
 

 

 

 ایرینگ الیافی مخمل 

 معرفی اجمالی :

عمدتا افرادی که در طول روز به مدت طوالنی در وضعیت نشسته قرار دارند ، بر اثر فشاری که وزن باالتنه بر روی مهره های پایین 

با طراحی دایره ای شکل خود و  ایرینگ الیافیستون فقرات می آورد ، دچار درد هایی خصوصا در قسمت نشیمنگاه می شوند

حفره ای که در وسط آن تعبیه شده است، سبب کاهش فشار ناشی از وزن به ستون فقرات و درنتیجه سهولت در نشستن می 

 توانند روی سطوح سفت بنشینند نیز مناسب می باشد گردد.هم چنین این محصول برای افرادی که بنا به هر دلیلی نمی 

 و بررسی : نقد

ایرینگ الیافی مخمل با برخورداری از کیفیت ساختی فوق العاده و تهیه شده از الیاف فشرده خیال شما را بابت خرید جنسی با 

کیفیت راحت خواهد کرد. مواد اولیه با کیفیت به کار رفته در این محصول نه تنها موجب به وجود آمدن محصولی بی نظیر در این 

است بلکه با فراهم نمودن شرایطی راحت برای شما به محصولی ضروری تبدیل شده است. این محصول با کاه  رنج قیمتی گردیده

روی صندلی خود نشسته و به  فقرات و دنبالچه شما باعث می شود تا شما بتوانید مدت زمان بیشتری بر ستون فشار های وارده به

کار کردن بپردازید

وزن سبک ایرینگ الیافی مخمل آن را به محصولی تبدیل کرده که به راحتی هر چه تمام تر قابل حمل بوده و فرد می تواند آن را 

خانه. با این وجود اگر  به هر جایی که عالفه دارد ببرد. خواه در هنگام سفر باشد و خواه در هنگام تماشای تلویزیون بر روی مبل

شما از کسانی هستید که مدت زمان زیادی از وقت خود را به نشستن بر روی صندلی کاپیوتر و یا اداره ی خود می پردازید تهیه 

این محصول برای شما امری فوق العاده ضروری به حساب می آید. برای آن که از کیفیت باالی این محصول مطلع شوید کافی 

مس کنید و آنگاه متوجه خواهید شد این محصول در عین ارزان بودن تا چه اندازه می تواند برای شما وسیله ای مفید است آن را ل

به حساب بیاید

ایرینگ الیافی مخمل یک محصول کامل می باشد که مطابق استاندارد های جهانی تهیه و تولید گردیده است. این محصول با 

شکلی که دارد ناحیه دنبالچه شما را پر کرده و سبب راحتی شما در حین نشستن خواهد شد، تا جایی طراحی استاندارد دایره ای 

که وقتی روی این ایرینگ ننشینید متوجه خواهید شد که چقدر وضعیت نشستن شما تغییر یافته است

مشخصات ایرینگ الیافی مخمل درمان پژوه

ساخته شده از الیاف فشرده 

مواد اولیه با کیفیت باال تشکیل شده از 
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راحتی بسیار باال -

برداشتن فشار مستقیم وارده بر روی ستون فقرات کمری و دنبالچه -

سبک و قابل حمل 

 مناسب برای دفاتر کار و اتومبیل 

 : مشخصات محصول

متر سانتی  ابعاد

استر پلی جنس

مشخصات سایر

مخمل روکش دارای

باال کیفیت با اولیه مواد از شده تشکیل

فشرده الیاف از شده ساخته

باال بسیار راحتی

حمل قابل و سبک

اتومبیل و کار دفاتر برای مناسب

دنبالچه و کمری فقرات ستون روی بر وارده مستقیم فشار برداشتن

 

 موارد کاربرد ایرینگ: 

  ضرورت استفاده از به نشین برای کاهش فشار وارد بر استخوان های نشیمنگاهی و درد های آن در نشستن های طوالنی

مدت 
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منگاه حس کرده اید . دردی اگر مجبورید بیشتر ساعات روز را پشت میز کامپیوتر و یا میز کار بنشینید حتما درد را در ناحیه نشی

که شما را مجبور میکند کمی حرکت کنید اما به محض نشستن دوباره به سراغتان می آید. درد نشیمنگاهی از کجا و چگونه ایجاد 

  میشود ؟

برای درست نشستن باید روی استخوان های نشیمنگاهی بنشینید . استخوان های پاشنه پا و استخوانهای نشیمنگاهی دو 

استخوانی هستند که برای تحمل بیشترین فشار ها در بدن انسان تکامل یافته اند. استخوان های نشیمنگاهی مهمترین و بهترین 

و درصد وزن بدن را هنگام نشستن تحمل میکنند  56استخوان های نشیمنگاهی ناحیه برای تحمل وزن هنگام نشستن هستند. 

درصد سطح صندلی در تماس هستند . میتوانید تصور کنید روی این  8این در حالی است که هرکدام از این استخوان ها تنها با 

 نقطه کوچک چه فشاری وارد میشود؟ دقیقا به همین دلیل هنگام نشستن در ناحیه باسن احساس درد میکنید.

