omurgan›n bel k›sm› 

rahats›zl›klar›ndaki eksersizleri ayaklar›n›z› bükerek 

yap›n›z. Bu kural sadece omurgan›n bel 

bölgesindeki a¤r›lar için geçerlidir.Omurgan›n etkili 

bir flekilde rahatlat›lmas› için örne¤in bel f›t›¤› diskin 

susuz kalmas› siyatik radikulit gibi rahats›zl›klarda 

günde en az 2-3 defa eksersiz yap›n›z. Hastal›k 

seviyesine ba¤l› olarak her uygulamadan sonra 

a¤r› hissi giderek kayboldu¤unu 

gözlemleyebileceksiniz.(iyilefltirme sonucu elde 

edilmektedir.)

•Güvenlik Tedbirleri

Kullan›m klavuzunda yaz›lan bilgilere istinaden aleti 

kullan›n›z.Aleti kullanacak olan kiflinin boyu en az 

150 cm olmas› gerekmektedir.T›bb› alet yaln›zca 

hareketli olan omurga bölgelerinde kul-lan›lmas› 

için imal edilmifltir. Kuyruk sokumu bölgesinde 

kullan›lmas› tavsiye edilmez. Aletin vücut derinize 

zarar vermesini önlemek için üze-rini çizmeyin aletin 

üzerinde derin çatlaklar›n oluflmas›n› önleyin bunun 

için  yere düflürmeyin ve sert cisme çarpt›rmay›n. 

Bel kaslar›n›n so¤uk alg›nl›¤›ndan korunmas› 

maksad›yla aleti so¤uk zeminde kullanmay›n. Aleti 

yaln›z aile içi ortamda kullan›n›z böylece yabanc› 

kiflilerden enfeksiyon kontaminasyonu (hastal›k 

bulaflma riski) önlenmifl olacak.

•Kullanma Talimatlar›
Ex-Spinal aletinin kullanma teknikleri

Omurgan›n korunmas› ve rahatlat›lmas› için, 

Masaj›n yap›laca¤› bölgedeki omuru tespit etdik-

ten sonra ,o omurun aras›na denk gelecek flekilde 

sert bir zemine koyulan Ex-Spinal Masaj aletinin 

üzerine s›rt üstü yat›larak pozisyon al›n›r.Her 

bir omur için ayr› ayr› egzersiz uygulamak 

gerekir. Bafl›n›z›n alt›na fazla yüksek olmayan 

yast›k yerlefltirebilirsiniz. Ekzersizleri hafif 

tekstil kumafl giyimli(atlet) veya atletsiz yap›n›z. 

Omurgan›n Korunmas› için yap›lacak olan 

ekzersiz, tüm omurga bölgelerine yap›lmas› 

gerekmektedir, özellikle de tutulma veya kas 

a¤r›lar›na her 4-5cm. kayd›r›larak

uygulanacakt›r.Hipertansiyob semptomunda her 

zaman egzersiz 6.boyun omurundan Sacrum'a 

do¤ru bafllay›n›z. Ex-Spinal'den max. yararlanmak 

için sadece a¤r› bölgesine uygulay›n›z.

•Kullan›ld›¤› durumlar:

Omurgan›n boyun gö¤üs ve bel-lumbal bölgeler-

de kronik a¤r›larda omuz,dirsek,parmak,bel-

lumbal,ayak eklemlerde(siyatik a¤r›lar),diz kapak-

lar›nda,radikülit,hiperkiföz,bel f›t›¤›,omur disklerinde 

oluflan distrofi, uzun yol araç sürücülerinde meydana 

gelen kas yorgunluklar›, bant oparatörlerinde görülen 

kas yorgunluklar›, devaml› olarak oturarak mesle¤ini 

icra eden kifliler, halterciler, omurga hareketsizli¤i 

ve omurga hastal›klar›n profilaksis için uygulanacak 

olan iyilefltirme ekzersizleri, organizman›n genel 

sa¤l›k s›hhati için.

•Yan(advers)etkiler:

Omurga hastal›¤›(travma) kesin olarak teflhis 

edilmeden alet kullan›lmamas› gerekmektedir. 

