Zabiegi rehabilitacyjne
Terapia energotonowa
Jest innowacyjną metodą fizykoterapeutyczną bazującą na prądach dwukierunkowych
średniej częstotliwości. Równoczesne przemiatanie amplitudy i częstotliwości prądu –
simul FAM (Simultaneous Frequency and Amplitude Modulation) w szerokim zakresie
od 4096 do 32768 Hz pozwala na celowe wykorzystanie efektów stymulacyjnych oraz
przede wszystkim efektów niestymulacyjnych prądów. Szerokie spektrum działania
sprawia, że terapia energotonowa może być stosowana w wielu działach klinicznych
medycyny, a także odnowie biologicznej i kosmetologii.
DZIAŁANIE: Wprowadzana energia powoduje wzrost mitochondriów, poprawia
współpracę i komunikację pomiędzy komórkami, podwyższa ich potencjał energetyczny
oraz polepsza metabolizm wewnątrzkomórkowy. Po zakończonej terapii pacjent czuje
się wypoczęty, zrelaksowany i odprężony, jak po długim spacerze. Od 70 do 80%
pacjentów uwalnia się od bólu nawet po jednym zabiegu albo zauważają znaczne
zmniejszenie bólu. Odbywa się to dzięki SimulFAM®X 100Hz na zasadzie przeciwnego
drażnienia nerwów czuciowych. Nakładanie się impulsów prądowych na informacje
bólowe powoduje, że mózg nie rozróżnia bodźców drażniących a pacjent nie rejestruje
bólu.
Główne wskazania terapeutyczne:
choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych i biodrowych, zespół bólowy kręgosłupa
lędźwiowego, szyjnego, piersiowego, zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty, bóle
pourazowe i pooperacyjne, odleżyny, obrzęki, otwarte rany, stres fizyczny, psychiczny i
stany wyczerpania, leczenie odświeżające dla polepszenia witalizacji. Z pacjenci z
żylakami, metalowymi implantami oraz endoprotezami.

Ośrodek posiada 4 urządzenia w tym
najnowszy HiTop 4 touch z
podgrzewaną leżanką i elektrodami
wyróżniony na XIX Międzynarodowych
Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego.

ZASTOSOWANIE
1. Choroby oczu
zapalenie spojówek alergiczne
2. Dermatologia
Łuszczyca
Uszkodzenia popromienne
3. Ginekologia i urologia
Bóle spowodowane wkładką domaciczną
Miesiączkowanie błoniaste
Nietrzymanie moczu
Pooperacyjna atonia jelit
Zapalenie przydatków macicy chroniczne
Zaparcia atoniczne
Zaparcia spastyczne
4. Laryngologia
Chroniczne zapalenie ucha środkowego
Chroniczne zapalenie zatok czołowych
Chroniczne zapalenie zatok szczękowych
Szum w uszach
Zapalenie krtani chroniczne
5. Medycyna wewnętrzna i angiologia
Astma oskrzelowa
Choroby serca funkcjonalne
Chroniczna niewydolność tętnicza
Choroby naczyń w przebiegu cukrzycy
Krwiaki w okolicach łydki
Migrena (zabieg w odstępach czasu)
Migrena i syndrom Bing-Horton
Dna moczanowa
Nadciśnienie tętnicze
Miażdżyca
Obrzęk limfatyczny
Obrzęk pourazowy
Odleżyny
Otyłość, nadwaga
Syndrom Raynauda
Owrzodzenie podudzi
Zapalenie błony wewnętrznej naczyń krwionośnych
Zaparcia atoniczne
Zaparcia spastyczne

6. Neurologia
Bóle łopatek przy porażeniu połowiczym
Moczenie nocne
Migrena (zabieg w odstępach czasu)
Naczyniowo ruchowe bóle głowy
Napięciowe bóle głowy
Nerwoból nerwu trójdzielnego
Niedowład twarzy
Nietypowe nerwobóle nerwu trójdzielnego
Zanikowe stwardnienie słupów bocznych
Zapalenia wielonerwowe
7. Ortopedia, chirurgia, medycyna sportowa
Artroza łopatek
Artroza nadgarstka
Artroza stawów kolanowych
Artroza stawów skokowych
Ból ścięgna Achillesa,
Bóle stawów krętniczo – pątniczych
Choroba Bechterewa
Coxarthrose, artroza stawów biodrowych
Cysty Bakera
Dystrofia Sudecka
Kontuzje w okolicy biodra
Napięcia mięśni: szyja, kręgosłup
Osteoporoza
Pooperacyjna atonia jelit
Skręcenia, kontuzje, złamania
Skręcenia w obrębie biodra
Stwardnienie mięśnia
Syndrom korzeni nerwowych
Syndrom rzepki
Zabieg segmentowy
Złamania w okolicy biodra

