ВАШИЯ ЛИЧЕН ОСТЕОПАТ

"SACRUS" e eдинствения апарат елиминиращ
нарушения в тялото и гръбначния стълб,
чрез повлияване на първопричината
в кръста и черепа.

Предназначение

Апаратът "Sacrus" (наричан по-долу устройството) е
патентовано устройство, което елиминира основната
причина за дисфункция на гръбнака и тялото - стресa и
микро изместване на сакрума и основата на черепа.
Sacrus действа въз основа на меко и дълбоко
остеопатично разтоварване на сакрума, диафрагмата и
черепа, отпуск айки връзките и мускулите,
възстановявайки желания баланс.
Устройството е насочено към подобряване и коригиране
на функционалното състояние на гръбначния стълб и
ставите, може да се използва, както в здравни и спортни
заведения, така и в домашни условия.

Техниката на дълбока автогравитационна корекция на
тял ото с апарата Sacrus облекчава голямото
натоварване, елиминира блокирането на прешлените,
тазовите кости, включително опашната кост и сакрума, и
отпуска задната част на главата. Устройството
възстановява здравето на гръбначния стълб, енергията
на тялото се увеличава и се активират механизмите за
саморегулация. Устройството помага за подобряване на
мобилността на всички стави на гръбначния стълб.
Формата на устройството е адаптирана съгласно
анатомията на сакрума и опашната кост, гръдния отдел
на гръбначния стълб и черепа. Само за няколко сеанса
Sacrus ще ви позволи ефективно да решите проблемите

с корекцията, свързани с дисфункцията на шията и основата
на черепа, да подобрите дишането и храносмилането,
да облекчите тазовата зона и да отпуснете ставите на краката.
Устройството е подходящо за прилагане за общо
изцеление на организма и повишаване нивото на
активност на функционалните системи, засилване на
състоянието на опорно-двигателния апарат при
възрастни и деца (с ръст над 140 см).
Методът за разтоварване и отпускане на мускулнолигаментния апарат на таза, гръбначния стълб и
основата на черепа е безопасен, и физиологичен за
гръбначния стълб и ставите, тъй като въздействието е
чрез теглото на собственото тяло във физиологично
удобно положение.
Устройството е предназначено за използване в
нормални климатични условия:
- температура на въздуха от +10 до +35 ° С;
- относителна влажност до 90% при 20-28 ° С;
- атмосферно налягане от 86,6 до 106,7 kPa (от 650
до 800 mmHg).
Устройството има две модификации:
1. Устройството за корекция на гръбначния стълб и
ставите Sacrus Mag (Сакрус Маг) – е базов апарат със
здравословно действие, отпуска и коригира мускулнолигаментния апарат по протежение на гръбначния стълб
от опашната кост до основата на черепа и подобрява
притока на кръв в тазовите органи и гръбначния стълб.
Предлага се с неодимови магнити вътре.

Теглото на устройството е 0,2 кг.
Вътре в апарата има неодимови магнити (2 бр.).
2 години гаранция.
Пълният комплект на устройството:
- устройство SACRUS;
- ръководство за експлоатация и ръководство за
употреба;
- потребителска опаковка;
Размер, mm 155x78x45 mm.
2. Sacrus Phisio (Сакрус Физио) е многофункционално
устройство, което работи цялостно с гръбначния стълб,
ставите и нервната система. Нискочестотната вибрация
улеснява отпускането на напрегнатите мускули и връзки,
микротоковете на алфа-модулация (8-16 Hz)
нормализират работата на нервната система.

Преди да започнете упражненията, Ви препоръчваме
да се консултирате със специалист, за да сте сигурни,
ч е м ож ете д а и з п ол з вате то ва ус т р о й с т во з а
разтоварване на гръбначния стълб и тренировки,
включително в часовете по йога.
Неправилното използване или изпълнението на
упражненията и прекомерното натоварване могат
да бъдат вредни.
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Теглото на устройството е 0,2 кг.
Режим на корекция: вибрация 8-28 Hz.
"Релаксация" - вибрация 12-28 Hz.
1 година гаранция.
Захранване 1,5 V LR6 / AAA батерии (2 бр.).
Токови параметри: 3 V, ток до 0,1 mA.
Пълният комплект на устройството:
- устройство SACRUS;
- ръководство за експлоатация и ръководство за
употреба;
- потребителска опаковка;
- адаптер за зареждане на батерии (mini или micro
usb);
Размер, mm 155x78x45 mm.
Sacrus Phisio има вградени презареждаеми,
акумулаторни батерии, които се зареждат, чрез
стандартно зарядно за мобилен телефон/или с
идентичен кабел от компютър/ в рамките на 3-4 часа.
Заряда издържа за 3 седмици или 10 сеанса.
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Показания за приложение:
Миофасциални синдроми на болка и ограничeна
подвижност в цервикалния, гръдния и лумбосакралния
гръбначен стълб, когато се развие функционална
рефлекторна блокада на гръбначно-двигателните
сегменти (спазъм на дълбоките междупрешленни
мускули): дискалгия, лумбалгия, лумбосхиалгия,
торакалгия, цервикалгия.
Синдром на крушевидния мускул (m.Piriformis),
болка в седалището и кръста, прищипване на
седалищниянерв, тунелни синдроми, болки в коляното,
дисфункция на таза, сексуална (генитална) дисфункция,
сакроилеит.
Интеркостална невралгия, диафрагмални нарушения
на дишането, стомашно-чревна дисфункция от гръбначен
характер.
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.
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.
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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,
фу н к ц и о н а л н о з р и тел н о у в р еж д а н е , с л у хо в и
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 опорнодвигателния апарат при възрастни и деца.
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Противопоказания

