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Kas ir Hi-NeckTM?
Hi-Neck™ (mugurkaula kakla daļas rehabilitācijas ierīce) īpašā konstrukcija nodrošina
anatomiski pareizu stiepšanu. Šī mugurkaula kakla daļas rehabilitācijas ierīce atbalsta
mugurkaula kakla daļas dabīgo izliekumu (C-veida izliekumu).
Hi-Neck™ arī viegli izstiepj kakla muskuļus, tādējādi izlīdzinot starpskriemeļu disku
savstarpējo novietojumu (tādējādi centrējot skriemeļu diskus) un atbrīvojot nervu
sakņu audus no disku radītā spiediena. Hi-Neck™ palīdz lēni izstiept un atbrīvot
“bloķētos” kakla muskuļus, tādējādi nodrošinot, ka tiek atjaunots nepareizi izvietoto
skriemeļu normālais atbalsta stāvoklis.

Indikācijas
Hi-Neck™ mugurkaula kakla daļas rehabilitācijas ierīce
palīdz šādos gadījumos:
• sāpes mugurkaula kakla daļā;
• strauju galvas vai kakla kustību radītas traumas;
• galvassāpes;
• okcipitālā neiralģija;
• disku trūce;
• disku deformācija;
• deģeneratīvas izmaiņas mugurkaula kakla daļā;
• mugurkaula kakla daļas izliekuma zudums;
• hroniskas sāpes mugurkaula kakla daļā;
• deģeneratīvas izmaiņas vai mugurkaula kakla daļas artrīts.
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Ar ko izceļas Hi-Neck™?
• Lietotājam ērta un ierīce bez ierobežojumiem.
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• Pārnēsājama, ērta un parocīga ierīce.
• Nav nepieciešama montāža, smagumi, vadi, atsperes vai sviras. Ierīce ir vienkārši bez ierobežojumiem.
• Pacients ierīci ērti var lietot mājas apstākļos kā palīglīdzekli hronisku sāpju cikla izjaukšanā. Hi-Neck™
īpašā konstrukcija nodrošina anatomiski pareizu stiepšanu.
• Atbalsta mugurkaula kakla daļas dabīgo izliekumu (C-veida izliekumu).
(Mugurkaula kakla daļas dabīgā izliekuma deformācija).
• Palīdz novērst miega traucējumus bez medikamentiem.
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• Mazina sāpes kalka daļā un plecos, kuras rada ilgstoša sēdēšana pie datora, atrašanās uz kājām visu
dienu vai nelieli kakla sastiepumi.
• Uzlabo asinsriti, jo, muskuļiem atbrīvojoties, tiek nodrošināta labāka asiņu plūsma.

Lietošanas instrukcija
1. Novietojiet Hi-Neck™ uz grīdas.
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2. Atgulieties uz ierīces tā, lai galvas pamatne būtu atbalstīta starp profilētajiem izciļņiem.
3. Ar pilnu svaru atlieciet atpakaļ galvu un atbrīvojiet plecus un kakla daļu, izjūtot ierīces radītā vieglā
stiepšanas spēka nodrošināto komfortu un atbalstu.
4. Lietojiet 20 – 30 minūtes katrā reizē (pāris reižu dienā).
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Tālr.: +371 2 200 6 200
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