8. Psychiatria
Depresje
Fobie
Stany lękowe
Symptomy odwyku przy uzależnieniach od narkotyków

Rezonans Stochastyczny
Jest wyjątkowo skutecznym zabiegiem profilaktycznym i
terapeutycznym w przypadkach licznych schorzeń
neurologicznych i ortopedycznych:








poprawia naukę motoryczną poprzez
optymalizację selekcji informacji w mózgu i
uwalnianie neuroprzekaźników (np. dopaminy)
oraz aktywację obszarów mózgu,
poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację
rdzeniowych generatorów rytmu,
poprawia sterowanie odruchami, optymalnie
regulując refleks,
poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni
komórki nerwowe,
poprawia timing ruchów poprzez aktywację móżdżka,
poprawia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości.

Podczas terapii rezonansem stochastycznym pacjent wyprowadzany jest z równowagi
szybko i w sposób stochastyczny i losowy, tj. w sposób zmienny i nieprzewidywalny.
Bodźce te trenują układ nerwowo-mięśniowy i prowadzą m.in. do tego, że pacjent jest w
stanie lepiej kontrolować swoje ruchy. Rezonans Stochastyczny opiera się na
wieloletnich pracach naukowych międzynarodowych zespołów z dziedzin
neurofizjologii i neurobiologii, ortopedii, fizyki, informatyki, teorii sportu i innych
dyscyplin. Decydujący udział w opracowaniu tej terapii mają badania prof. Dr Dietmara
Schmidtbleichera i dr Christiana T. Haasa z Uniwersytetu im. Johanna Wolfganga
Goethego we Frankfurcie nad Menem. Elementarne fizjologiczne mechanizmy działania
oraz znana liczba i różnorodność analiz przyczyniły się do tego, że rezonans
stochastyczny stosowany jest z powodzeniem w przypadkach różnych ograniczeń
ruchowych i chorób z dziedziny neurologii, ortopedii, geriatrii i psychiatrii.
Do obszarów zastosowania należą:
 Ataksja (zaburzenia równowagi),
 Przeciwdziałanie upadkom,
 Choroba Parkinsona,
 Stwardnienie rozsiane (SM), Zanikowe stwardnienie boczne (ALS),
 ADHD (Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci),
 Udar mózgu,
 Uraz czaszkowo-mózgowy,
 Paraliż poprzeczny/urazy rdzenia kręgowego,
 Depresja,
 Nieotrzymanie moczu,
 Urazy ortopedyczne (np. zerwanie więzadła, złamania),
 Osteoporoza,
 Neuropatia/cukrzyca,ból.

Oczyszczanie Body-Detox
Rewelacyjna metoda oczyszczania organizmu z toksyn, wykorzystującazjawisko
elektrolizy, stworzona przez angielski zespół specjalistów pod kierownictwem dr Mary
Staggs. Nieinwazyjny zabieg, dodający energii, zdrowia i urody. Przywraca właściwy
potencjał energetyczny komórek i całego organizmu.
Detox stymuluje naturalną funkcję odtruwania - jedną znajważniejszych funkcji
organizmu - konieczną do życia i dobrego samopoczucia. BODY-DETOX neutralizuje
także skutecznie wolne rodniki, które są źródłem przedwczesnego starzenia się
organizmu co uwidocznia się również w wyglądzie skóry. Dzięki zabiegom oczyszczaniu
organizmu możemy wzmocnić swój system immunologiczny i pomóc organizmowi w
zwalczaniu wielu chorób. Zabieg trwa 30 minut, zaleca się zastosowanie serii min 5-7
zabiegów. Przed i po zabiegu należy pić duże ilości niegazowanej wody.
Co uzyskacie Państwo poprzez redukcję toksyn dzięki zabiegom Body Detox?


Usprawnienie krążenia,



Odzyskanie sił witalnych i energii (efekt odczuwalny już po pierwszym zabiegu),



Przyspieszenie przemiany materii (możliwość zmniejszenia wagi ciała),



Lepsze funkcjonowanie nerek i wątroby,



Redukcja cellulitu,



Ulga w bólach stawów i artretyzmie,



Zmniejszenie skutków alergii,



Koniec problemów z bezsennością,

Przeciwwskazania: rozrusznik serca, przeszczepy, ciąża, hemofilia.