Специфични и неспецифични инфекциозни процеси в
гръбначния стълб и ставите (спинален остеомиелит,
туберкулозен спондилит, анкилозиращ спондилит).
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.).
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.
Противопоказания, ако имате модел Sacrus с
електроника:
- индивидуална непоносимост към електрически ток;
- наличието на имплантиран пейсмейкър;
- епилептичен статус.
Както можете да видите, Sacrus 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.
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Принцип на действие и
дизайн на устройството
В основата на повечето заболявания на гръбначния
стълб и ставите причината е биомеханична. Много
експерти не обръщат внимание на това и предпочитат
да елиминират последствието: да слагат инжекции за
облекчаване на възпалението, локално да коригират
прешлените, да правят общ масаж и т.н. Основната
причина за нарушенията на опорно-двигателния апарат
е дисфункция (напрежение и неправилно положение) на
костите на таза, сакрума и черепа.
Апарата Sacrus действа не толкова върху мускулите,
колкото върху нивото на връзките, затова е важно да
се елиминира биомеханичното натоварванията там,
където са най-концентрирани (сакрум, основа на
черепа и диафрагма на гърдите). Препоръчително е
да започнете всяка корекционна процедура от
сакрума, след това да отидете до основата на черепа
(с цел подобряване на инервацията от мозъка към
вътрешните органи) и след това към диафрагмата
или други области на тялото.
Техниката на дълбока автогравитационна корекция на
тялото с апарата Sacrus облекчава голям брой
натоварвания, отстранява блокировката на прешлените,
тазовите кости, включително опашната кост и сакрума, и
отпуска задната част на главата. Устройството
възстановява здравето на гръбначния стълб, енергията
на тялото се увеличава и се активират механизмите за
саморегулация. Отклоненията постепенно се коригират,
подобрявайки качеството на живот и потенциала за
здраве.

Принцип на действие.
Специалният анатомичен дизайн на устройството с
акупунктурни шипове за въздействие върху лигаментите
и тригерните (задействащи) зони ви позволява ефективно
да повлияете на дълбоките мускули и връзки на избрания
сегмент на гръбнака (таза, коляното, диафрагмата,
основата на черепа). Благодарение на конструкцията и
на разработената техника за корекция, апарата Sacrus
действа ефективно в няколко направления:
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1) "Sacrus" изолира и повдига сакрума (също
разтоварва опашната кост), отпуска връзките на таза.
Заоблените двойки акупунктурни шипове върху различни
сегменти от апарата Sacrus локално засягат тригерните
( п у с к о в и ) з о н и н а с а к р у м а и о п а ш н ат а к о с т,
разтоварвайки мускулно-лигаментните и костните
структури.
2) Облекчава диафрагмата от гръбначния стълб и
горната част на корема, "Sacrus" подобрява
дихателната функция, вътрешните органи и намалява
напрежението в мускулите на шията.
3) Тя отпуска и коригира основата на черепа,
премахва болката в шията, подобрява
кръвообращението в мозъка и качеството на зрението.

Въздействието на Sacrus е безопасно и физиологично;
апаратът използва гравитацията на тялото (например
таза), за да помогне за отпускане на мускулнолигаментния апарат на таза и гръбначния стълб,
урегилира и възстановява мускулния баланс от сакрума
до бедрата и по протежение на гръбначния стълб.
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По този начин, чрез отпускане и коригиране на ключови
сегменти на гръбначния стълб до лигаментите, е
възможно да се възстанови пълната гъвкавост на целия
гръбначен стълб (възстановяване на еластичността и
устойчивостта на междупрешленните дискове) и
подобряване на кръвообращението на тъканите по
сегментите на корекционното въздействие.
Дизайн. Устройството е проектирано, като структура
(фиг. 1), изработена от хипоалергенна медицинска
пластмаса ABS 1030 или всякакъв друг твърд безопасен
материал, използван при производството на спортни
симулатори и медицински изделия.
Допълнително: Устройството (Sacrus) е снабдено с
неодимови магнити, които създават магнитно поле за
по-нататъшно подобряване на нервната проводимост и
капилярния кръвоток.
Моделът Sacrus с електроника допълнително осигурява
по-добро отпускане на мускулно-лигаментния апарат
поради бавночестотните вибрации и нормализира
функционалното състояние на нервната система,
активирайки регулаторните процеси, дължащи се на
микротокова терапия (до 0,1 mA, 2-45 Hz).

