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 دهد.را کاهش می درمانگر يهادست يرو يحال تنش فشارو درعین ابدیشود دست می
ویژه در هدرمان، ب یاثربخش شیافزا يبافت نرم برا سازيمتحرك ياز ابزارها ینیبال استفاده
 رود.به کار می بروز،یف ینواح

 آشنایی با ابزار 1,14
 ،شودیم زین ابزارهاي کمکی ماساژ تمام شامل که گراستون نکات درروش نیتراز جالب یکی
 یو سفت» ترد«احساس  ،يوجود ناهنجار ،ینرم واقع يهاتواند بافتاست که درمانگر می نیا

ضدزنگ  فوالدي ابزار قطعه شش از گراستون ها را احساس کند. درروشبافت يرو
آن را  توانمی نیدارد، بنابرا یهاي متفاوتکل متفاوت و لبهشده است. هر قطعه شاستفاده

 يبا استفاده از شش ابزار فوالد روش ندر ای اعمال کرد. هاي بدن سطوح مختلف بافت يرو
شود. تفاوت در ابزارها امکان درمان ها مختلف درمان انجام میشکل و هاضدزنگ با اندازه

در طول درمان اختالالت . کندهاي مختلف را فراهم میمختلف با شدت تشریحی يساختارها
ابزار ممکن است به درمانگران اجازه دهد  6هاي مختلف ها و شکلاندازه ،یعضالن -یاسکلت

مان نسبت به دستان خود در يشتریرا با دقت ب الیوفاسیم يهاتیتا خطوط مختلف محدود
 هاي گراستونابزار .را کاهش دهددستان خود  يها رودرمان اعمالیاسترس  کهدرحالیکنند 
شده توسط دهد تا فشار اعمالمقعر هستند. شکل مقعر اجازه می ایشکل محدب  داراي

دهد.  شیدر طول درمان را افزا یمنطقه بزرگ پخش شود و درنتیجه راحت کیدرمانگر در 
 یاست باعث ناراحتکند که ممکن متمرکز می يترسطح کوچک يشکل محدب، فشار را رو

مشخص از بافت تمرکز  هیناح کی يدهد تا روشود، اما به درمانگر اجازه می ماریب شتریب
 کی يدارا GT6و  GT2 يابزارها. هستنداریب دو لبه  ای بیلبه تک ار يکند. سازها دارا

خوبی هب شکل ابزار نیکه اکند. ازآنجاییلبه دوطرفه هستند که عمق نفوذ بافت را محدود می
درمان  يحساس استفاده کرد و برا یاز آن در نواح توانمیشود، تحمل می ماریتوسط ب

به دست آوردن  يبرا بیدهد، مناسب است. لبه تک ارکه اجازه حرکات کامل را نمی ینواح
 راستونگ هر ابزار. روي شوداستفاده می يجلد ریز يبافت ها يبافت و جداساز شترینفوذ ب
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 روي دیهر ابزار با GT6و  GT1 ،GT2 ،GT3 ،GT4 ،GT5: شده است شاملیک عدد حک
 باشند:ها شامل موارد زیر میاینهاي مختلف بدن استفاده شود. قسمت
GT1 و درمان  یابیرا ارز یهاي عموماست و محدودیت بیسطح ار کیابزار با  نیبلندتر
هاي روهگو  ینواح يکند. بهتر است براتر اسکن و آماده میدرمان عمیق يکند. بافت را برامی

 وداستفاده ش ینیچهارسرران و عضالت سر نگ،یتر ازجمله عضالت همستربزرگ یعضالن
 .)3-1شکل (

 1. لبه درمان محدببیار تک

 Sweep, Fanning, Swiveling, Scoopingاستروك هاي قابل انجام: 
 یباسن، اکستانسور پشت، تراپز فوقان نگ،یدرمان: عضله چهارسرران، همستر ینواح

 
 GT1: ابزار گراستون 3-1شکل 

 
GT2 یاي شکل در هر طرف خود است مخروطدو لبه دایره شکل داراياي ابزار دایره کی 

درمان سطوح متوسط گرد مانند  يبراابزار  نیاست. ااریب دو لبه  يدارا يگریتک و د
 منطقه خاص کیتر در نفوذ عمیق يبراو همچنین  تاندون کشکک، ساعد و مچ خوب است

 .)4-1شکل ( استفاده شوند یو موضع

 2ییلبه مورب دوتا کی ،یلبه تک کی

 ,Sweeping, Fanning, Swiveling, Scooping, Framingاستروك هاي قابل انجام: 

Brushing 
مچ دست،  يهاها و بازکنندهخم کننده ،سه سر بازویی ،درمان: عضله دوسر بازویی ینواح

 آرنج، کشکک، پاشنه پا

                                                           
1 Single Bevel. Convex Treatment Edge 2 One Single, One Double Bevel Edge 
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 GT2: ابزار گراستون 4-1شکل 

 