Koloroterapia, fototerapia
Moc barw jest częścią naturalnej energii wszechświata.
Otaczające nas kolory to część widma naturalnej energii
emanującej ze Słońca. Wchodzą one w reakcje z naszą
własną energią. Od najdawniejszych czasów stosowane do
uzdrawiania udowodniły swoją terapeutyczną skuteczność.
Nasze oczy przekształcają energię barw w energię chemiczną wzmacniając siły
odpornościowe. Kolory są potężnym narzędziem przydatnym w leczeniu całego szeregu
chorób, począwszy od drobnych dolegliwości takich jak: bóle głowy i apatia, do
przewlekłych zaburzeń w przypadku których powodują przywrócenie równowagi i
ożywienie energii w całym ciele.
Kolor Czerwony
Działanie ogólne:
 stymulacja krążenia i metabolizmu
 podniesienie ukrwienia
 wspomaganie przemiany materii, a w rezultacie aktywacja rezerw energii
Efekt kosmetyczny:
 pobudzenie metabolizmu komórek skóry
 poprawa ukrwienia skóry
 regeneracja skóry zmęczonej
Wskazania medyczne:






osłabiony system immunologiczny,
bóle,
zmniejszenie ukrwienia tkanek,
odmrożenia,
zmęczenie i wyczerpanie.

Kolor Pomarańczowy
Działanie ogólne:





wspomaganie tworzenia się tkanek organicznych,
ożywienie i ocieplenie,
pobudzenie funkcji mięśni (relaksujące),
bodziec dla psychiki (wypogodzenie nastroju).

Efekt kosmetyczny:


wspomaganie odbudowy włókien kolagenowych,




reaktywacja naturalnego płaszcza ochronnego skóry,
poprawa wytrzymałości skóry zwłaszcza w przypadku występowania skórki
pomarańczowej (celullit).
Wskazania medyczne:






napięcie mięśni,
bóle głowy związane z napięciem,
reakcje alergiczne,
stany depresyjne,
zmniejszona czynność gruczołów.

Kolor Żółty
Działanie ogólne:
 wzmocnienie i pobudzenie układu trawiennego,
 wzmocnienie mięśni ,
 pobudzenie układu limfatycznego ,
 stymulacja sensorycznego i motorycznego układu nerwowego,
 pobudzenie i rozjaśnienie psychiki,
 ograniczenie stanów depresyjnych.
Efekt kosmetyczny:
 rozluźnienie i uspokojenie podrażnionej skóry,
 wzmocnienie naturalnego systemu odpornościowego skóry,
 pobudzenie metabolizmu komórkowego i przepływu limfy.
Wskazania medyczne:




zaburzenia żołądkowe
zmęczenie
stany depresyjne

Kolor Zielony
Działanie ogólne:
 wzmocnienie serca, systemu immunologicznego i układu krążenia,
 stymulacja systemu hormonalnego,
 antyseptyczne, zharmonizowanie pracy organów,
 kształtowanie się tkanek,
 odprężenie i uspokojenie mózgu.
Efekt kosmetyczny:




uśmierzanie ogólnych problemów skórnych,
wiązanie wilgoci,
uspokojenie skóry,



zmniejszenie zmarszczek spowodowanych przesuszeniem skóry i uczucia
naprężenia.
Wskazania medyczne:






osłabiony system immunologiczny,
świeże rany i blizny,
napięcie bóle (zwłaszcza bóle głowy),
początkowe stadia wysypek skórnych,
stany niepokoju.

Kolor Niebieski
Działanie ogólne:
 uspokajające,
 uśmierzające ból,
 dobre dla oczu,
 antyseptyczne,
 hamujące stany zapalne,
 relaksujące i usypiające.
Efekt kosmetyczny:
 nawilżanie i wysubtelnienie skóry,
 znormalizowanie produkcji łoju skóry (zanieczyszczonej i podrażnionej),
 ukojenie przy podrażnieniach skóry.
Wskazania medyczne












gorączka,
bóle,
migreny,
niepokój nerwowy,
zaburzenia snu,
zapalenia,
trądzik,
opryszczka,
alergie - również słoneczne,
oparzenia słoneczne ,
ukąszenia owadów.

Kolor Fioletowy
Działanie ogólne




regulacja przebiegu przemiany materii,
pobudzenie systemu odpornościowego,
uspokojenie systemu nerwowego,





kojący wpływ na organy (z wyjątkiem śledziony),
obniżenie gorączki,
inspiracja i relaks.

Efekt kosmetyczny:
 ukojenie skóry,
 wzmocnienie naczyń krwionośnych,
 ustępowanie zaczerwień,
 ochrona przeciw wolnym rodnikom.
 nawilżenie skóry
Wskazania medyczne:




stres,
zakłócenia układu krążenia,
nietypowe bóle.