Фиг. 1
Разположение на устройство за коригиране на става
или избран сегмент на гръбначния стълб
Ключовите области за корекция на гръбначния стълб и
тялото са сакралната зона (1), основата на черепа (2) и
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зоната за диафрагмен разряд (3 и 3а). Те трябва да
бъдат разтоварени в първите 10 сеанса, като в бъдеще
е достатъчно да се включат в сеанса за корекция на
гръбначния стълб и при разтоварването на ставите на
сакралната зона и основата на черепа (тила).
Останалите зони на тялото е достатъчно да се
обработят с апарата Sacrus при необходимост или по
желание (например зоната на коляното след бягане) или
наличието на дискомфорт (напрежение) в съответната
зона на тялото.
Времето за разтоварване на един сегмент на
гръбначния стълб е от 3 до 5 минути, а на ставата
2-3 минути.
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Основни инсталационни зони на
устройството Sacrus
Корекция
(correction)

Профилактика
(prevention)

Зона 1 - сакрум, Зона 2 - основата на черепа; Зона 3 зоната на диафрагмата отстрани на корема; Зона 3а зоната на диафрагмата от задната страна.

Корекция и профилактика
Сorrection and prevention

3

Допустими зони за въздействие със Sacrus.
1. Под основата на черепа (тила) устройството Sacrus
се поставя с широка основа на мястото на прехода на
шията към тила и с тясна основа към короната на
главата (корона).
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2. Зона на врата (малко над лопатките) устройството
Sacrus се поставя с широката основа на 2-3 см над
лопатките и тесния край по протежение на шията.

3. От страна на корема. В областта на диафрагмата и
слънчевия сплит. Устройството Sacrus се поставя с
широката основа по-близо до пъпа, а тесния край,
където диафрагмата е прикрепена към гръдната кост
(в областта на вдлъбнатината под гръдната кост).
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4. Долна гръдна зона (проекция на слънчевия сплит
върху гръбначния стълб). Устройството Sacrus се
поставя с широката основа на 10-15 см под лопатките и
с тясната част по протежение на долната част на гърба.

5. Под сакрума.
Устройството Sacrus се поставя с тясната страна под
опашната кост, а широката докосва долната граница на
долната част на гърба(кръста).

6. Област на бедрата.
Sacrus се поставя перпендикулярно на оста на
гръбначния стълб под тазобедрената става с тясната
част напред и широката основа назад.
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7. Област на коляното.
Тясната основа на Sacrus е разположена под връзките
на капачката, а широката основа е под коляното.

8. Зона на краката.
Широката част на основата на Sacrus се намира под
петата, а тясната под метатарзуса.
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Общи препоръки

