
КОРЕКЦИЯ НА ПОЗАТА

РЕЛАКСАЦИЯ НА МУСКУЛИТЕ 
НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ

ПРОФИЛАКТИКА И КОРЕКЦИЯ 
НА ОСТЕОХОНДРОЗАТА

Cordus-ортопедичен апарат за 
разтоварване на гръбначния стълб.

Принцип.
Дизайнът на апарата Cordus 
засяга дълбоките околопрешленни 
мускули, елиминирайки тяхната 
хипертония и възстановявайки 
функциите на гръбначния сегмент.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

УСТРОЙСТВО ЗА КОРЕКЦИЯ 
НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ



 CORDUS - иновативен апарат за разтоварване
 на дълбоките мускули на гръбнака!

   Устройството Cordus (Кордус) (наричано 
по-долу устройството) е предназначено за 
коригиране на състоянието на гръбначния 
стълб, премахване на напрежението в 
мускулите на гърба, релаксиране на дълбоките 
паравертебрални мускули, подобряване и 
коригиране на функционалното състояние на 
гръбначния стълб и може да се използва, 
както в съоръжения за спорт и отдих, така у 
дома.

       Устройството ви позволява избирателно да
действате върху всеки гръбначен сегмент, 
отпуска паравертебралните мускули и връща 
нормалното състояние на гръбначните 
сегменти. Възстановява подвижността на 
всички стави на гръбначния стълб. Формата 
на устройството отчита анатомията на всеки 
гръбначен стълб. Устройството е подходящо 
за прилагане за общо лечение на организма 
и повишаване на нивото на активност на 
функционалните системи, подобряване на 
състоянието на опорно-двигателния апарат 
при възрастни и деца (с ръст над 150 см).

      Методът за разтоварване и отпускане на 
паравертебралните мускули е безопасен и 
физиологичен за гръбначния стълб, защото 
въздействието е теглото на собственото ви 
тяло. Устройството е предназначено за 
използване в нормални климатични условия:

- температура на въздуха от +10 до +35°С;
- относителна влажност до 80% при 20-28°С
- атмосферно налягане от 86,6 до 106,7 kPa 
(от 650 до 800 mmHg)
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Устройство за корекция на гръбначния 
стълб и паравертебрални мускули 
«Cordus» (Кордус) - с неодимови ядра 
(магнити) вътре.
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     Преди да започнете уроците, консултирайте 
се със специалист, за да сте сигурни, че можете
да използвате това устройство за разтоварване 
нагръбначния стълб и упражнения, включително 
в часовете по йога. Неправилното изпълнение 
на упражненията или прекомерното натоварване
могат да бъдат вредни.



Показания за употреба на 
устройството CORDUS

   Миофасциални синдроми на болка и 
ограничeна подвижност в цервикалния, 
гръдния и лумбосакралния гръбначен стълб, 
когато се развие функционална рефлекторна 
блокада на гръбначно-двигателните 
с е г м е н т и  ( с п а з ъ м  н а  д ъ л б о к и т е 
междупрешленни мускули): дискалгия, 
лумбалгия, лумбосхиалгия, торакалгия, 
цервикалгия.

   Синдром на крушевидния мускул 
(m.Piriformis), болка в седалището и кръста, 
прищипване на седалищния нерв, тунелни 
синдроми, болки в коляното, дисфункция на 
таза, сексуална (генитална) дисфункция, 
сакроилеит.

       Намалeн спазъм и скованост на мускулите 
при детска церебрална парализа.

       Болка поради изпъкналост на фиброзния 
пръстен на междупрешленния диск, тунелни 
синдроми, радикуларни синдроми на горните 
крайници, изтръпване на ръцете, периартрит 
на рамото и рамото, епикондилит на рамото.

   Остеохондроза на всяка локализация, 
сколиоза от I-III степен, кифосколиоза от I-III 
степен, юношеска остеохондропатия (болест 
на Scheuermann-Mau), нарушена стойка, 
забавен растежа при деца и юноши.