Kolor Biały
Działanie ogólne:
 wzmocnienie systemu immunologicznego i sił kuracji spontanicznej
 pobudzenie metabolizmu i regeneracja komórek,
 zharmonizowanie układu trawiennego,
 stymulacja procesu tworzenia czerwonych krwinek,
 wspomaganie gojenia się ran, rozluźnienie.
Efekt kosmetyczny:
 poprawa elastyczności i sprężystości skóry,
 regulacja gospodarki płynami,
 stymulacja zaopatrzenia skóry w tlen,
 pobudzenie tworzenia kolagenu.
Wskazania medyczne:



rany i blizny.
zakłócenia przemiany materii,



depresje - również uwarunkowane sezonowo

Salus Talent
Nowoczeny, innowacyjny zabieg do
głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
skuteczny w leczeniu wielu schorzeń!
WSKAZANIA:
Schorzenia kręgosłupa:




Ostry/przewlekły ból odcinka
krzyżowo-lędźwiowego
Rwa kulszowa (ischialgia)
Rozszczep kręgosłupa tylny
Spondyloza (zmiany
zwyrodnieniowe kręgów)

Zaburzenia układu nerwowego:
 Uszkodzenie nerwów obwodowych
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego:
 Zwyrodnienie stawów
 Reumatoidalne zapalenie stawów
 Ból odcinka szyjnego
 Bark zamrożony
Zaburzenia układu moczowo-płciowego:
 Ból prostaty
Rehabilitacja sportowa:
 Osłabienie mięśni
 Zanik mięśni
PRZECIWWSKAZANIA:
 podwyższona temperatura ciała
 ciąża,
 nowotwory,
 niewydolność układu krążenia,
 rozrusznik serca, aparaty słuchowe, pompy insulinowe, pompy leków,
implanty metalowe, np. proteza stawu biodrowego

Magnetostymulacja systemem Viofor JPS
Terapia posiada udokumentowane działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyspastyczne,
regeneracyjne oraz poprawiające krążenie krwi. Magnetostymulacja zalecana jest szczególnie
przy bólach różnego pochodzenia, schorzeniach narządu ruchu, schorzeniach neurologicznych.
Skutecznie stosowana w rehabilitacji pourazowej, pooparzeniowej i neurologicznej.W wielu
przypadkach pozwala zmniejszyć ilość przyjmowanych leków, w szczególności leków
przeciwbólowych.
Główne efekty biologicznych mechanizmów magnetostymulacji to działanie:








analgetyczne
restytucyjne
przeciwzapalne
antyspastyczne
angiogenetyczne
stabilizujące błony komórkowe
relaksacyjne

Wskazania do magnetostymulacji
Działanie przeciwbólowe
1. układ kostno-stawowy:
 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-stawowego kończyn górnych i
dolnych
 reumatoidalne zapalenie stawów
 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 urazy stawów
 reumatyzm pozastawowy tzw. fibromyalgie
 urazy tkanek miękkich
 stany po naruszeniu ciągłości tkanek (w tym pooperacyjne)
Działanie regeneracyjne
1. układ kostny:
 osteoporoza, zwłaszcza pomenopauzalna (dotyczy zarówn
 profilaktyki jak i leczenia)
 choroba Sudecka
 stany po pęknięciach i złamaniach kości
 stany po operacjach na układzie kostnym
 stany po operacjach, w których dokonano zespoleń elementami metalowymi
 stawy rzekome
 stany po urazach z uszkodzeniem i bez uszkodzenia ciągłości skóry
 oparzenia
 odleżyny

1. upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach:
 w angiopatii cukrzycowej
 w angiopatii na tle miażdżycowym
 w owrzodzeniach podudzi
3. zmniejszenie obrzęku limfatycznego

Działanie antyspastyczne
 stany po udarach mózgowych
 schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w których występuje spastyczność
 nerwice
 zaburzenia snu
 profilaktyczne działanie uspokajające, mające na celu przeciwdziałanie stresom dnia
codziennego
 stres w powszechnie rozumianym tego słowa znaczeniu, a zwłaszcza po długotrwałym
napięciu psychicznym
 zaburzenia koncentracji uwagi

Przeciwwskazania do magnetostymulacji
Z przeglądu literatury dotyczącej zastosowania pól magnetycznych w medycynie przyjmuje się
następujące przeciwwskazania:








ciąża
czynna choroba nowotworowa
czynna gruźlica płuc
krwawienia z przewodu pokarmowego
ciężkie infekcje pochodzenia
wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego
obecność elektronicznych implantów
stany po przeszczepach narządów

Ledoterapia
jest to forma światłolecznictwa polegająca na wykorzystaniu energii światła
niekoherentnego i niespolaryzowanego w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni
generowanego przez wysokoenergetyczne diody LED.
Działanie światła ledowego –
czerwonego (R) i
podczerwonego (IR):


DZIAŁANIE
PRZECIWBÓLOWE,



REGENERACYJNE,



POPRAWIAJĄCE
KRĄŻENIE OBWODOWE,



ANTYSPASTYCZNE

Wskazania:

















choroba zwyrodnieniowa stawów
zespoły bólowe o różnej etiologii
przeciążenia i urazy układu kostno-stawowego
złamania kości i utrudniony zrost kostny
przewlekłe i podostre zapalenia stawów
RZS, ZZSK
urazy tkanek miękkich
zapalenie okołostawowe
neuralgia międzyżebrowa
neuralgia nerwu trójdzielnego
neuralgia po półpaścu
rwa kulszowa
neuropatia cukrzycowa
trudno gojące się rany, owrzodzenia i odleżyny
trądzik pospolity,
półpasiec