Апарата Sacrus може да се използва, както локално за
коригиране на желания сегмент на гръбначния стълб,
като тазовата област, така и за пълноценен курс за
корекция на цялата опорно-двигателна система.
Препоръчителен първоначален курс за разтоварване и
к орекция на гръбначния стълб и на цялата
опорно-двигателна система с устройство се правят 8-10
сеанса, изпълнявани редовно всеки ден. При наличие
на болезненост в мускулите (където те са били
спазматични за дълго време) след подобен сеанс,
интервалът може да бъде три дни. И тогава, за да се
разтовари и отпусне мускулно-фасциалната система, и
да се подобри цял остното здраве на тял ото,
разтоварването и корекцията на гръбначния стълб и
ставите, трябва да се провеждат редовно веднъж
седмично, особено в периоди на умора в таза, долната
част на гърба и шията. Времето за разтоварване на
един сегмент на гръбначния стълб е от 3 до 5 минути, в
зависимост от скоростта на релаксация на мускулите и
връзките в определен сегмент. Този метод на дълбока
автогравитационна корекция на гръбначния стълб и
ставно разтоварване може да се приложи от всеки
човек или спортист самостоятелно в домашни условия
след предварително запознаване с инструкциите. Той
може също така ефективно да се провежда в групи от
3 до 12 души в отделения за рехабилитация,
физиотерапия, фитнес зали, кабинети за физикална
терапия, спортни и фитнес центрове. Лекарите,
р еха б и л и тато р и те , ф и з и оте р а п е вт и те , ф и т н е с
инструкторите, йогите и трениращите могат да
използват метода в комбинация с други тренировки за
разтоварване и отпускане на мускулите на гръбначния
стълб.
С помощта на това устройство създадохме система за
корекция на опорно-двигателния апарат възстановяване
на мускулния баланс и постигане на отлично
самочувствие. Работата с дълбоките мускули и
лигаментния апарат ефективно и безболезнено
премахва мускулното претоварване, коригира и
възстановява естественото положение и подвижността
на костите на таза, гръбначния стълб и черепа. За 3-5
сесии стресът, дисбалансът и дискомфортът отминават,
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а с тях и смущения, които ви притесняват. Устройството
нежно и удобно помага да се върне небалансираният
гръбнак в естественото му състояние; гръбначно-двигателните сегменти се „отключват“ само за няколко сесии.
Спазматичното мускулно напрежение намалява,
потокът от болкови импулси утихва, кръвоснабдяването
на мускулите на гърба и тазовите органи се подобрява.
Възстановява се и ставната мобилност и гръбначната
гъвкавост.
Основен принцип за разтоварване на гръбначния
стълб с устройството е отпускането. Най-добре се
постига при издишване със спокойно и равномерно
дишане. Вслушайте се във вашите усещания.
Обикновено след 2 минути действие на Sacrus тъканите
се „отпускат“ и има усещане, че ставата или мускулът се
„стопява“ и омекотява, след което тялото естествено
коригира структурното положение на мускула или
ставата, възстановявайки функцията си. По този начин
се постига отличен корекционен резултат. Релаксацията
за 2 минути се дължи на факта, че тъканите (мускулите
и връзките) могат да задържат напрежение във фазата
на съпротивление за около 2 минути, след което започва
втората фаза - релаксация на тъканите, което ви
позволява да възстановите предишния баланс на
гръбначния сегмент или ставата.
ВНИМАНИЕ! Ако вътрешното напрежение на тъканите
на избрания корекционен сегмент продължава дълго
време под въздействието на апарата, тогава дисфункцията на тази зона е по-сериозна и си струва да й
обърнете допълнително внимание под формата на
увеличаване на времето за корекция на сегмента до 5
минути, увеличаване на броя на процедурите и задължителното изпълнение на специални упражнения (показани са по-нататък в методологията).
За по-голям комфорт на процедурата за корекция
поставете възглавница или ролки под различни части
на тялото (долната част на гърба, зоната на врата).
Извършвайте всички движения върху устройството
плавно и бавно, без напрягане.
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Както отбелязахме, Sacrus е създаден за предотвратява н е и ел и м и н и р а н е н а п ъ р во п р и ч и н ата з а
нарушенията на опорно-двигателния апарат дисфункция (напрежение и неправилно положение) на
костите на таза, сакрума и черепа.
Корекцията на таза и черепа е мека и мощна работа
върху основната ос на човешкото тяло: черепногръбначния кръст, включително техниката за декомпресия (релаксация) на dura mater (твърдата обвивка на
гръбнака) и подобряване на движението на цереброспиналната течност.
Напрежението в областта на основата на черепа води
до влошаване на подвижността на шийните прешлени,
кръвоносните съдове снабдяващи мозъка са стеснени,
което провокира развитието на цервикална остеохондроза и образуването на издатини в шията. Освен това
циркулацията на цереброспиналната течност, която се
движи под мембраните на главния и гръбначния мозък,
се влошава.
Интересно е, че разстройствата на сакроилиачните
стави и напрежението в костите на черепа са взаимосвързани. Освобождаването на сакрума и възстановяването на физиологичните движения спомагат за
възстановяването на мобилността на костите на черепа,
премахвайки патологичните болеви и циркулаторни
проявления.
Връзката на тазовите дисфункции с проблемите на
гръбначния стълб и инервираните органи, чрез излизащите от него нерви е толкова разнообразна, че понякога
човек се чуди колко е важно тялото да възстанови
равновесието си! Хората с болка в долната част на
гърба, задните части, тазобедрените стави и долните
крайници най-често се възстановяват само, чрез
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дълбока корекция на сакроилиачната става, с други
думи - сакрума (на нивото на мускулите и връзките,
както и на нивото на костните структури).
За постигането на оптимални резултати при
извършване на корекционни процедури с апарата
Sacrus, трябва да обърнете внимание на следните
аспекти, които ще ви позволят да се занимавате с
апарата с голямо удоволствие.
!Ако почувствате силна болка, тогава мускулът е в
много силен спазъм, а ставата е много възпалена.
Болката със Sacrus е много рядка!
Независимо от това, в случай на силна болка в сакралната област - трябва да поставите плътен валяк или
навита кърпа под долната част на гърба, което ще
омекоти процедурата за коригиране на сакрума колкото
е възможно повече. Ако силната болка продължава,
тогава си струва да диагностицирате причината за
изразеното възпаление на тази област и вероятно първо
ще трябва да преминете курс на противовъзпалителна
терапия.
Действаме по този начин и в случай на силна болка по
време на корекция на диафрагмата, тогава валякът е
необходим под долната част на гърба и шията.
!Ако по време на сеансите е трудно да станете от
апарата (понякога това се случва в първите терапии при
корекция на гръдния отдел), тогава можете плавно да се
завъртите на една страна и в това положение вече
можете да издърпате и пренаредите устройството.
!След първите 2 или 3 сеанса може да почувствате лека
болезненост в гръбначния стълб (следи от инсталирането на устройството), леко гадене или изтръпване (леко
парене) в гърба.Това обикновено се свързва с повишена
циркулация в тъканите на гръбначния стълб, възстановяване на подвижността на ставите на прешлените и
активиране на автономната регулация на вътрешните
органи.
!При хора с ниско кръвно налягане е възможно леко
"опияняващо състояние", защото след процедурата
кръвното налягане леко намалява.
След вечерна терапия с устройство Sacrus, 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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Подготовка за
процедурата

Начална позиция.
Изберете най-удобното място за терапията в стаята.
Поставете одеяло, сгънато наполовина на пода или
поставете спортна подложка. Заемете изходна
позиция легнали на гърба си.Тялото е отпуснато.
*Първите няколко сеанса могат да се извършват,
докато лежите на еластичен матрак.