       Интеркостална невралгия, диафрагмални 
нарушения на дишането, стомашно-чревна 
дисфункция от гръбначен характер.
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       Специфични и неспецифични инфекциозни 
процеси в гръбначния стълб и ставите 
(спинален остеомиелит,  туберкулозен 
спондилит, анкилозиращ спондилит).

       Кръвно налягане над 140/90 или под 
100/60 mm Hg

       Сколиоза от IV степен на изкривен 
гръбначнен стълб.

        Пълна неподвижност на ставите (анкилоза).

   Изразена нестабилност на гръбначно-
двигателните сегменти (стадии III-IV и само 
до зоната на непосредствена нестабилност) 
с явленията на спондилолистеза. Тежки, 
остри заболявания на вътрешните органи. 

      Както можете да видите, Cordus може да 
ви помогне при сериозни нарушения на 
опорно-двигателния апарат. Благодарение на 
ефективноста и лекота на използване, ще се 
чувствате по-добре след 3-5 процедури или 
упражнения. Почувствайте се отново здрави!

Не забравяйте да прочетете 
инструкциите до края.

       Тумори на гръбначния стълб и гръбначния 
мозък, злокачествени новообразувания във 
всяка локация.

       Скорошни травматични увреждания на 
гръбначния стълб, остри травми на черепа.

   Нарушения на  церебралната и 
цереброспиналната циркулация (гръбначни 
артериални инсулти, тромбоза и запушване 
на гръбначните артерии и др.).



   Вегетативно-висцерални нарушения, 
причинени от биомеханични нарушения в 
гръбначно-двигателни сегменти: кардиологичен
синдром, стенокардия, коронарна болест 
на сърцето, невроциркулаторна дистония от 
хипотоничен и хипертоничен тип, функционално
зрително увреждане, слухови увреждания 
(по-специално, кохлеовестибуларните), 
дискинезия на жлъчните пътища, отклонения 
или изменения във функциите на бронхите и 
белите дробове, стомаха, червата, черния 
дроб,  панкреаса,  бъбреците,  пикочно-
половата система и др., при липса на 
органични поражения на съответния орган.

   Хронично мускулно пренапрежение и 
биомеханични нарушения на опорно-
двигателния апарат, причинени в следствие 
на натоварвания при тренировки в спортa.

       Болка в гърба и шията с професионално 
пренапрягане на мускулите, при работа 
свързана с дълъг престой в еднакво 
положение, както и с вдигане на тежести.

   Общо здравословно подобряване на 
организма и повишаване нивото на действие 
на функционалните системи, предотвратяване 
на нарушения на опорно-двигателния 
апарат при възрастни и деца.

       Корекцията на основата на черепа може 
да помогне при черепни и екстракраниални 
проблеми: главоболие, мигрена, късогледство,
хиперопия, болки в шията, цервикална 
остеохондроза, нестабилност на шийния 
гръбначен стълб, изпъкналост на шийния 
гръбначен стълб, затруднено носно дишане, 
синдром на гръбначната артерия, невралгията
на нервите в тилната област, нарушение
на съня.  

6

Сеансите с апарата Кордус могат 
да помогнат за:



Контактни страни за приложение 
на устройството
 

    Изпъкналостите на лицето «С» 
са предназначени за разтоварване на 

гръбначно-моторните сегменти на 
шийния дял на гръбначния стълб.

    Изпъкналостите на лицето «D» 
са предназначени за разтоварване на 

гръбначно-моторните сегменти на гръдния 
дял на гръбнака.

    Изпъкналостите на лицето «L» 
са предназначени за разтоварване 

на гръбначно-моторните сегменти на 
лумбалния дял на гръбначния стълб.
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ВНИМАНИЕ! По време на инсталирането 
на устройството под различни сегменти на 
гръбначния стълб може да почувствате 
дискомфорт и болка. Това показва, че 
именно на това място мускулите са 
спазматични и настъпва енергиен застой. И 
именно в тази болезнена област на 
гръбначния стълб трябва да се работи 
повече с устройството Кордус. 