Przeciwwskazania do ledoterapii:








ciąża
czynna choroba nowotworowa
czynna gruźlica płuc
ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego
niewyrównane endokrynopatie (np. niewyrównana cukrzyca)
terapia lekami światłouczulającymi
nadwrażliwość skóry na światło

Fotoodmładzanie
Skóra ma medyczne okno transmisyjne, tzw. "okno optyczne" dla światła czerwonego i
bliskiej podczerwieni. Ta właściwość uwzględniana jest i wykorzystywana przy
realizacji zabiegów światłolecznictwa w kosmetologii:
dla procesu regeneracji w obszarze wszystkich, a zwłaszcza płytkich warstw tkanki
skórnej i na jej powierzchni najkorzystniejsze jest oddziaływanie światła czerwonego o
długości fali około 630nm. Do oddziaływania terapeutycznego na głębsze warstwy skóry
oraz tkanki podskórnej zalecane jest stosowanie promieniowania z zakresu bliskiej
podczerwieni o długości fali ok. 855nm
Fototerapia aktywuje absorbcję światła o specyficznej długości fali przez cząsteczki
fotoreceptorów. Naświetlanie fotoreceptorów w skórze generuje produkcję tlenu
singletowego i kaskadę procesów prowadzących do fotobiomodulacji.

Przeprowadzone badania kliniczne wykazały znaczące efekty kosmetyczne
przeprowadzonych zabiegów:








uelastycznienie i nawilżenie skóry
ograniczenie powstawania zmarszczek
wygładzenie zmarszczek okolicy okołooczodołowej
ustąpienie plam i przebarwień
ograniczenie rogowacenia naskórka
zamknięcie porów
przyspieszenie gojenia ran i oparzeń

Uzyskane efekty kosmetyczne są wynikiem




poprawienie dokrwienia i dotlenienia skóry
wzrostu włókien kolagenowych i elastycznych
lepszego wchłaniania i utrzymania stanu nawilżenia skóry.

Efekty te były potwierdzone badaniami profilometrycznymi, oceną stanu zmarszczek,
cyfrową i laboratoryjną oceną syntezy kolagenu. Wyniki badań dostępne są w polskim i
zagranicznym piśmiennictwie naukowym.

Skaner laserowy wysokoenergetyczny
HIGH POWER LASER to prawdziwy kamień milowy w rozwoju urządzeń do terapii
laserowej ze skanowaniem w zakresie podczerwieni. Użycie nowego typu diod
laserowych pozwoliło na uzyskanie dużej mocy emisji. Dzięki temu duża energia
dostarczana jest głęboko do tkanek pacjenta w relatywnie krótkim czasie, co sprawia, że
żadne inne urządzenie nie może się równać z HPL pod względem skuteczności i
efektywności.
Działanie: poprzez promieniowanie laserowe
następuje poprawa ukrwienia i odżywiania tkanek,
pobudzenie i regeneracja komórek, naczyń
krwionośnych.
WSKAZANIA












działa przeciwbólowo -ostre procesy
chorobowe
zespół bólowy kręgosłupa
w neurologii
po urazach narządu ruchu
po operacjach
w stanach wymagających pobudzenia gojenia
ubytków tkankowych
w procesie regeneracyjnym
w leczeniu zespołu Sudecka i innych stanów pourazowych
w chorobie zwyrodnieniowej stawów
w gośćcu tkanek miękkich
w chorobach dermatologicznych ( blizny, wykwity, żylakowate owrzodzenia
podudzi), w chorobach laryngologicznych, w chorobach oczu, w stomatologii

PRZECIWWSKAZANIA







skłonności do krwawień
tkanki nowotworowe
infekcje lokalne nieswoiste
w stanach z wysoką gorączką
u niemowląt
ciąża

Saltarium
Mała komora solna, idealna dla osób pragnących zażyć relaksu w zdrowym klimacie.
Właściwości lecznicze soli wykorzystywane są od lat w celu wspomagania układu
oddechowego i zapobiegania jego chorobom. Sól wykazuje silne działanie bakterioi grzybobójcze, jednocześnie wzmacniając system immunologiczny organizmu.
Zastosowanie:









Działa leczniczo na drogi oddechowe,
Zapobiega przeziębieniom i wspomaga
ich leczenie,
Oczyszczająco działa na drogi
oddechowe,
Łagodzi alergie, zwłaszcza te, które
wpływają niekorzystnie na narządy
słuchu i węchu oraz na układ
oddechowy. Łagodząco wpływa
również na astmę, przewlekłe choroby
płuc, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli,
mukowiscydozę, zapalenia zatok, gardła
i krtani,
Leczy choroby skóry: trądzik, łuszczycę,
alergię skórną i cellulit.
Dobroczynnie wpływa na stan psychiczny, zwłaszcza w przypadku przewlekłego
zmęczenia i wyczerpania organizmu, depresji oraz stresu,
Wspomaga także odwyk tytoniowy.