GT3 مان در ياست. برا بیسطح ار يدارا طرفیککه طوريفشار است، به زبانهیک هیشب
فاده کوچک است ینقاط سفت در آن نواح افتنیپس از  تر خوب است و معموالًکوچک ینواح
منطقه کوچک. اجازه اعمال فشار  کیها و درمان در محدودیت يساز یشود. موضعمی

 .)5-1شکل ( دهدتر را میخاص

 1درمان محدب یمنحن. بیلبه تک ار

 Brushing, J-Stroke, Strummingاستروك هاي قابل انجام: 
 عهیضا قیدق يساز یمناطق درمان: موضع

 

 
 GT3: ابزار گراستون 5-1شکل 

GT4  نیشود. ادرمان استفاده می ياي براتخمک است که در آن از سمت دایره مین شکلبه 
توان آن را با با اندازه متوسط خوب است. می یدرمان نواح ياست و برا بیارسطح  کی

ها در طول محل محدودیت نییاسکن و تع يکاره، براابزار همه کرد. نیگزیجا GT1ابزار 
شکل ( هاي بافت نرمناهنجاري صیتشخ يمنطقه برا یعموم یابیشود. ارزاستفاده می یابیارز
1-6(. 

 2انتها تر در هر، محدب، با لبه کوچکبیلبه تک ار
                                                           
1  Single Bevel, Convex Treatment 
Curve 

2 Single Bevel, Convex, with Smaller 
Edge at Each End 
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 Sweeping, Fanningاستروك هاي قابل انجام: 

 جامناطق درمان: همه

 

 
 GT4: ابزار گراستون 6-1شکل 

GT5 ترپهن حسط کی نیواحد است. ا بیسطح ار کی يدارا نیبه شکل مقعر است و همچن 
ل اي شکدایره ینواح يبرا یدرمان خوب نیاتصال به سطح بدن دارد و همچن يو مسطح برا

 شکل( شده استاي طراحیدنده نیب هیناح يدر اصل برا یابزار اسکن و درمان عموم است.
1-7(. 

 1لبه درمان مقعر، بیلبه تک ار

 Sweeping, Fanning, Swiveling, Scooping استروك هاي قابل انجام:
 ايدنده نیاداکتورها، ب وس،یگاستروکنم د،یدلتوئ ،یمناطق درمان: ستون فقرات گردن

 

 
 GT5ابزار گراستون  :7-1شکل 

 

                                                           
1 Single Bevel, Concave Treatment 
Edge 
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GT6 ابزار هیشب اربسی و است گراستون ترین ابزار درروشکوچک GT2 حال، است. بااین
ها درمان انگشتان دست، انگشتان پا و دست يبرا نیاست، بنابرا GT2 هتر از سازکوچک
در ابتدا  آن است. يدر انتها ییلبه مورب دوتا کی يدارا GT6 هساز ن،یهمچن .است مناسب

دست و مچ استفاده  هیهاي ناحرفع محدودیت ياخته شد و برادرمان تونل کارپال س يبرا
 .)8-1شکل ( شدمی

 .رهیبا نوك درمان و دستگ ،و یک لبه دو طرف اریب اریبلبه محدب  کی

 sweeping, Scooping, Brushing, J-Stroke, Strummingاستروك هاي قابل انجام: 
 لیآش ،یاستخوان نیمناطق درمان: انگشتان، بافت ب

 
 GT6: ابزار گراستون 8-1شکل 

 

 انواع حرکات گراستون 1,15
ر گراستون وجود دارد که بر اساس بافت و اي در هنگام استفاده از ابزاهشت حرکت پایه

 باشند.به شرح ذیل می که )9-1شکل ( گیردهدف درمان مورداستفاده قرار می
هت ج کیکند که با سرعت ثابت و در می فیگراستون را توص حرکت ی: نوع1جارو کردن

از این حرکت براي اسکن کردن و در شرایطی که بافت  دهد.رخ می یخط ای یمنحن ریدر مس
 شود.ادم دارد استفاده می

 نمایند.ابزارها شامل: همه ابزار از این حرکت استفاده می
هاي مختلف در کند که با حرکت ابزار با سرعتمی فیحرکت اسکن را توص کی: 2پنکه

 شود.گاه مشخص میعنوان تکیهآن به يانتها کیبا  یقوس ریمس کی
 GT1, GT2, GT4, GT5ابزارها شامل: 

                                                           
1 Sweeping 2 Fanning 
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 ،یطحس يایفاس جابجایی يکند که برامی فیگراستون را توص حرکت کی: 1زدن مسواك
 د.شوتر استفاده میدرمان عمیق يبرا یاستروك مقدمات کیعنوان زدایی و بهحساسیت

 GT3 ابزارها شامل:
 خاص يهاتیبه حرکت درآوردن محدود يکند که برامی فیرا توص ی: استروک2زدن ضربه

و نوازش با دامنه کوچک است که عمود  یخط ق،یشود و شامل حرکات عماستفاده می
 است. افیبرجهت ال

 GT1, GT3, GT4ابزارها شامل: 