    Една от основните задачи на Кордус е 
именно откриването с негова помощ на 
проблемни (болезнени) области на 
гръбначния стълб и възстановяването им. 
Ако чувствате дискомфорт - мускулът е 
напрегнат. Там където се усеща болка, това 
са най-проблемните области, които 
показват спазматични мускули. Затова, тези 
болезнени сегменти изискват специално 
внимание при разтоварване на гръбначния 
стълб.
   Ако болката може да се толерира от 
апарата, тогава трябва да се отпуснете 
колкото е възможно повече и да дишате 
плавно със стомаха. Концентрирайте се 
върху дишането и върху болезнената 
област, съсредоточете се върху това да 
отпуснете това място, опитайте се да се 
усмихнете вътрешно и „изпратите любовта 
си на това място“ и ще почувствате как за 
1,5-2 минути болката ще отшуми или 
изчезне!

      Това се дължи на факта, че напрегнатият 
мускул издържа на процедурата около 2 
минути. Тогава идва фазата на мускулна 
релаксация. Следователно, след две минути, 
като се отпуснете и дишате плавно, болката 
отшумява значително. Това е критерият за 
премахване на мускулния спазъм и знак 
за отпускане.
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      Ако почувствате непоносима болка, тогава 
мускулът е в много силен спазъм. В този 
случай, трябва да поставите устройството 
Кордус под или над този сегмент на 
гръбначния стълб. И за да смекчите болката
 - поставете върху устройството мека
 кърпа в един или два слоя. Също така, 
за да смекчите въздействието, можете да 
използвате възглавници или меки подложки 
за съседни сегменти на гръбначния стълб, 
спрямо сегмента, в който е инсталирано 
устройството. Това ще омекоти процедурата 
за корекция на гръбначния стълб и в 3-4 
сесии се  подгответе  за  пълноценни 
занимания с устройството Кордус.

      Ако по време на заниманията е трудно да 
станете от апарата (обикновено по време на 
п ъ р в и т е  с е с и и ,  к о гат о  к о р и г и р ат е 
гръдния дял), тогава можете постепенно да 
се преместите на една страна и в това 
положение вече издърпайте устройството.

      След първите 2 или 3 занимания може да 
почувствате лека болезненост в гръбначния 
стълб  ( следи  от  инсталирането  на 
устройството), гадене или изтръпване (леко 
парене) в гърба. Това обикновено е 
свързано с повишена циркулация в тъканите 
на гръбначния стълб, възстановяване на 
подвижността на ставите на прешлените и 
активиране на енергията по меридианите на 
гръбначния стълб.

     Хората с ниско кръвно налягане могат да 
имат леко „замайване“, защото след 
процедурата кръвното налягане намалява 
леко.

     След вечерна терапия с уреда Кордус,
качеството на съня се подобрява. 

Не препоръчваме да извършвате никаква 
физическа активност в рамките на 2 часа 
след корекция на гръбначния стълб.
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Позиция

       Изберете най-удобното място за процедурата 
в стаята. Поставете одеяло, сгънато наполовина 
на пода или поставете спортна подложка. 
Заемете изходна позиция легнали на гърба си. 
Тялото е отпуснато. 

      Независимо от мястото на проблема, 
комплексът трябва да се извърши изцяло 
върху гръбначния стълб.
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Местоположение на апарата Кордус в проекции на
гръбначния стълб

страна С

страна D

страна L

страна D
C*



Шиен дял на 
гръбначния стълб

1.  Устройството се позиционира напречно 
със страната «С» на тила, под горната част 
на цервикалната област (мястото на 
прикрепване на мускулите към тилната кост). 
Шийните прешлени трябва да бъдат 
разположени между издатините на страна 
«С» (фиг. 1). Устройството може да се държи 
с две ръце. Лактите трябва да са напълно 
раздалечени.  При спокойно дишане 
постепенно отпускайте мускулите на шията и 
раменния пояс, като едновременно натискате 
изпъкналостите на устройството със 
собственото тегло на главата и шията, за да 
намалите болезнеността от натиска. 
Оставате в това положение около 2-3 минути.