Независимо от локализацията на проблема, при
първия курс на корекция на гръбначния стълб и таза е
важно да се разтовари зоната на сакрума и основата
на черепа с апарата Sacrus.
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Процедура за
работа с устройството
Ключовият източник (център) на нарушенията в гръбна
чния стълб и опорно-двигателния апарат обикновено е
сакрума, освен това той е центърът на тежестта, т.е. той
отчита максималното биомеханично натоварване на
тялото. Затова препоръчваме да започнете корекция на
гръбначния стълб от тазовата област.
При телесната терапия кръстът (сакрум) не напразно e
наречен сакрална (свещена) кост, защото тя е
фундамента и основата, върху която се държи
гръбначният стълб и целият скелет. А в древните
учения той е описван, като енергийния център на
тялото, източник на кундалини.
1. Корекция на сакрума и тазовата област.
Процедурата за корекция е доста проста и удобна. За
целта поставете Sacrus директно под сакрума, така че
тясната му част да лежи под опашната кост, а широката
под долната част на гърба (пояса). Краката трябва да
бъдат сгънати в коленете.
Разтоварването и отпускането на Sacrus е най важната
част от възстановяването на мускулния и лигаментния
баланс. В този случай е важно да стабилизирате шията,
като поставите валяк или възглавница под нея.
Упражнение 1. Sacrus се поставя под сакрума(пояса), за
да го изолира и да осигури разтоварване на ставите на
таза, възстановяване на баланса на такива важни за
здравето мускули като m.Iliopsoas и m.Piriform и премахване на компресията (защипването) на седалищния
нерв.
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В първите няколко процедури за някои може да е
неудобно да инсталират Sacrus веднага. Понякога
намирането на „сакрума“ може да бъде по-трудно.
Сакрумът е разположен под кръста, под формата на
триъгълник със стесняване в самия край, превръщащ
се в опашната кост. Sacrus има анатомично близък
дизайн до сакрума, така, че за няколко процедури,
премествайки с ръце Sacrus до кръста и надолу към
таза на 1-2 см, вие наистина ще почувствате, когато
сакрумът е равномерно наместен върху Sacrus. Последната двойка акупунктурни шипове на апарата ще бъде
разположена по дължината на опашната кост, което ще
позволи на лигаментите на опашната кост да се отпуснат по-добре, а разтоварването на сакрума ще осигури
плавно възстановяване на подвижността и положението
на опашната кост.
Времето за разтоварване на сакрума може да бъде
малко по-дълго - от 4 до 6 минути.

Гърбът ви ще бъде леко огънат и за постигане на найудобната поза за комфортна процедура за разтоварване
на сакрума е препоръчително да поставите ролка или
навита кърпа под долната част на гърба.
След като поставите Sacrus в правилната позиция,
изпънете краката си и се отпуснете, дишането трябва да
е равномерно и спокойно!
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Моля, обърнете внимание, че не всеки може веднага да
се отпусне, особено в началния етап на разтоварване.
Ако имате дългогодишни гръбначни разстройства, като
спинална стеноза, тогава можете да се отпуснете подобре с възглавница под коленете.

Упражнение 2. За последващо отпускане на тазовите
мускули и дълбоко разтоварване на лигаментния апарат
е възможно от същото положение на Сакрус под
сакрума да разпънете краката, огънати в коленете
встрани като жаба. Тази процедура има благоприятен
ефект върху състоянието на тазобедрените стави.

Упражнение 3. Причина за болка в областта на таза
често са отслабени илиачно-лумбалните мускули. Изометричното упражнение ще укрепи този мускул. От
позицията на Sacrus под сакрума, огънете крака в
коляното отстрани на отслабения мускул и с дланта
хванете коляното. След това за 5-7 секунди натиснете с
коляното към дланта, без да сгъвате ръката. След това
се отпуснете веднага. Уверете се, че издишате през
тези 5-7 секунди натоварване.
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Упражнение 4. Когато работите от всяка страна на
сакрума поотделно, можете да легнете върху Sacrus, за
да поставите последователно крака сгънат в коляното,
на стъпалото. Време за корекция 1-2 минути.