Komora solna jest szczególnie polecana dla osób z problemami:






chorobami układu sercowo- naczyniowego
chorobami skórnymi, chorobami układu oddechowego
schorzeniami przewodu pokarmowego, dysfunkcjami układu nerwowego
nerwicach i stanach nerwicowych
pomaga w walce z nadwagą i rzuceniem palenia tytoniu

Stymulacje wg Viktora Żenni
Metoda kompleksowej elektrostymulacji układu nerwowego, odpornościowego i
hormonalneg, działanie prądami Prądami Bernarda na chore i osłabione organy.
Twórcą metody jet dr Viktor Żenni. W Australii udowodnił skuteczność swojej metody
leczenia wykorzystując w nowatorski sposób znane od 55 lat prądy Bernarda i uzyskał
tytuł doktora nauki przyznany przez Senat Uniwersytetu Colombo. Praca nad
wynalazkiem trwała 20 lat w Australii. W Polsce metoda ta jest stosowana już od 11 lat i
daje znakomite rezultaty w następujących przypadkach:






Reguluje pracę tarczycy i poziom hormonów. Zmniejsza przerośnięte płaty i
likwiduje guzki, zapobiega operacji.
Leczy chorobę Graves- Basedowa, zmniejsza znacznie towarzyszący jej
wytrzeszcz oczu (nawet o 70% i więcej) oraz związane z tym przykre objawy.
Usuwa depresje, myśli samobójcze, nerwicę.
Leczy zapalenie trzustki, wątroby, wrzody żołądka, zapalenie pęcherza i nerek.
Leczy chorobę żylakową i bóle kręgosłupa, oraz wiele innych przypadłości
chorobowych.

Prądy Bernarda zwane diadynamicznymi, mają niską częstotliwość i już od dawna znane
są w fizykoterapii. Poprzez zmianę modulacji i przerywanie w odpowiednich odstępach
czasu uzyskuje się ich różne jakości. Działają przeciwbólowo, rozszerzają naczynia
krwionośne, zmniejszają napięcie mięśni szkieletowych, dzięki czemu znajdują szerokie
zastosowanie w leczeniu nerwobólów, zaburzeń ukrwienia obwodowego oraz stanów
po urazach stawów, mięśni i ścięgien. Do tej pory jednak stosowano je tylko w miejscach
zmienionych chorobowo i nie stosowano do leczenia tarczycy, porażenia mózgowego ani
narządów wewnętrznych.

Szczegółowe informacje, opinie pacjentów
dostępne na firmowej stronie dr Viktora
Zenni
www.zenni.pl

Elektroterapia
Elektroterapia to dziedzina fizykoterapii zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń
m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych.
Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej
tkanki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków, regenerację tkanki zmienionej chorobowo.
Wykorzystujemy w celach terapeutycznych następujące rodzaje prądów:







prąd galwaniczny,
prądy diadynamiczne DD (prądy Bernarda)
prądy TENS
prądy Kotza (rosyjska stymulacja)
prądy Traberta
prądy interferencyjne (prądy Nemeca)

Magnetoterapia
Terapia impulsowym polem magnetycznym małej częstotliwości charakteryzuje się
przenikaniem w pełni przez ciało ludzkie aż do poszczególnych komórek. Jednoczesne
oddziaływanie na zdrowe komórki nie ma negatywnych następstw, lecz wprost
przeciwnie wpływa pozytywnie na podwyższenie zdolności regeneracyjnych organizmu.
W terapii tej nie ma żadnego niebezpieczeństwa uszkodzenia tkanek, wykluczone są
oparzenia ponieważ proces jest absolutnie atermiczny. Najważniejsze działanie terapii
polem magnetycznym: zmniejszenie bólów, likwidacja skurczów, zahamowanie rozwoju
stanów zapalnych, wzmocnienie immunologii i dobrego samopoczucia, poprawienie
ukrwienia, poprawa przyswajania tlenu w tkankach.
Wskazania:
 urazy świeże,
 staw rzekomy,
 opóźniony zrost kostny po złamaniach,
 opóźnienia endoprotez,
 odwapnienie kości,
 jałowa martwica kości udowej,
 choroba Sudecka,
 zmiany zwyrodnieniowe,
 gościec pierwotnie postępujący,






zesztywniające zapalenie w fazie początkowej ZSSK,
choroba Bechterewa, choroba Scheuermanna,
po operacjach dysku,
zespoły bólowe,
















zapalenie ostre i przewlekłe,
zapalenie okołostawowe,
zmiany zwyrodnieniowe,
wielostawowe zapalenia,
zapalenie kłykci,
reumatoidalne zapalenie stawów,
zapalenie nerwów międzyżebrowych,
zapalenie nerwu kulszowego,
zapalenie nerwu trójdzielnego,
lumbago,
niedowłady,
spastyczność,
kontuzje sportowe,
neuralgie.