2.  След това, бавно завъртете главата си 
наляво, докато се появи болезнено спиране 
(но не повече от 45 градуса от изходната 
позиция). Изтърпете на разтягането на 
мускула за 10-20 секунди, отпуснете се и 
върнете главата си първоначално положение. 
След това, плавно завъртете главата си 
надясно, също до болезнено спиране (но не 
повече от 45 градуса от изходната позиция), 
и направете същото, като от лявата страна. 
Такива завъртания на главата, със стискане 
и разтягане на мускулите, да се правят 2-3 
пъти във всяка посока, като всеки път се 
постига по-голямо отпускане на спазматичните
 мускули.
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3.    След това, инсталирайте устройството на 
долното ниво на цервикалния участък, по-
близо до VII-ми шиен прешлен (фиг. 2). 
Поставете главата си в дланта на ръката. 
Лактите напълно раздалечени. За около 
1-1,5 минути натиснете мускулите на шията 
с изпъкналостите на страната «С» на 
устройството, докато не се почувствате 
с п о к о й с т в и е  в  м а с а ж и р а н ата  зо н а . 
Извършете 2-3 завъртания на главата във 
всяка посока, със закъснение от 10-15 
секунди в най-напрегнатата област, както и 
на горното ниво на шията.

   При изразена лордоза на шията 
(вдлъбнатината), за най-добър ефект на 
устройството върху мускулите на шията, 
сгънете дланите си в ключ и ги поставете под 
задната част на главата (или поставете книга 
с дебелина около 2 см под задната част на 
главата). Така намалявате цервикалната 
лордоза  и  засилвате  ефекта  върху 
паравертебралните мускули на шията 
(фиг. 2). 

4. След това извършваме надлъжното 
разтягане на мускулите на шийния дял на 
гръбначния стълб. През това време извадете 
устройството изпод врата и го поставете до 
себе си. Свийте краката си в коленете. 
Стиснете пръстите си така, че да поддържат 
шията ви. Отпуснете врата си, насочете 
лактите към тавана и повдигнете главата си 
с ръце - докато мускулите на шията вече не 
трябва да работят активно.
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      Поддържайки шията напълно отпусната, 
издърпайте главата си напред така, че 
брадичката да докосне гърдите ви.

5.  Трябва да почувствате мускулно разтягане 
главно в областта на шията и горната част 
на гърба, въпреки, че долната част на гърба 
също е опъната. Задръжте в това положение 
за 3-5 секунди, като не спирате да дишате 
лесно и спокойно. След това бавно се 
върнете в изходна позиция.

6.  Повторете същото, само с протегнати 
крака (фиг. 3). Накрая, освободете ръцете си 
от главата и се отпуснете.

3
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Гръбначен 
стълб

     Преминаваме към разтоварване и корекция 
н а  г р ъ д н и я  д я л  н а  г р ъ б н а к а .
1.  Инсталирайте устройството с издатините 
на страната «D» на устройството над 
лопатките (Фиг. 1). За да направите това, 
можете да поставите устройството на 
постелката и да легнете върху него или като 
повдигнете раменния пояс, поставете го с 
двете ръце на желаното ниво. Протегнете 
ръце зад главата си или го поставете под 
задната част на главата.

2.  Отново трябва да се отпуснете и да 
успокоите дишането си, като веднага щом 
спазматичните мускули се отпуснат, болката 
и дискомфортът отминават. Времето за 
експозиция на устройството на един сегмент 
също е от 2 до 3 минути.
    Ако имате проблеми с правилното 
инсталиране на устройството или имате 
други ограничения в ползването му, 
използвайте помощта на партньор.

Най-лесният начин да инсталирате 
устройството: поставете устройството на 
постелката, на желаното ниво, подпрете се 
върху ходилата на сгънатите ви крака и 
лактите на ръцете, след което бавно 
спуснете гърба си върху изпъкналостите на 
устройството. 

1
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3. За да смекчите въздействието на 
устройството върху гърдите, можете да 
поставите валяк под долната част на гърба 
и сгъната кърпа (можете да поставите и 
малка възглавница у дома) под яката и 
главата (фиг. 2).

  За да засилите ефекта, можете да 
извършвате движения с изпънати пред вас 
ръце, движейки ги по тялото, надясно и 
наляво (фиг. 3). 