Упражнение 5. При синдрома на m.Piriformis (крушевидния мускул) и притискане на седалищния нерв е необходимо допълнително отпускане на мускул m.Piriformis.
Преместете апарата Sacrus встрани. Сложете подбедрицата на левия крак върху бедрото, над коляното на
десния сгънат крак. Стиснете ръцете си под коляното на
десния крак и издърпайте коляното към вас за 5 секунди
плавно, докато издишате. Правете това упражнение 3
пъти за всеки крак (m.piriformis).
Тази специална техника на дълбоко въздействие върху
лигаментите и мускулите също ви позволява да възстановите еластичността на musculus piriformis.
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На фигурата по-долу е показана опростена версия на
работа за мускул piriformis.

Опростена версия на разтягането на piriformis след разтоварване на сакрококцигеалната зона с апарата Сакрус.

Мобилизиране на лумбалния(поясния) отдел на
гръбначен стълб.
Упражнение 6. След разтоварване на сакрума мускулите на лумбалния гръбначен стълб също се отпускат. Ако
нямате болка при завъртане на сгънатите крака наляво
и надясно - тогава можете да извършите мека мобилизация на лумбалния гръбначен стълб. Сакрусът трябва
да бъде отместен и от легнало положение да извършите
1-2 плавни завъртания - наклонете коленете наляво и
надясно, почти докосвайки пода.

В края на разтоварването на сакрума и таза си струва
да изпълнявате стабилизиращи упражнения.
Стабилизация.
Упражнение 7. Постигнахте отпускане на мускулите и
връзките на таза, и долната част на гърба и сега трябва
да ги стабилизирате.
1. За това е достатъчно да извършите обикновено
упражнение. Притиснете главата си към сгънатите
колене, като заключите с ръце краката и приведете
лактите в указаното положение фиксирайки тази
позиция за 10-15 секунди.
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II. Корекция на основата на черепа
Задачата на корекцията се състои в това да отпусне
основата на тила и да се възстанови балансът на тонуса
на мускулите на шията. Времето за разтоварване на
основата на черепа е 2-3 минути.
Механизмът за корекция е следният. Окципиталните
туберкули - изпъкналите части на тила, лежат върху
вдлъбнатините на апарата Sacrus, след което ще
почувствате напрежението в главата си, директно в
задната част на главата. Дизайнът на устройството
локално засяга периоста и допълнително създава леко
разширение на шията. Постепенно възниква меко
отпуснато състояние, заедно с вашето отпускане се засилва ефекта в процеса на корекция.
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Отпускането на основата на черепа възстановява микро
движенията на костите на черепа и нормализира тонуса
на мускулите на шията, подобрявайки венозния отток и
елиминирайки причината за главоболието. Също така,
лекото разширяване на шията е добра профилактика и
лечение за изпъкналости.
Упражнение 8. Изходно положение - легнете по гръб с
изпънати крака, под долната част на гърба сложете
валяк или навита кърпа. Поставяме устройството Sacrus
под основата на черепа (тила), така че широката част
на устройството е разположена в горната част на шията
(където тилът се слива с шията), а тясната част е по
протежение на темето. В този случай задната част на
главата е добре легнала в средната бразда на Sacrus, а
ак упунк т урните шипове нежно въздействат на
тригерните зони и биоактивните точки на черепа.
След като инсталирате Sacrus, дишайте бавно и плавно,
отпускайки се максимално.

Благодарение на анатомичния дизайн на Sacrus,
основата на черепа е добре положена във вдлъбнатината на апарата, с леко и гладко разширяване на шията.
Благодарение на отпускането на зоната на първия шиен
прешлен се осъществява постепенната му корекция
(Атланта).
По време на такова остеопатично разтоварване и корекция на черепа с апарата Sacrus, ще почувствате пулса
в главата си, а след 3-5 минути ще почувствате разпространението му и по гръбначния стълб. Това стартира
остеопатичния процес на нормализиране на енергийния
поток в организма, чрез свободното движение на цереброспиналната течност.
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В същото време физиологичните параметри на тялото
се променят по време на сеанса - в тъканите настъпват
плавни промени, възстановява се структурното им
състояние, понякога след десетилетия стрес. Но промените са постепенни, защото сесиите се извършват спокойно с честота до 3 пъти седмично.
1-3 дни след сесията има промени, които тялото
фиксира така, че тази технология за плавна корекция с
устройството Sacrus предотвратява значително връщане
назад.
Упражнение 9. Стабилизиране на шийния отдел на
гръбначния стълб. След корекция на основата на черепа
си струва да се извърши стабилизацията на шийния
гръбнак. През това време извадете устройството от
задната част на главата 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 не трябва да работят
активно.
Поддържайки шията перфектно отпусната, издърпайте
главата си напред, така че брадичката да докосне
гърдите ви.
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, продължавайки да дишате
лесно и спокойно. След това бавно се върнете в изходна
позиция.
Повторете същото, само с протегнати крака. За финал
освободете ръцете си от главата и се отпуснете.
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Упражнение 10. Упражнения за укрепване на
мускулите на шията.
Изходна позиция - седене на килим или на легло. Когато
издишвате с ръка трябва да натиснете (10-15% от
силата на ръката) върху главата и с главата си в този
момент да устоите на натиска на ръката във всяка от
страните, показани на фигурата, за 5-6 секунди.

