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Η spineMED GREECE© είναι μια εισαγωγική εταιρία που 
ασχολείται με μηχανήματα αποκατάστασης και αποθεραπείας. 
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της spineMED Αμερικής στην 
Ελλάδα, έχει ως στόχο την συνεχόμενη βελτίωση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της. Σε στενή συνεργασία 
με επιστήμονες στο χώρο της αποκατάστασης, η spineMED 
GREECE©, φέρνει στη χώρα μας πρωτοποριακές μεθόδους οι 
οποίες είναι διαδεδομένες στην Αμερική και στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Από το 2007 η spineMED GREECE©, προχώρησε στην 
απόκτηση της νέας τεχνολογίας διαλείπουσας οσφυϊκής και 
αυχενικής αποσυμπίεσης spinemed.

Η θεραπεία με τη μονάδα αποσυμπίεσης 
(κρεβάτι) spinemed είναι:
• Ασφαλής και ανώδυνη
•  Έχει προκαθορισμένη περίοδος αποκατάστασης
•  Είναι μη χειρουργική μέθοδος και χωρίς την χρήση φαρ-

μάκων 

Η θεραπεία με τη μονάδα αποσυμπίεσης 
(κρεβάτι) spinemed εφαρμόζετε σε:
• Κήλη δίσκου
• Εκφυλισμένο δίσκο
• Ισχιαλγία

• Ριζίτιδα
•  Σύνδρομο ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (facet syn-

drome)
•  Προεγχειρητικούς και μετεγχειρητικούς ασθενείς

Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται με τον ασθενή ντυμένο. 
Για το πρωτόκολλο της οσφυϊκής αποσυμπίεσης, ο ασθενής 
τοποθετείται πάνω στο κρεβάτι και οι σταθεροποιητές προ-
σαρμόζονται ώστε να ακινητοποιηθεί η λεκάνη του ασθενούς. 
Ο άνω κορμός σταθεροποιείται με μια ζώνη Velcro η οποία 
βρίσκεται στο σταθερό σημείο του κρεβατιού. Η λεκάνη του 
ασθενούς τοποθετείται πάνω από το τμήμα του κρεβατιού το 
οποίο ανασηκώνεται ανάλογα με το επίπεδο της σπονδυλικής 
στήλης το οποίο πάσχει. Με μεγάλη ακρίβεια και ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενη έλξη, το συγκεκριμένο επίπεδο της σπονδυλικής 
στήλης, αποσυμπιέζεται. 

Για τη διαδικασία της αυχενικής αποσυμπίεσης, η μονάδα 
πρώτα ανασπάται ανάλογα με το επίπεδο της αυχενικής μοίρας 
το οποίο θα αποσυμπιεστεί. Στη συνέχεια ο ασθενής τοπο-
θετείται στο κρεβάτι. Οι σταθεροποιητές τοποθετούνται στη 
βάση του κρανίου του ασθενούς και μια ζώνη Velcro πάνω 
από το μέτωπο συγκρατεί το κεφάλι πάνω στη μονάδα. Η 
έλξη πάλι πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να επιτευχθεί 
η αποσυμπίεση.

Μια τυπική διαδικασία με τη μονάδα spinemed αποτελείται 
από 30 λεπτά αποσυμπίεσης. Η διαδικασία είναι εντελώς 
ανώδυνη και ασφαλής και πολύ συχνά κατή τη διάρκεια της 
ο ασθενής κοιμάται.
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