     Задачата е да се намери позиция, която 
причинява дискомфорт и болка, показваща 
наличието на спазматични мускули, 
фиксирайте я и изчакайте отпускане. 
Можете също така, опирайки се на краката 
си, да повдигнете таза, което ще увеличи 
натиска върху нивото на раменния пояс.

4.  След това инсталирайте устройството 
под раменете. Ръце до тялото   (фиг. 4).

2

3
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5.  Правим същия набор от упражнения: 
п ъ л н о  от п ус к а н е  п р и  и зд и ш ва н е , 
наблюдавайте дишането си, то трябва да е 
спокойно и равномерно. Веднага след като 
мускулите  се  отпуснат,  болк ата  и 
дискомфортът изчезват, можете да правите 
упражненията, както на предишното ниво.

6.  Можете също така да завъртите тялото с 
фиксация в крайни положения до състояние 
на комфорт (фиг. 5). На едната и другата 
страна.

7.   След 3-4 процедури можете да започнете 
да инсталирате устройството на ниво между 
раменните лопатки, опирайки се на лактите 
и да се отпускате върху него. По същия 
начин, постигнете състояние на комфорт и 
липса на болка.

4

5
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Лумбален дял на 
гръбначния стълб

1.    За да разтоварите лумбалния гръбначен 
стълб, поставете устройството със страната 
«L» върху лумбалния дял на гръбначния 
стълб. Хванете с две ръце устройството за 
краищата и като повдигнете таза го 
поставете на нивото на горните лумбални 
прешлени. Легнете на устройството и се 
отпуснете (фиг.1).

2. За да компенсирате сгъването в 
лумбалната област и да увеличите ефекта 
върху мускулите, огънете краката в 
коленете или ги поставете на високо 
(фиг. 2).

1

2

       Следващото ниво на гръбначния стълб е 
лумбалното/поясното/.
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       Не забравяйте да поставите устройството 
на нивото на долните 4-5 лумбални 
прешлени L4-L5.

       С развитието на определени умения можете 
допълнително да се усуквате, като държите 
краката върху топка или стол.
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Разтоварване 
на опашната кост

     След 5-6 процедури за разтоварване на 
гръбначния стълб, можете да направите 
разтоварването на лигаментния апарат на 
опашната кост, което е особено важно за 
хората, които прекарват много време в 
седене, т.е. офис служители, шофьори и 
други. Упражняването на опашната кост 
подобрява кръвообращението в органите 
на малкия таз, нормализира тонуса на 
задните части и спомага за повишаване на 
либидото. 

1.   За да разтоварите опашната кост, 
поставете устройството под нея с лице «D». 
Хванете устройството за краищата с две 
ръце и повдигайки таза, го поставете на 
нивото на опашната кост. Легнете на 
устройството и се отпуснете (фиг. 1). Под 
долната част на гърба поставете ролка с 
дебелина 4-5 см.

1
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1.  За да направите това, просто изпълнете 
обикновено упражнение. Хванете главата си 
с ръце в ключ на тила, приведете лактите 
към коленете и фиксирайте това положение 
за 10-15 секунди (фиг. 1).

2.  Изпълнете упражнение за разтягане и 
укрепване на лигаментния апарат на 
гръбначния стълб. За да направите това, 
легнете по гръб и протегнете петите си с 
изпънати крака напред и с ръце назад (над 
главата) и фиксирайте това положение за 
3-5 секунди. (Фиг. 2). Упражнението трябва 
да се прави с удоволствие! 

    Сега внимателно станете и се насладете на 
новия си гръб!

Основният курс на терапията е 10 сесии, 
които можете да завършите за 1-2 дни.

1

2
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     Постигнахте отпускане на спазматичните 
мускули и сега трябва да ги стабилизирате.

Стабилизация
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Правила за работа

   Използвайте устройството в съответствие 
с това ръководство за инструкции.

  Прочетете внимателно инструкциите. Ако 
имате противопоказания за масаж на 
гърба / шията или упражнения за разтягане 
на гръбначния стълб, тогава използването 
на устройството е възможно само с участието 
на специалист (лекар, рехабилитатор, 
физиотерапевт или квалифициран треньор).

   Преди всяка употреба на устройството се 
уверете, че няма механични повреди по 
повърхността му.