III. Разтоварване на диафрагмата и корекция на
врата.
При разтоварване и отпускане на диафрагмата е необходимо да се работи директно върху зоната на закрепване на диафрагмата към гръдната кост (зоната на
слънчевия сплит или непосредствено под мечовидния
израстък). От страната на гръбначния стълб това е
сегментът на проекцията на слънчевия сплит върху
гръбначния стълб или на 5 см под лопатките.
Упражнение 11. Изходна позиция - легнали по корем с
тънка възглавница под врата. Леко повдигнете
корема си от пода и поставете Sacrus с тясната му част
с акупунктурни шипове в зоната на слънчевия сплит,
широката страна на устройството е насочена към пъпа.
Едната ръка е сгъната и леко се облягате на нея, а
другата леко ще центрира позицията на устройството в
областта на диафрагмата. След това бавно легнете на
Sacrus така, че тясната му част бавно да навлезе в
зоната на слънчевия сплит (под мястото на закрепване
на диафрагмата).
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След пълно напасване сложете двете си ръце встрани и
напълно се отпуснете. В този случай трябва да дишате
плавно с к орема. Ак о се появи болезненост изкашляйте се с половин сила от 1 до 5 пъти, това ще
ускори отпускането на диафрагмата!

Упражнение 12. Разтоварването на диафрагмата отзад
на гръбначния стълб се извършва от легнало
положение, като краката са сгънати. Необходимо е да
повдигнете таза нагоре и да поставите широката част на
Sacrus на 5 см под лопатките по гръбначния стълб, а
тясната част е насочена към долната част на гърба.
След това острите (изпъкнали) израстъци на гръбначния
стълб ще потънат в централната депресия на Sacrus,
отпускате ръцете по протежение на тялото или кръста.
След пълно разпускане дишайте бавно и плавно,
отпускайки се колкото е възможно повече.
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Освен това можете да опънете ръцете си обратно над
главата.

Упражнение 13. Разтоварването на зоната на врата е в
допълнение към общата корекция на гръбначния стълб
и таза, така че може да се направи само, ако е
необходимо. Изходна позиция лежите по гръб, а краката
са изпънати. С леко повдигане на главата, поставяте
широката част на Sacrus над лопатките, а тясната към
шията. След като инсталирате устройството легнете
леко, докато под главата можете да поставите тънка
възглавница. Поставете ръцете си до тялото.

IV Сцепление и мека мобилизация на ставите
Упражнение 14. В края на корекцията на гръбначния
стълб също е необходимо да се извърши сцепление
(разтягане) на гръдния участък при издишване със
забавяне на опънатото положение за 5-8 секунди. В този
случай оставете Sacrus настрана.
Упражнение 15. Последният елемент за корекцията на
гръдната област е изпълнението на няколко упражнения
за „разтягане и изправяне“ на гръдния кош (асани на
котки, кучета, змии).
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Упражненията се правят с издишване и задържане на
дъха със закъснение 5-8 секунди в избраната позиция.

Упражнение 16. За да завършите меката мобилизация
на прешлените след цялата корекционна процедура или
веднага след разтоварване на таза и лумбалния
гръбначен стълб, може да се извърши и поза „ембрион“.
За да направите това, от положение на колене
издишвате, лягате леко с гърдите на бедрата и
отпусната надолу глава.

V Допълнителни зони за установяване и действие
върху тригерните точки.
Упражнение 17. Разтоварване на тазобедрената
става за профилактика и цялостно лечение на
нейните нарушения.
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Изходна позиция лежите на хълбок. Поставете Sacrus
така, че тазобедрената става да влезе в централната
вдлъбнатина на апарата. Самият апарат се разполага
перпендикулярно на оста на гръбначния стълб.

Упражнение 18. Въздействие на колянната става.
Подходящо е при болка в коляното или след
натоварване на коленете (бягане, плуване,
колоездене, спортни игри и др.)
Начална позиция е коленичил. Последователно поставете Sacrus под едно от коленете, така че подбедрицата
да е положена в широката част на основата на апарата,
а акупунктурните шипове на тясната част на основата са
директно срещу лигаментите на капачката (пателарния
лигамент).
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Упражнение 19. Въздействие на биоактивни точки
на стъпалото и укрепване на свода на стъпалото.
От седнало положение на пода или стола можете да
поставите Sacrus директно под свода на стъпалото така,
че широката част на основата на апарата да е около
петата. В това положение можете леко да завъртите
тясната част на апарата с акупунктурни шипове по ширината на метатарзуса (широка част на стъпалото пред
пръстите на краката) и плавно да натиснете стъпалото
апарата за 5-10 секунди за удобно и релаксиращо въздействие на мускулите и връзките на стъпалото. Такива
натискания може да се направят 2 до 7 пъти. След процедурата ще усетите лекота и приятни усещания не
само в ходилото, но и в краката.

