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REZUMAT. Masajul terapeutic este indicat în tratamentul sechelelor de leziuni traumatice ale aparatului 
locomotor, afecţiunilor reumatismale, în cazul accidentelor sau îmbolnăvirilor acute.Tratamentul recuperator 
urmăreşte să stimuleze procesele de vindecare lente şi nesatisfăcătoare, să grabească involuţia bolii sau a 
urmărilor accidentului, să scurteze convalescenţa şi să corecteze sechelele. Articolul prezintă diferite tipuri de 
sisteme masoterapeutice, care ajută la recuperarea musculară. 
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ABSTRACT. Massage therapy is indicated for the treatment of traumatic sequelae of the locomotor system, 
rheumatic diseases, accidents or acute illnesses. Rehab aims to stimulate healing processes slow and 
unsatisfactory, to speed involution of the effects of disease or accident, shorten convalescence and correct 
sequelae. The article presents different types of systems masotherapeutic which helps muscle recovery. 
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1. INTRODUCERE 

Recuperarea (reabilitarea) reprezintă „folosirea 
tuturor mijloacelor cu scopul de a reduce impactul 
condiţiilor generatoare de dizabilităţi şi handicap şi de 
a permite persoanelor cu dizabilităţi să reuşească să se 
integreze optimal în societate”. Noţiunile „funcţionare” 
şi „participare” reprezintă, alături de „factorii con-
textuali” – de mediu şi personali – elemente de bază în 
orice proces de reabilitare medicală. (Conform Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS))   Altfel spus, 
scopul este acela de a îmbunătăți și de a restabili 
capacitatea funcțională și calitatea vieții a celor cu 
dizabilități fizice/ afecțiuni dizabilitante și/sau 
handicap, obiectul fiind restabilirea funcției optime în 
contextul prezenței unor diverse leziuni fizice, tisulare 
și/sau funcționale. [1] 

Recuperarea pacienţilor după un episod acut de 
boală sau după o traumă depinde nu numai de un 
tratament medical adecvat, cât şi de identificarea 
precoce a necesităţii intervenţiilor specifice de reabili-
tare. Situaţiile care necesită recuperare medicală acută 
sunt foarte variate: neurologice, cardio-vasculare, 
respiratorii, musculo-scheletale, politraumă, arsuri, 
transplanturi, amputări etc. Rolul reabilitării în astfel de 
condiţii patologice este relevat nu numai de efectele 
devastatoare ale situaţiei critice, dar mai ales de 
consecinţele imobilizării prelungite impuse de astfel de 
situaţii. [8] 

Rolul recuperării medicale este acela de a preveni 
agravarea deteriorării fizice şi cognitive, de a ameliora 

funcţia şi de a preveni complicaţiile (escare, com-
plicaţii respiratorii, complicaţiile cu risc funcţional). 

2. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND 
DISPOZITIVELE DE MASAJ 

În continuare prezint principalele dispozitive de 
masaj existente şi principiile lor de funcţionare. 

2.1. Dispozitiv de masaj pentru 
ameliorarea durerilor musculare 
la nivelul coapsei sau gambei 

Invenția se referă la un dispozitiv de masaj pentru 
relaxarea mușchilor coapsei sau mușchilor gambei, și 
în special, la un dispozitiv de masaj pentru relaxarea 
mușchilor coapsei sau mușchilor gambei, în care 
mișcarea circulară a unui motor este transformată într-
o mișcare liniară cu ajutorul unei manivele și o tijă 
astfel încât să aplice vibraţii  gambei sau coapsei unui 
utilizator Zona de acțiune a dispozitivului de masaj al 
prezentei invenții poate fi reglată în conformitate cu 
tipul corpului și starea organismului. 

Dispozitivul de masaj relaxează concentrat 
mușchii coapsei sau gambei, pentru a permite 
recuperarea de la oboseala musculară într-un stadiu 
incipient și pentru a calma durerile musculare și 
simptomele de paralizie. 
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Dispozitivul de masaj este configurat astfel încât 
plăcile de presiune (400)  au proeminenţă în jos, și 
pentru a muta într-o direcție transversală în com-
binație cu o tijă (230), astfel încât să preseze și să 
aplice vibrații gambei sau coapsa utilizatorului. 