Beyinde oluflan bas›nç belirtileri omurga kanal›nda 

görülen stenöz veya beyin hastal›¤› siringomeli, 

sklerosis, tümör, omurgada aç›k ve tedavi 

tamamlanmayan yaralar, alerji belirtileri ve 

yan›klar(günefl yan›klar›) a¤r› hissinin az oldu¤u 

durumlarda (analjezik kullan›lmas›) spondilözis veya 

ilerlemifl seviyede Buhterev hastal›¤› fliddetli 

osteoporosis %50'den fazla ameliyat yap›lan 

bölgede ve etraf bölgelerde yap›lan omur 

implantlar›n da,

•KULLANIM fiEK‹LLER‹

Ex-Spinal Kat› ve düz bir yüzeye konularak iflleme 

bafllan›r. Her bir omura s›ra ile uygulan›r.

Uygulama  yapt›¤›n›z k›s›mda ac› hissetme genelde 

2-3 dakika içinde gerçekleflir.Bu ac› 20-30 saniye 

aras›nda sürecektir.Daha sonra 1,5 ila 2 dakika 

içinde kas reflekslerinizin gevfledi¤ini 

hissedeceksiniz.‹nter Vertebral F›t›k ve Scolios gibi 

rahats›zl›klardan kurtulmak için yo¤un tedavi 

uygulayabilirsiniz bir gün içinde en az iki kez ex-

Spinal ile uygulama yap›labilir.Ex-Spinal ç›plak ten 

üzerine veya k›yafet üzerinede direk olarak 

uygulanabilir.Ex-Spinal masaj aletini ›l›k sabunlu 

su ile temizleyebilirsiniz.

Ex-Spinal'in baz› omurlarda kullan›lmas› uygun 

de¤ildir.Alttaki resimde görüldü¤ü gibi.

Ex-Spinal Düz bir yerde Kullan›lmal›d›r.

Ex-spinal'in Gergin kaslar üzerindeki do¤rudan 

etkisi ile ortaya ç›kan ac› birkaç dakika içinde 

kaybolur.

Ex-Spinal'in uygunland›¤› omurun haricinde 

uzunlamas›na komflu disk kaslar›na ve inter 

vertebral disklerin restorasyonunda da olumlar› 

katk›lar›n› hissedebilirsiniz.  

Ex-Spinal›n Kullan›lmaya devam edilmesi halinde 

alttaki resimde de görüldü¤ü gibi disk üzerindeki

stres azalt›lm›fl ve vakum etkisi ile birlikte elastikiyet 

tekrar eski haline gelmiflitir.

Telif hakk› 

Ex-Spinal Masaj aletinin tümünün ve k›s›mlar›n›n 

telif hakk› sahibi Do¤ufl Medikal Tic.ve San.Ltd.fiti 

 firmas›d›r. Ex_Spinale özel dokümanlar›n k›s›m 

veya paragraflar›n›n ço¤alt›lmas›, telif hakk›n› 

düzenleyen yasal mevzuata göre telif hakk› 

sahibinin aç›k onay› olmad›kça kesinlikle yasakt›r."

ÖNEML‹ NOT:
Kullanma Klavuzundaki bilgiler yaln›zca sat›n 

al›nan Ex-Spinal Masaj aletine ait orijinal 

dokümanlara ilave teflkil etmek üzere 

haz›rlanm›flt›r. Kullan›c›n›n Ex-Spinal Aletini hatas›z 

ve emniyetli kullan›m› aç›s›ndan tüm dokümanlar› 

okumas› son derece önemlidir. Teknik veya di¤er 

sebeplerle kullan›m k›lavuzlar›n›n içeri¤i üzerinde 

her zaman de¤ifliklik yap›lmas› söz konusu olabilir.

ÖNEML‹ NOT:
% 100 A¤r›lar›n›z› giderir diye bir iddia söz konusu 

olmay›p.Günlük yaflant›m›zda  Sürekli oturmadan 

kaynakl› bel a¤r›lar›,A¤›r ifllerde çal›fl›rken 

meydana gelen a¤r›lar gibi s›radan a¤r›lar›n›z›n 

giderilmesini hedef alan aletli masaj sistemidir.
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•NERELERDE KULLANILIR
Masaj; bel a¤r›s›, boyun a¤r›s›, fibromyalji, bursitler, 

tendinitler ile multiple skleroz, serebral palsy, 

hemipleji, spinal kord yaralanmalar›n›n komplikas-

yonlar›n›n tedavisinde kullan›lmaktad›r. 