ان های نشیمنگاهی در ته لگن ، به ناحیه کوچکی از عضالت باسن ، اگر روی یک سطح صاف و بدون انعطاف بنشینید ، استخو

درد را عصب سیاتیک و رگ ها سابیده میشوند و دچار بیقراری و درد میشوید . در این هنگام سعی میکنید از جایتان بلند شوید و 

ر استخوان های نشیمنگاهی و عضالت کاهش دهید اما دوباره به محض نشستن این درد سراغتان می آید . برای کاهش فشار وارد ب

از بروز درد اطراف آن باید از یک ایرینگ مناسب استفاده کنید . ایرینگ ها با توزیع فشار وارد بر استخوان های نشیمنگاهی 

 جلوگیری میکنند به طوری که دیگر روی صندلی بی تاب و بی قرار نخواهید شد.

 ارد بر دنبالچه در نشستن های طوالنی ضرورت استفاده از ایرینگ برای کاهش فشار و

(  ایرینگ، بالش طبی نشیمنگاه ارتوپدی ارگونومیک، بالش طبی زیرنشیمنی، زیر نشیمنی،انواع ایرینگ ها ) به نشین ارتوپدی 

همینطور می توانند فشار وارد بر دنبالچه را کاهش دهند. دنبالچه عضو حساسی است که در انتهای پایینی ستون فقرات قرار دارد و 

د بنابراین نشستن طوالنی مدت می تواند دنبالچه را دردناک کند، حتی بعضی از افرا هنگام نشستن بر آن فشار وارد می شود.

اشتباه می نشینند یعنی به جای نشستن روی استخوان نشیمنگاهی لگن، روی دنبالچه می نشینند. در این حالت به جای آنکه وزن 

بدن را استخوانهای قوی نشیمنگاهی تحمل کنند، وزن را استخوانهای حساس دنبالچه تحمل خواهند کرد و در نهایت دنبالچه 

التهاب می شود دچار درد و

  استفاده از ایرینگ در دوران بارداری

در دوران بارداری، سر جنین فشار زیادی به دنبالچه وارد می کند به این دلیل که دنبالچه درست پشت رحم قرار دارد. همانطور که 

ردار در دنبالچه جنین بزرگتر و بزرگتر می شود فشار سر جنین به دنبالچه مادر باردار بیشتر و بیشتر می شود به طوری که مادر با

 بیشتر اوقات احساس درد می کند
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یکی دیگر از عوامل درد در دنبالچه در دوران بارداری هورمون ها هستند. در این دوران هورمون هایی در بدن آزاد می شود که 

رباط ها به سبب شل شدن رباط ها می شود. شل شدن رباط ها عبور جنین از لگن و معجزه تولد را امکان پذیر می سازند. 

استخوان ها متصل هستند. شل شدن رباط ها در لگن باعث می شود استخوانهای دنبالچه بیش از محدوده حرکتی شان، حرکت 

کنند که در نتیجه در دنبالچه التهاب و درد ایجاد می شود

بالچه است. اگر مجبورید طوالنی بهترین راه برای کاهش درد دنبالچه در دوران بارداری، هنگام نشستن، کاهش فشار وارد بر دن

مدت پشت میز کار بنشینید، به نشین های باراد کمک خوبی برای شماست

استفاده از بالش طبی زیرنشیمنی در مراقبت های بعد از زایمان

باراد با کاهش  جراحت های بعد از زایمان نشستن را برای مادران دردناک و غیر قابل تحمل می سازد. به نشین ارتوپدی ارگونومیک

فشار وارد بر اندام های تناسلی، نشستن را بعد از زایمان راحت می سازد

استفاده از بالش طبی نشیمنگاه برای کاهش درد هموروئید درنشستن های طوالنی

وقتی دچار هموروئید )بواسیر( هستید، نشستن طوالنی مدت در محیط کار و وسایل نقلیه بسیار دردناک است

نشین ارتوپدی ارگونومیک باراد می تواند با کاهش فشار وارد بر اندام های تحتانی بدن در هنگام نشستن، درد ناشی از بواسیر را به 

کاهش دهد و به آرامی به بهبود زخم های حاصل از آن کمک کند

ضرورت استفاده از بالش طبی زیرنشیمنی در افراد مبتال به شکستگی دنبالچه

دچار شکستگی و التهاب در ناحیه دنبالچه هستند. زمین خوردن یکی از دالیل ابتال به شکستگی دنبالچه است. نشستن بعضی افراد 

برای این افراد بسیار دردناک است. به نشین ها با بهبود وضعیت نشستن به فرد کمک می کنند به جای دنبالچه روی استخوانهای 

توزیع وزن باعث کاهش فشار وارد بر دنبالچه می شوند و نشستن را برای این افراد  نشیمنگاهی بنشیند. همچنین به نشین ها با

راحت می سازند

افراد دارای شکستگی دنبالچه استفاده از به نشین های دارای انحنای سینوسی در بخش دنبالچه را ترجیح می دهند. در صورت 

طوری روی به نشین بنشینند که دنبالچه در مرکز به نشین یعنی در  استفاده از به نشین های دایره ای شکل بهتر است این افراد

سوراخ آن قرار گیرد
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