În plus, membrii de fixare (240) sunt montaţi pe 
tija (230) în direcţie orizontală, distanța dintre mem-
brii de strângere (240) este ajustabilă, iar membrii de 
strângere (240) sunt fixaţi prin intermediul unor 
șuruburi. Apoi, înălțimile consiliilor de presiune 
(400) sunt ajustate vertical, iar panourile de presiune 
(400) sunt fixate la membrii de strângere respective 
(240) prin șuruburi. 

Astfel,  masajul poate fi realizat în conformitate 
cu tipul de corp a utilizatorului. În plus, dispozitivul 
de masaj al prezentei invenții cuprinde: o manivelă 
(210) fixat la axul de rotație al unui motor (110), o 
bielă (220) conectată la manivela (210), o piesă de 

legătură (225) conectată la tija de legătură (220) și 
tija (230), care este conectat la piesa de legătură 
(225), transformând astfel o mișcare circulară într-o 
mișcare liniară cu piston. 

Placile de presiune (400) sunt strânse pe tijă 
(230). 

Dispozitivul de masaj are o structură simplă, ușor 
de utilizat, și poate fi fabricată la un cost redus [3]. 

2.2. Dispozitiv pentru masarea 
musculaturii gâtului şi a spatelui 

Invenţia se referă la un dispozitiv pentru masarea 
sau tratarea musculaturii gâtului şi spatelui a unui 
pacient şi are în componentă următoarele componente: 
o carcasă (2), în care este un motor de antrenare (3) o 
cutie de viteze (4), un arbore de antrenare.(6).   

 

 
 

Fig. 1. Dispozitiv de masaj (sursa: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio? 
DB=worldwide.espacenet.com&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT= 

D&date=20111117&CC=WO&NR=2011142546A2&KC=A2).  

 
O mişcare de ridicare acţionează asupra unui 

deget de masaj (8) care este generat prin intermediul 
unei unităţi de ghidare (7). Dimensiunile geometrice 
ale traseului bielei-manivele determină amplitudinea, 
constanţa sau cursa constant a degetului de masaj (8) 
sau a capului de masaj (83) al acestuia. Degetul de 
masaj (8) este astfel plasat la o amplitudine constantă, 
în timp ce frecvenţa este modificată de un controller 
(10). Funcţionarea dispozitivului de masaj este una 
foarte silenţioasă. Construcţia special a acesuia 
permite ca frecvenţa de rezonanţă a fiecărui muşchi 
să fie atinse [2]. 

2.3. Dispozitiv de masaj musculo-
vibrator 

Un dispozitiv de masaj musculo-vibrator este 
prevăzut să simplifice structura dispozitivului de 
masaj, permițând astfel utilizatorilor să prindă, să 
tină in mană și să echilibreze dispozitivul de masaj 
în timpul utilizării.  

 
 

Fig. 2. Dispozitiv pentru masarea gâtului și spatelui  
(sursa: http://worldwide.espacenet.com/ 

publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=2
&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=2013053

0&CC=US&NR=2013138023A1&KC=A1). 
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Structura: dispozitivul de masaj musculo-vibrator 
cuprinde: un corp (100), un motor (200), o unitate 
generatoare de vibraţii şi un comutator, pistol (400). 
Unitatea generatoare de vibraţii este compusă dintr-o 
parte rotativă unde se generează vibraţiile (310), o 
parte care conduce vibraţiile (320) şi o parte stimul 
de vibraţii (factorul care declanşează vibraţia) (330) 
[7]. 

 

 
 

Fig. 3. Dispozitiv de masaj vibrator  
(sursa: http://worldwide.espacenet.com/ 

publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=5
&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=2012041

3&CC=KR&NR=101123926B1&KC=B1). 

2.4. Aparat de masaj muscular  
cu proeminenţe  

Un aparat pentru masaj muscular folosind pro-
eminenţe, împreună cu căldura emisă de acesta la 
contactul cu o anumită parte a unui organism, care 
masează eficient musculatura prin presiunea aplicată 
de către utilizator. Aparatul are proeminenţe vertical 
în jurul suprafeţei circumferinţei corpului cilindric 
principal (20) şi dispozitivele care oferă support 
(18), la ambele capete ale corpului cilindric prin-
cipal, astfel încât un utilizator poate deţine şi aplica 
o presiune pe organism. Aparatul se poate roti în 
jurul axei longitudinal a corpului cilindric principal, 
astfel realizându-se masarea corpului [5]. 