 :نکته
و چند  قیدر مقابل عم یزدن در مقابل ضربه زدن = سطح مسواكمقایسه حرکت  •

 افیقابل عمود بر الدر م یجهت

 قبل از انجام تکنیک ضربه زدن تکنیک مسواك زدن انجام شود. •

 یهاي سطحتحرك محدودیت يکند که برامی فی: استروك گراستون را توص3استروك جی
 شود.می انجامشکل  J يالگو کیشود و در استفاده می قیعم ای

 GT6 و نوك GT3ابزارها شامل: 

م از نقاط نر يهابلند کردن بافت يکند که برامی فیرا توص یگراستون: استروك 4يکادربند
کوچک  یدرمان يهاشود و با لبهآزاد کردن کشش بافت استفاده می يبرا یبرجسته استخوان

شود. اعمال می ینقطه خاص ای یساختار استخوان کیدر اطراف  کیتکن شود.می انجام
 .کنداستروك به سمت و دور از منطقه کار می

 GT2, GT3ابزارها شامل: 

 5یچرخش

                                                           
1 Brushing 
2 Strumming 
3 J-stroke 

4 Framing 
5 Swivel 
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ه لب .کند جادیا یکانون هیرا در ناح یدهد تا نوساناجازه می درمانگربه  یچرخش استروك
 چرخاند.ابزار را می درمانگرکه ماند درحالیدرمان ثابت می

 GT1, knob of GT2, GT5, GT6 ابزارها شامل:
 1گودکردن

هاي جهات مختلف، محدودیت درها برداشتن چسبندگی يباکار برا نگیاسکوپ استروك 
 کند.را درمان می قیعم

 GT1, GT2, GT4, GT5, GT6 – concave ابزارها شامل:

 
 توان انجام داد.انواع حرکاتی که می: ارتباط بین انواع ابزار گراستون با 9-1شکل 

                                                           
1 Scooping  
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 استفاده از گراستون همراه با حرکت فعال 1,16
ت استراح تیدر وضع مارانیکه بابزار مشابه درحالی ریو سا ستونارعموماً درمانگرها از گ

بافت  حرکت فعال يبرا تمایلیمعموالً  مارانیب .کندهستند استفاده می دهینشسته و خواب
 ریهاي اخوجود در سالبااین رند،با گراستون را ندا کیتکن ياجرا نیدیده خود در حآسیب
انجام  نیدر ح ماریدیده ببه حرکت فعال بافت آسیب ازین ستونارهاي گتکنیک زا یبعض
 نیدیده در حو عضو آسیب ماریادعا را دارند که حرکت فعال ب نیدرمانگرها ا .دارد کیتکن
 .کندپذیري بافت کمک میها به بهبود بهتر انعطافتکنیک ياجرا
ؤثر مسازي بافت نرم ابزار کمکی متحركحرکت فعال با درمان  بیکه ترک هیفرض نیا

که در  یبار در کتاب نیاول يمفصل است که برا یعصب ده لتونیاست، بر اساس قانون ه
ها آن يهاکه شاخه یاعصاب يها: همان تنهدیگویقانون م شد. بیانمنتشر شد،  1863سال 
 عیتوز نیهمچن کنند،یتأمین م دهندیمفصل را حرکت م کیرا که  ياچهیماه يهاگروه

 که استتوجه این نکته قابل. کنندیفراهم م را هاچهیهمان ماهو پوست  ياعصاب را رو
 لتونی). ه1863 لتون،یکند (همی افتیاعصاب خود را از همان منبع در ،مفصل یاخلقسمت د
راسر در س ییایعضله به آن متصل است و هر فاس کیبدن  يایکند: هر فاسمی انیدر ادامه ب
است که  یمعن نیسادگی به اقانون به نیا عضله در نظر گرفته شود. کیعنوان به دیبدن با

ر طومنبع به هم مرتبط هستند. به کیها و پوست ما همه توسط اعصاب مفاصل، ماهیچه
آن مفصل و  يکننده روعمل يهاکنند، هم ماهیچهمی هیکه مفصل را تغذ یصه، اعصابخال

 ک،یاتیمثال، اعصاب سعنوانکنند. بهمی هیآن مفصل را تغذ یهم پوست اطراف سطح مفصل
 کند، بلکهمفصل زانو را تأمین میعصب دهی تنها ها نههاي آنشاخهابتراتور و فمورال و 
عصب  گریکند. مثال خوب دتأمین می زیو پوست مربوط به مفصل را نها ماهیچه عصب دهی

دوسر  يهاچهیکند و ماهعصب مفصل آرنج را عصب می نیاست. ا موسکلوکونتانئوس
 .دکنقرار دارد، تأمین می هاچهیاز آن ماه کیهر ي و پوست ساعد را که رو ییوو باز ییبازو

دهد که عملکرد نادرست هر مفصل، وضوح نشان میبه لتونیقانون ه ریتفس ،ينظر تئور
 نیپیوسته را تحت تأثیر قرار دهد. همچنهمبه يتواند تمام ساختارهابدن می يایفاس ایعضله 