Przeciwwskazania:
 choroba nowotworowa,
 czynna gruźlica płuc,
 ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego,
 ciężkie choroby naczyń,
 pacjenci z elektronicznymi implantami wspomagającymi pracę różnych
narządów,
 krwawienia z przewodu pokarmowego,
 młodzieńcza cukrzyca.

Laseroterapia
Zabieg polega na wykorzystaniu światła monochromatycznego
(spójne wiązki światła o dużej gęstości energii) w celach
terapeutycznych. Światło to dochodząc do głębiej położonych partii
tkankowych ma działanie lecznicze: przeciwbólowe,
przeciwobrzękowe. przeciwzapalne, regenerujące (choroby skórne).

Ultradźwięki
Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej
granicę słyszalności ucha ludzkiego. Do celów leczniczych często stosuje się ultradźwięki
o częstotliwości 1-3 MHz. Ultradźwięki przenikają w głąb ciała na głębokość 1-6 cm
wywołując w tkankach działanie terapeutyczne. Najważniejsze wykorzystywane

klinicznie efekty działania UD to pobudzenie regeneracji tkanek, przyspieszenie gojenia
ran, zwiększenie elastyczności tkanki łącznej, czego efektem jest działanie
przeciwbólowe.
Wskazania:






choroby zwyrodnieniowe stawów i zespoły bólowe w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa,
ostroga piętowa,
blizny, przykurcze,
kontuzje sportowe,
torbiele ścięgien.

Przeciwwskazania:










implanty metalowe, rozrusznik serca i wszczepy chirurgiczne,
nowotwory i stan po ich operacyjnym usunięciu i terapii rentgenowskiej,
okolica kręgosłupa szyjnego powyżej kręgu C3,
choroby oczu,
tkanka rozrodcza,
okres wzrostu nasad kości długich,
ciężki stan ogólny i wyniszczenie organizmu,
nerwobóle niewyjaśnionego pochodzenia,
zaburzenia czucia.

Sucha kąpiel CO2
TheraGas jest urządzeniem terapeutycznym do suchych kąpieli w CO2, których lecznicze
efekty znane są już od dawna. W porównaniu do kąpieli wodnych są prostsze w
stosowaniu i bardziej ekonomiczne.

Wskazania:
• zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych
• choroby układu krążenia
• schorzenia reumatyczne
• oparzenia
• odmrożenia
• owrzodzenia podudzia
• hipo- i hipertonia
• gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne,
naczyniokurczowe
Kąpiele gazowe CO2 z zastosowaniem
urządzenia TheraGas pozwalają korzystać z
zabiegu w ubraniu - nie osłabia to działania
zabiegu (z ostatnich informacji z uzdrowisk
wynika, że coraz więcej pacjentów nie chce z
różnych powodów korzystać z kąpieli w wannie; wielu pacjentów jest niesprawnych i
ma trudności z ubraniem i rozebraniem się, wejściem do wanny; z kąpieli gazowych
można korzystać także w okresie infekcyjnym

Okłady borowinowe
Okłady składają się z borowiny pochodzącej z najlepszych złóż alpejskich. Borowina
alpejska jest bogata w kwasy huminowe, enzymy, estrogeny i mikroelementy. Poprawia
krążenie krwi, działa rozgrzewająco, rozluźniająco, przeciwbólowo. Łagodzi bóle
towarzyszące urazom, schorzeniom stawów, kości i mięśni. Borowina nie tylko leczy, ale
również wspaniale pielęgnuje skórę.
Okłady z borowiny stosuje się w leczeniu:
 dolegliwości bólowych pochodzenia reumatycznego i artretycznego,
 chorób narządu ruchu,
 stanów bólowych i obrzęków po stłuczeniach, złamaniach, zwichnięciach,
operacjach ortopedycznych,
 chorób skóry,
 schorzeń kręgosłupa,
 schorzeń ginekologicznych,
 zapalenia korzonków nerwowych,
 schorzeń naczyń krwionośnych, chorób układu krążenia,
 przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych.

Inhalacje
Aerozol solanki stosowanej w czasie inhalacji działa
nawilżająco na błony śluzowe dróg oddechowych, w słabym
stężeniu ma działanie łagodzące, w większym - pobudzające
przekrwienie. Stosowane są w przewlekłym nieżycie gardła i
nosa, w chorobach dróg oddechowych pochodzenia
alergicznego oraz stanach zapalnych zatok.