2.5. Dispozitiv de masaj cu role 

Modelul de utilitate se referă la un dispozitiv de 
masaj, care se caracterizează prin aceea că ambele 
capete ale unei tije filetate sunt înşurubate în două 
piuliţe ai căror pereţi externi sunt conectaţi cu o tijă 

de susţinere care este perpendicular pe tija şurubului. 
Fiecare tijă de susţinere este învelită cu o rolă de 
masaj, iar un arc de tensiune este conectat între 
capetele celor două tije de susţinere. 

 

’ 
 

Fig. 4. Rola de masaj cu proeminențe  
(sursa: http://worldwide.espacenet.com/ 

publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=27
&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=2002032

0&CC=KR&NR=20020021308A&KC=A). 
 

Pentru masaj, se introduce membrul între cele 
2 role de masaj; masajul de „extrudare” se desfăşoară; 
muşchiul poate fi relaxat sau poate fi contractat. 

Oboseala musculară prin acest tip de masaj poate 
fi redusă, iar forţa corpului poate fi recuperată. Dis-
pozitivul de masaj are următoarele avantaje: structura 
simplă, reglaj uşor de realizat, metodă simplă de 
utilizare.[6] 

 

 
 

Fig. 5. Dispozitiv de masaj cu role 
(sursa: http://worldwide.espacenet.com/ 

publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=35
&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=1993060

2&CC=CN&NR=2134861Y&KC=Y). 

2.6. Aparatul de masaj WAO-1 

Este bine cunoscut faptul că terapia de masaj este 
utilă pentru reabilitarea diferitelor boli. Deşi diferite 
aparate au fost dezvoltate pentru masajul trunchiului 
şi membrelor, o maşină pentru a efectua o terapie de 
masaj precisă în regiunea maxilo-facilă nu a fost 
dezvoltată încă. Prin urmare, s-a dezvoltat un sistem 
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robotizat care oferă terapie prin masaj în regiunea 
maxilo-facială. Numele robotului nou dezvoltat este 
WAO-1. WAO-1 a fost proiectat pentru a efectua 
masaj adecvat la pacienţii cu gura uscată. WAO-1 
este compus din două braţe cu 6 grade de libertate. 

Masajul se aplică pacientului prin controlul forţei 
şi poziţia pistonului. Ca un pas preliminar al cererii 
clinice, o simulare de terapie de masaj robotizată 
pentru a stimuli fluxul salivar a fost efectuată pe 

glanda parotidă. Forţa dinamică pe capul pacientului 
în timpul masajului, folosind WAO-1 a fost evaluată. 
Rezultatele au sugerat că WAO-1 ar putea efectua 
masaj echivalent cu mâna umană. Se aşteaptă ca 
WAO-1 să fie util pentru a oferi terapie de masaj la 
cât mai mulţi pacienţi cu problem de sănătate orală.  

Acest lucru va avea ca scop reducerea costurilor 
de terapie datorită necesităţii de eforturi umane, 
atunci când este nevoie de terapii pe termen lung [5]. 

 

 
 

Fig. 6. Aparat de masaj maxilo-facial  
(sursa: http://www.takanishi.mech.waseda.ac.jp/top/research/oral/WAO-1R_en.htm). 

 

3. CONCLUZII  

Analizând principiile de funcţionare a aparatelor 
prezentate se constată că o caracteristică comună 
este aceea că aceste dispozitive de masaj oferă un 
masaj care ajută la îm bunătăţirea stării de sănătate a 
pacientului, ajută la creştera la maximum posibil a 
funcţiilor şi activităţilor specifice ale aparatelor şi 
organelor, dar şi creşterea calităţii vieţii pacientului 
şi reintegrarea socială. Chiar dacă aceste aparate au 
principii de funcţionare diferite, ele ajung la un 
punct comun, acela prin care ajută pacientul la o cât 
mai bună reabilitare. 

Ne propunem să proiectăm şi să realizăm o variantă 
nouă a unui sistem de masaj pentru recuperarea 
musculară, o variantă cu preţ de cost redus, dar care să 
ajute pacienţii într-un mod eficient ca aceştia să revină 
la o viaţă cât mai normală normală. 
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