Упражнение 20. Специално за мъжете - въздействие
на простатната зона.
Трябва да седнете на Sacrus почти, като на седло,
докато тясната част на основата на устройството
трябва да бъде разположена в областта на проекцията на простатата (на около 2 см от скротума
отзад).

35

Упражнение 21. Тренировка на тазовата диафрагма
за подобряване на сексуалното здраве и профилактика на нарушения в тазовите органи. Извършва се
след корекция или разтоварване на сакрума.
Началната позиция е легнала, краката могат да бъдат
сгънати. Стегнете мускулите на тазовото дъно
(перинеума), бройте до 10 и бавно се отпуснете. В
същото време, докато вдишвате, внимателно напрягайте
мускулите на тазовото дъно и докато издишвате, леко се
отпуснете. Времето за вдишване и издишване е
приблизително равно - 5-8 секунди всяко.

Във второто упражнение за укрепване на мускулите на
тазовото дъно е необходимо да повдигнете таза нагоре,
така че от главата до коленете да се образува почти
права линия. Задръжте тази позиция за 1 сек. На
издишване - леко спуснете таза към пода. Такива
изправяния трябва да се извършват от 5 до 15 пъти,
като всеки път се увеличава техният брой до 15.

След корекцията на гръбначния стълб и ставите
внимателно станете и се насладете на лекотата и
прилива на сила!
Основният курс на упражненията е 10 сесии, завършете
ги за 1-2 дни.
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Допълнения при затруднение
и ограничени възможности
Ако за вас е трудно да поставите устройството под
гръбначния стълб - помолете вашите роднини или приятели да направят това.
Важно е да се има в предвид! По време на корекцията е
възможно да се отпуснат дълбоките мускули и връзки,
но при значителни натоварвания не винаги е възможно
да се възстанови нормалния тонус. Ако напрежението
остане, тогава е възможно малка загуба на тонуса, но
никога до първоначалното ниво. Със следващата сесия
задълбочаваме релаксацията на сакралната зона и, ако
е необходимо, на тила и т.н. от сесия на сесия. Дори при
значителни дисфункции след 5-7 сесии напрежението в
областта на таза се облекчава.
Резултатите от сакралната корекция показаха, че
постигнатите ефекти са стабилни. И когато изпълняваме
поддържащи терапевтични упражнения от нашата
методика и превантивно разтоварване на таза и главата
със Sacrus, пациентите се чувстват напълно здрави и с
безпрецедентна лекота в тялото.
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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, квалифициран треньор и др.).
Преди всяко използване на устройството, уверете се,
че няма механични повреди по повърхността му.
Не отваряйте и не ремонтирайте устройството сами.
Не подлагайте 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 транспортиране при 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.
Възстановяване.
Устройството не съдържа материали, опасни за околната среда и човешкото здраве в своя дизайн и не изисква
специални мерки за изхвърляне.
Не се изисква поддръжка.
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Правила за транспортирание
и съхранение
Устройствата в опаковката на производителя могат да
бъдат транспортирани с железопътен, въздушен, воден
и шосеен превоз в покрити превозни средства в
съответствие с правилата за транспорт.
Съхраняването на устройството се извършва при
следните условия:
температура на околната среда от минус 5°C до
плюс 30°C;
относителна влажност на въздуха до 80% при температура 16-25°С;
липса на въздушна пара, алкални и други агресивни
примеси.
Условия за транспорт
температура на околната среда от минус 35°С до
плюс 50°С;
относителна влажност на въздуха до 95% при температура плюс 25°С;

Сертификат за приемане
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Правила за транспортирание
и съхранение
Сертификат за приемане

Апаратът за остеопатична корекция на гръбначния
стълб и ставите "Sacrus" (модели Sacrus Mag и Sacrus
Phisio) е произведен и въведен в експлоатация в
съответствие с изискванията на TU 9619-001-027044262016 и е одобрен за употреба.
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Гаранции на производителя

Производителя гарантира, че устройството отговаря на
изискванията за технически условия, когато са спазени
условията за употреба, съхранение и транспорт.
Гаранционният срок за работа на устройството е
24 месеца от датата на продажба, а при липса на
маркировкапри продажбата - от датата на производство.
По време на гаранционния период потребителят има
право на безплатен ремонт (подмяна) на устройството в
случай на неизправности в резултат на производствени
дефекти.
Средният експлоатационен живот на устройството е
най-малко 3 години.
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.
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Гаранции на производителя

Гаранционният ремонт се извършва от производителя:
NeuroTechnology LLC
Пощенски адрес 454021, Русия,
Град Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 64Б,оф. 7
Видео клипове за ползването на устройството
и препоръки от специалисти можете да намерите
на сайта: www.sacrus.eu, www.cordus.ru
Има противопоказания, за които е необходима
консултация със специалист.
Удостоверение за регистрация за медицинско
изделие Р3Н 2018/7281 от 19.06.2018 г.
Продукта е сертифициран.

40

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