Krioterapia
Zabieg polega na schładzaniu chorej okolicy ciała dzięki czemu uzyskuje się miejscowe
obniżenie temperatury skóry i tkanek głębiej położonych Niska temperatura pobudza
receptory czucia powodując subiektywną bezbolesność utrzymującą się przez kilka
godzin, zmniejszenie obrzęku, rozluźnienie mięśni szkieletowych, zwiększenie zakresu
ruchu w obrębie leczonych stawów oraz działanie przeciwzapalne. Po zabiegu następuje
wtórne przekrwienie oziębianych miejsc ciepłą krwią.
Wskazania:
 wielostawowe zapalne choroby układu ruchu,
 choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych i kręgosłupa,
 dyskopatie,
 zapalenia tkanek okołostawowych i mięśni,
 wszelkie stany pourazowe, przeciążeniowe narządu ruch,
 stany pooperacyjne (np. usunięcie łąkotki),
 osteoporoza.
Przeciwwskazania:






Stany nadwrażliwości na zimno,
Zespół Reynauda,
Zespół Sudecka,
Zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych,
Zapalenie miedniczek nerkowych.

Masaż klasyczny
Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej. Wywodzi się
z Indii i Chin, gdzie wchodził w zakres rytuału religijnego. Masaż
klasyczny jest metodą leczenia fizykalnego zewnętrznych i
wewnętrznych objawów chorobowych a wielu przypadkach przyczyn
chorobowych. Polega na mechanicznym drażnieniu tkanek. Wywiera
pośredni i bezpośredni wpływ na organizm. Składa się z wielu chwytów,
ruchów i opracowań (głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania,
wibracje, roztrząsania, wałkowania)
Masaż klasyczny może być wykonywany w formie zabiegu całościowego lub częściowego. Masaż
działa:









przeciwbólowo,
polepsza odżywianie tkanek,
regeneruje mięśnie,
reguluje napięcie mięśniowe,
zwiększa elastyczność i sprężystość mięśni,
zmniejsza tkankę tłuszczową,
przyspiesza przemianę materii,
uaktywnia przepływ krwi i limfy.

Drenaż limfatyczny BOA
Wykonywany jest za pomocą specjalnego urządzenia zbudowanego w oparciu o
nowoczesną technologię. Praca aparatu sterowana jest przez mikroprocesor, który jest
przeznaczony do realizacji procedur zabiegowych.
Urządzenie ma szerokie spektrum zastosowania. Stosujemy je w:








rehabilitacji po urazach i kontuzjach,
leczeniu niewydolności limfatycznej,
profilaktyce niewydolności żylnej,
obrzękach kończyn górnych po mastektomii,
obrzękach kończyn dolnych różnej etiologii,
masażu wyszczuplającym,
zwalczaniu cellulitu.

Urządzenie składa się z pneumatycznego modułu sterowania oraz komór do presoterapii
nakładanych na kończyny. W trakcie zabiegu pomiędzy podwójne ścianki komór pompowane
jest powietrze powodując ucisk na ciało. Zabiegi mają silny wpływ na organizm, sprzyjają
resorpcji płynów śródmiąższowych. Usuwają zalegające toksyny, stymulują drenaż żylny i
limfatyczny oraz wpływają na uelastycznienie i odżywienie tkanek.

Przeciwwskazaniami do zabiegu są:







nadciśnienie tętnicze,
niewydolność nerek,
astma oskrzelowa,
zapalenie stawów,
choroby skóry,
nowotwory, epilepsja i infekcje.

Łóżko wodne Hydro-Jet
Masaż wodny na sucho (masaż poprzez strumień wody podciśnieniem 4,5 Bara.) Zabieg
może być całościowy lub częściowy. Działa regenerująco,
rozluźniająco i odprężająco, ma zastosowanie przy
schorzeniach reumatycznych, chorobie zwyrodnieniowej
kręgosłupa, stawów biodrowych, barkowych, skrzywieniu
bocznym kręgosłupa, stanach bólowych w przebiegu
wypadania krążka międzykręgowego, zesztywniającym
zapaleniu stawów kręgosłupa, zespołach rwy ramiennej, kulszowej, osteoporozie,
otyłości.

Terapia funkcjonalna
Podstawowym założeniem rehabilitacji funkcjonalnej jest
ukierunkowanie na pacjenta. Terapia dostosowana jest do
stanu pacjenta, wzorowana na naturalnych ruchach człowieka,
bezbolesna, zakłada pełną akceptację wyznaczanych zadań. W
pracy wykorzystywane są elementy wielu metod
fizjoterapeutycznych i manualnych m.in. PNF, NDT Bobath,
McKenzie, Cyriax, Mulligan. Niezastąpiona w terapii schorzeń
neurologicznych oraz ortopedycznych.