•NERELERDE KULLANILMAZ
Ex-Spinal Masaj aleti;  yak›n dönemde Belde ve 

s›rtta olmuflmufl  travmada, kanamada, venöz 

trombozda, deride infeksiyon varl›¤›nda,  

lenfanjitte,tümör varl›¤›nda,oluflmufl ödemlerde 

Tümörler, Abdominal Aortic Aneurism, K›r›klar, 

Metal IMPLANTS / Vidalar / omurga içinde 

Kaplamalar  Geliflmifl Osteoporoz, Hamilelikte 

uygulanmamal›d›r.

Ex-Spinal'i Bel f›t›¤› hastalar›nda kullanmak 

sak›ncal›d›r! F›t›¤›n daha büyük boyutlara ulafl-

mas›na ve y›rt›lmas›na yol açabilir

Ex-Spinal Gebelerin kullanmas› uygun de¤ildir.

Gebelik sonras› kullan›labilir.

Ex-Spinal Cervical bölgede Kullan›lmaz.

Ex-Spinal Parkinson Hastalar›nda Kullan›lmaz.

Ex-Spinal % 50 den fazla olan Spinal Osteoporoz 

vakalar›nda kullan›lmaz.

Ex-Spinal Belkemi¤i ameliyat› (Belinde 

implant,vida vb kullan›lan )geçirmifl kiflilerde 

Kullan›lmaz.

Ex-Spinal ‹leri Omirilik Hastal›klar›nda (çoklu 

skleroz,Tümör,Spondiloz vb….) kullan›lmaz.

Ex-Spinal 150 cm boyundan büyük kifliler için 

tasarlanm›flt›r. Boyu 150 cm'den küçük kiflilerin 

kullanmas› uygun de¤ildir.

•EX-SP‹NAL MASAJ ALET‹N‹N   
  FAYDALARI
Kan dolafl›m›n› artt›r›r, enflamasyonu (ödemi) 

giderir.

Kas spazm›n› çözer, a¤r›y› giderir.

Kollagen dokunun elastikiyetini artt›r›r, böylece 

sertleflen dokular gevfler ve normale döner.

Eklem k›s›tl›l›klar› aç›l›r.

Vücutda genel bir gevfleme ve fiziksel rahatlama 

sa¤lar.

Uyguland›¤› bölgedeki hücrelerin aktivasyonunu 

artt›rarak dokunun kendini yenilemesine yard›mc› 

olur. 

Düzenli Kullan›l›rsa kas› güçlendirir ve dolafl›m› 

artt›r›r. Güçlü kaslar eklemleri korur ve destekler. 

Bu da kiflinin dayan›kl›l›¤›n› artt›r›r. 

Egzersiz yafll›l›¤›n etkilerini azalt›r.

A¤r› ve kireç-lenmeye ba¤l› hareket k›s›tl›l›klar›n› 

azalt›r.

Hareketlilik ile birlikte Vücudun enerji ve hücresel 

oksijen durumu düzenlenir.

Stresle ilgili bafl a¤r›s›,anksiyete ve depresyonun 

azalt›lmas›n› sa¤lar.

Lenf Drenaj› sayesinde kan dolafl›m›n›n artmas›n› 

sa¤lar.

‹ç organlar›n›n ve tüm vucut sistemlerinin olumlu 

yönde etkilenmesi sa¤lan›r.

Dinlendirici ‹yi bir uyku düzenine sahip olunur.

Spinal uyumun yan›nda kas ve eklemlerin

esnekli¤inin gelifltirilmesi sa¤lan›r.

Kaslar›n a¤r›lar›,gerginli¤i,kat›l›¤› ve sanc›lar› 

azalt›l›r. 