   Забранено е отварянето и независимото 
поправяне на устройството.

 Не излагайте устройството на твърди 
повърхности или продължително нагряване 
при температури над 35°C.

   Не използвайте повредено устройство. Ако 
се установят повреди, свържете се с 
производителя или закупете ново.

   След транспортиране и съхранение при 
ниски температури, устройството трябва 
да се съхранява в контейнер за превоз на 
стайна температура най-малко 2 часа.

Дезинфекция 
      Не се изисква задължителна дезинфекция, 
но външните повърхности на устройството 
могат да бъдат почистени с кърпа, навлажнена 
с 3% разтвор на водороден прекис или 
друг подобен антисептик.

      Устройството не съдържа материали, 
опасни за околната среда и човешкото здраве
в своя дизайн и не изисква специални мерки за 
изхвърляне.

Изхвърляне

Не се изисква поддръжка.
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Правила за транспортиране 
и съхранение
       Устройствата в опаковката на производителя 
могат да бъдат транспортирани с железопътен,
 въздушен, воден и шосеен транспорт в 
покрити превозни средства в съответствие 
с правилата за транспорт.

Съхраняването на устройството се 
извършва при следните условия:
      температура на околната среда от -5°С до 
+30°C;
      относителна влажност на въздуха до 80% 
при температура 16-25°С;
      липса на въздушни изпарения, алкални и 
други агресивни примеси.
Условия за транспорт:
       температура на околната среда от -35°С до
 +50°С;
       относителна влажност на въздуха до 95% 
при температура плюс 25°С;

Сертификат за приемане
     Устройството-тренажор за корекция на 
гръбначния стълб и релаксация на 
паравертебралните мускули "Кордус" 
(Cordus) се произвежда и отговаря на 
стандартите в съответствие с изискванията 
на TU 26.60.13-001-02704426-2016 и е 
одобрено за употреба.

Гаранция на производителя
       Производителят гарантира съответствието 
н а  ус т р о й с т вото  с  и з и с к ва н и я та  н а 
техническите условия при условията на 
експлоатация, съхранение и транспортиране.

   Гаранционният срок на работа на 
устройството е 24 месеца от датата на 
продажба, а при липса на маркировка при 
продажбата - от датата на производство.

   По време на гаранционния период 
потребителят има право на безплатен ремонт 
(подмяна) на устройството в случай на 
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неизправности в резултат на производствени 
дефекти.

       Средният експлоатационен живот на 
устройството е най-малко 3 години.

       Гаранционният ремонт се извършва от 
производителя:
NeuroTechnology LLC
Пощенски адрес 454021, Русия,
Град Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 64Б,оф. 7 

Препоръки

        .

Видео клипове за ползването на устройството
и препоръки от специалисти можете да намерите

на сайта: www.sacrus.eu, www.cordus.ru

       Всички въпроси, свързани с продажбата 
на стоки и изпълнението на гаранционните 
задължения от производителя (продавача) 
са  регулирани в  съответствие със 
законодателството на Руската федерация 
«За защита на правата на потребителите» и 
«Комисията за защита на потребителите» в 
Република България.

Продукта е сертифициран.

       Вслушайте се в чувствата си. Ако всичко е наред 
с мускулите, няма болка и дискомфорт. Обратно, 
наличието на болка показва, че на тази област на 
гръбначния стълб трябва да се обърне внимание.
След 2-3 сесии е възможна болезненост в местата на
работа на апарата, което е свързано с възстановяването
на по-рано спазмираните мускули.

Има противопоказания, за които е необходима 
консултация със специалист.

        Покажете Cordus и тази инструкция при 
консултация със специалист.

         Всички движения на Cordus изпълнявайте 
 спокойно и бавно, без напрежение.

      Основното упражнение е за релаксация. 
Най-добре се постига на изхода със спокойно и 
равномерно дишане.



Официален представител за България:
 «Санитас Хеълткеър» ЕООД

бул. «Цар Освободител» № 25, ап.1
тел.:/02/943-38-38, факс:/02/944-16-50

e-mail: info@sacrus.eu
1504 гр. София, България

www.sacrus.eu
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