Kan dolafl›m›n› düzenler,kemik ili¤i etkinli¤inin 

artmas› ile yeni hücrelerin üretilmesini destekler.

Otonom sinir sistemindeki olumlu etkileri ile 

uykusuzluk,sindirim sorunlar› ve kab›zl›¤›n› önler.

Ex-Spinal Bel rahats›zl›klar›ndan korunma amaçl› 

kullan›labilir.

Ex-Spinal ile Omur kaslar›ndaki gerginli¤i azaltma 

ve omurlar aras›ndaki disklerin çal›flt›r›lmas›.

Ex-Spinal ‹le Omurlara s›ras›yla çal›fl›lmal›d›r.

Ex-Spinal'in Özel sert yap›s› ile belirlenmifl omurlar› 

tutan derin kas guruplar› da etkilenmektedir.

Ex-Spinal Omur diskinin karfl›s›na 

yerlefltirildi¤inde,Komflu omurlar aradaki diski 

farkl› yönlere çekerek vakum etkisi yarat›rlar.

Ex-Spinal Etki bak›m›ndan kullan›lan tüm tutucu 

metodlardan daha üstündür.

Ex-Spinal ‹le Disk esnetildi¤i zaman s›v› ve 

besleyici maddeleri içine çekerek esnekli¤ini ve 

elastikiyetini geri kazan›r.

Ex-Spinal ayn› zamanda akupuntur noktalar›nada 

temas etti¤i için iç organ fonksiyonlar›n›nda 

iyileflmesinde olumlu etkilere sahiptir.

Ex-Spinal'in Uzun süreli ve düzenli olarak 

kullan›lmas› halinde Scolyoz gibi rahats›zl›¤› 

giderebilir.

Ex-Spinal ‹le cinsel olarak ta rahatlad›¤›n›z› 

hissedebilirsiniz.

Ex-Spinal ile Omurga boyunca kan dolafl›m› artar 

ve genel sa¤l›k ve beyin etkinli¤i artar.

Ex-Spinal Düzenli kullan›lmas› halinde 1 ay içinde 

Dizk Hernisi,Siyatik, Osteochondrosis,sinir 

s›k›flmas› gibi bir çok rahats›zl›¤› giderebilir.

Ex-spinal ile Afl›r› kas yorgunluklar›na ba¤l› 

Yorgunluk,Bafl a¤r›s› ve bafl dönmesi gibi 

rahats›zl›klardan kurtulabilirsiniz.

Ex-Spinal iç organlar› ve ekstremitelerinin 

fonksiyonlar›n› iyilefltirmede etkindir.

Ex-Spinal Günlük yorgunluklardan kurtulmak için 

10-15 dakika kullanmak yeterlidir.

Ex-Spinal ile 6 Ayl›k kullan›mda Scoliosis veya 

yamuk kalça baflar›yla tedavi edilebilir.

•EX-SP‹NAL ALET‹N‹N BAKIMI
Plastik parçalar› temizlemek için keskin maddeler 

(örne¤in: alkol, aseton, benzin veya afl›nd›r›c› 

malzemeler kullanmay›n›z.

Temizlik amac›yla keskin veya sivri maddeler 

kullanmay›n›z.

Her kullan›mdan sonra, hafif nemli bir bez 

kullan›n›z

•EX-SP‹NAL ALET‹N‹N            
  MUHAFAZASI
Aleti yüksek ›s› yayan cihazlar›n yan›nda ve direkt 

günefl ›fl›nlar› alan yerlerde b›rakmay›n›z, yüksek 

›s›da aletin yap›m›nda kullan›lan t›bb› malzeme 

zarar görebilir. Aleti kuru ve temiz yerde, kendi 

özel ambalaj›nda muhafaza ediniz.

•EX-SP‹NAL ALET‹N‹N            
  GARANT‹ SÜRES‹
Ex-Spinal Sat›fl tarihi itibari ile 2 Y›l Gantilidir.Deride 

alerjik reaksiyona yol açmayan,Vücut s›cakl›¤›ndan 

etkilenmeyen Malzemelerden 

üretilmifltir.Müflterinin Ex-Spinalin bütünlü¤üne 

verdi¤i zararlar garanti kapsam›nda de¤ildir.Ex-

Spinal bio uyumlu malzemelerden üretilmektedir.

''Ex-Spinal' t›bb› aleti yeni teknolojiye uygun olarak, 

vücut reak-siyonlar› s›ras›nda ortaya ç›kan fazla 

›s›y› emen, sa¤l›k için tehlike ve alerjik reaksiyonlar 

olufltur-mayan t›bb› biyolojik malzemeden 

üretilmifltir.Ciddi kalite kontrol testinden geçirilmifltir. 

Kullan›c›n›n yanl›fl kullan›m› sonucunda ortaya 

ç›kan hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r

•SORULAR VE 
 CEVAPLAR
1.Ex-Spinal Masaj aleti 

ile ne s›kl›kta uygulama 

yapabilirim ?

Genelde uygulamalar 

s›n›rl›d›r.tedavinin 

yo¤unlu¤una 

ba¤l›d›r.Örne¤in ‹nter 

Vertebral Disk Hernisi için bir gün içinde en az 2-

3 kere,Maksimum gün içinde 3,4,5 kezi 

geçmemelidir.

2.Ex-Spinal Masaj aletinin Üzerinde ne kadar 

yatmal›y›m ?

Bir omurgada kas'›n spazm gücüne 

ba¤l› olarak 1ila 5 dakika aral›¤›nda 

yat›labilir.Süre ve A¤r› en kolay takip 

yöntemidir.

3.Ex-Spinal Belde veya Omurlarda 

a¤r›n›n artma-s›na neden olurmu ?

A¤r›n›n artmas› sendromu sadece Ex-

Spinal Masaj aletine ba¤l› olmaks›z›n 

oluflabilir.Örne¤in ‹nter vertabral sakral 

bölümünde meydana gelen f›t›¤›n 

tedavisine bafllamak için s›ras›yla L1-L2 

sonra L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5 - S1 

omurlara uygulama yapmak gerekir.

4.A¤r›n›n yerini tespit etmek 

güç,nereden bafllamal›y›m ?

Genelde kifliler noktasal olarak 

a¤r›n›n nereden kaynakland›¤›n› 

bilemezler, fakat afla¤› yukar› 

tahminen 4 cm çap›nda bir 

alana yay›lan a¤r›ya göre, 

a¤r›n›n yo¤unlaflt›¤› omurlara 

uygulama yapmak daha 

mant›kl› olacakt›r.

5.Ex-Spinal Masaj aletinin 

günün hangi saatlerinde 

kullanmal›y›m?

Gün içinde kullan›m zaman› 

de¤iflmemekte olup, kifliler 

istedikleri saatlerde uygulama 

yapabilirler.

6.Omurlar›mda,Masaj aletini kullanmaya 

bafllad›ktan sonra a¤r› geliflti?

Evet.E¤er kronik bir rahats›zl›¤›n›z varsa,cihaz 

kullan›rken de /Kulland›ktan sonrada a¤r›lar›n›zda 

art›fl görülebilir.En k›sa zamanda doktora 

görünmeniz gerekir.

7.Omurlar›mda a¤r› varken masaj aletini 

kullanmaya devam etmelimiyim.?

Ex-Spinal kullan›m›na rahats›zl›¤›n›z geçene kadar 

1 veya 2 gün ara verebilir,daha sonra uygulamaya 

devam edebilirsiniz.

8.Ex-Spinal Masaj aletini s›cak veya so¤uk olarak 

kullanabilirmiyim ?

Evet Kullanma imkan› vard›r.So¤uk terapi için 

buzdolab›na veya s›cak terapi için s›cak su içine 

aletinizi koyup bedeninize uygulama yapabilirsiniz.

•ÇEVREY‹ KORUMA ‹LE ‹LG‹L‹ 
  AÇIKLAMALAR
Bu ürün, kullan›m tarihinin sona ermesiyle birlikte 

normal ev çöpü kanal›yla tasfiye edilmeyip geri 

dönüflüm toplama noktalar›na b›rak›lmal›d›r. 

Ürünün, kullanma talimat›n›n veya ambalaj›n›n 

üzerinde yer alan sembol bunu iflaret etmektedir.

Hammaddeler, üzerindeki iflaretler uyar›nca geri 

dönüfltürülebilir özelli¤e sahiptirler. Eski cihazlar›n 

geri dönüfltürülmesi, maddi yönden 

de¤erlendirmelerine bulunaca¤›n›z destekle, 

çevremizin korunmas› için önemli bir katk› 

sa¤lanm›fl olacaks›n›z.

Lütfen ba¤l› bulundu¤unuz belediye yönetiminden 

yetkili tasfiye noktas›n› ö¤reniniz.

GARANT‹ fiARTLARI
1- Garanti süresi, Mal›n Teslim Edildi¤i tarihten 

itibaren bafllar ve iki y›ld›r.cihaz›n kullan›m ömrü 

10 y›ld›r.

2- Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› 

Firmam›z›n Garantisi kapsam›ndad›r.

3- Cihaz›n garanti süresi içinde ar›zalanmas› 

durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 

eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. 

Bu süre, mal›n servis istasyonunun olmamas› 

durumunda mal›n sat›c›s›, bayii,acentas›, 

temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisine 

bildirim tarihinden itibaren bafllar.

6- Tamir için gereken sürenin afl›lmas›, servis 

istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›ras›yla 

sat›c›s›,bayii,acentas› temsilcili¤i ithalatç›s› veya 

imalatç›s›ndan birisinin düzenleyece¤i raporla 

ar›zan›n tamirinin mümkünü bulunmad›¤›n›n 

belirlenmesi, durumlarda ücretsiz olarak de¤ifltirme 

ifllemi yap›lacakt›r.

6- Mal›n kullanma klavuzunda yer alan hususlara 

ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar 

garanti kapsam› d›fl›ndad›r.(Is›tma,düflürme, 

Kar›flt›rma,Servis d›fl›nda tamir ettirmek, v.b.)

7- Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek 

sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel 

Müdürlü¤üne Baflvurulabilir.

    Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Rekabeti Koruma 

Müdürlü¤ünün 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› 

hakk›nda Kanun ve bu kanuna dayan›larak 

yürürlü¤e konulan Sanayi Mallar›n›n sat›fl sonras› 

hizmetleri hakk›ndaki tebli¤ine uygundur.

100% recycled paper
100% paper recyclé

Ex-Spinal CE Markal›d›r ve
Dolay›s›yla Geçerli Avrupa
Yönergelerine Uyar.

Haftal›k
Çizelge
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Ex-Spinal’‹n
Kullan›lmaya
baflland›ktan
sonraki ilk hafta
Ex-Spinal’‹n
Kullan›lmaya
baflland›ktansonra
ki ilk hafta
sonunda
elde edilen
düzey

A¤r›larda
Büyük ölçüde
azalma...

DO⁄Ufi MED‹KAL
T‹CARET VE SANAY‹‹ LTD. fiT‹.
Kale Mah. Osmaniye Cad. Belediye Merkez Çarfl›s›
No:8/L 55030 SAMSUN/TÜRK‹YE
Tel	 : +90 362 431 57 58 - 432 06 87
Fax	 : +90 362 431 73 35
URL	: www.dogusmedikal.com.tr

Ad	 :.................................................

Soyad›	:.................................................

‹THALATÇI F‹RMA

Firma Yetkilisinin

Kafle ve ‹mzas›

C‹HAZIN
Mal›n Cinsi	 :..............................................................

Modeli	 :..............................................................

Markas›	 :..............................................................

Seri Nosu	 :..............................................................

Teslim Tarihi:..................Teslim Yeri::.........................

Garanti Süresi:2 Y›ld›r.

SATICI F‹RMANIN
Ünvan›	 :..............................................................

Adresi	 :..............................................................	

...............................................................

Telefon	 :..............................................................

Fax	 :..............................................................

Fatura Ta. ve No:.......................................................

Firma Yetkilisinin

Kafle ve ‹mzas›

Not: Kullanma klavuzunda yer alan hususlara ayk›r›

kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti

kapsam› d›fl›ndad›r. (Is›tma, Düflürme, v.b.)

GARANT‹ BELGES‹


