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ODMIENIONA PRACOWNIA KOLONOSKOPII I GASTROSKOPII
Od grudnia 2019 r. możemy się pochwalić zmodernizowaną pracownią gastroskopii
i kolonoskopii przy ul. Fredry 22 w Katowicach. Przestrzenne i nowocześnie wyposażone pomieszczenia zapewniają pacjentom komfort zarówno podczas zapisu na badania,
w jego trakcie jak również zaraz po na specjalnej sali pobytu po badaniu. Badania
endoskopowe stanowią bardzo duży procent wszystkich badań diagnostycznych, stąd
potrzeba zmian i innowacji. Od teraz aby osobiście zapisać się na badanie w ramach
pracowni gastroskopii i kolonoskopii w Tommed przy ul. Fredry 22, należy udać się
do pokoju 141A (czerwona cześć budynku, I piętro, naprzeciwko poradni ginekologicznej). Do tego samego pokoju zgłaszają się w dniu badania pacjenci umówieni na badanie kolonoskopii w ramach pracowni, gdyż właśnie tam odbywa się owo
badanie.
UWAGA: na badanie gastroskopii w ramach pracowni zgłaszamy się w dniu badania
do pokoju 147 (żółta cześć budynku I piętro).
Szczegółowych odpowiedzi na pojawiające się w związku z powyższym pytania udzieli
Infolinia Tommed tel. 32 88 00 333 oraz rejestracja pracowni kolonoskopii i gastroskopii tel. 32 67 23 13 w godz. od 8:00 do 15:30 w dni powszednie. Polecamy również
kontakt mailowy: marketing@tommed.pl

Badanie gastroskopowe – przebieg

Badanie kolonoskopowe – przebieg

W trakcie badania gastroskopowego pacjent leży na lewym
boku. Aby zminimalizować odruchy towarzyszące gastroskopii,
gardło znieczulane jest miejscowo roztworem z lidokainy. Badanie można wykonać również w znieczuleniu ogólnym. Badanie
gastroskopowe wykonuje się za pomocą endoskopu – giętkiego
wziernika o średnicy małego palca, który lekarz wprowadza przez
umieszczony między zębami osoby badanej ustnik. Moment
przechodzenia przez gardło jest nieprzyjemny i wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. Przełknięcie śliny ułatwia szybkie
i bezbolesne wprowadzenie instrumentu. Oglądanie przełyku, żołądka i dwunastnicy trwa kilka minut, jest w niewielkim stopniu
nieprzyjemne i praktycznie bezbolesne, podobnie jak pobieranie
wycinków. Pomocne w zmniejszeniu dyskomfortu związanego
z badaniem jest spokojne, miarowe oddychanie. Po badaniu
lekarz opisuje wynik badania i pokrótce wyjaśnia nieprawidłowości. Gastroskopia ma opinię badań nieprzyjemnych. Jednak
przeprowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, przy
życzliwej współpracy z pacjentem nie trwa długo, a jej dokuczliwość jest ograniczona do minimum.

Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt do oczyszczonego
jelita kolonoskopu, czyli giętkiej rurki średnicy palca, który lekarz
przesuwa przez całe jelito grube aż do ujścia jelita cienkiego.
Badanie można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym, które polega na rozprowadzeniu żelu lidokainy w okolicy odbytu.
Badanie można wykonać również w znieczuleniu ogólnym. Przed
badaniem w przebieralni pacjent przebiera się w jednorazową
bieliznę, która umożliwia wprowadzenie instrumentu przez odbyt, ale równocześnie zapewnia intymność. Badanie wykonywane jest na lewym boku, z podciągniętymi do brzucha kolanami.
W trakcie kolonoskopii lekarz może poprosić o zmianę pozycji,
aby uwidocznić odpowiednie części jelit. Czas trwania kolonoskopii to zazwyczaj 30 minut w zależności od przygotowania
pacjenta, warunków anatomicznych oraz jednoczasowo wykonywanych dodatkowych zabiegów, np. usunięcia polipów lub
pobrania wycinków do badań histopatologicznych, które mogą
znacząco wydłużyć badanie.
Odczuwanie dyskomfortu w trakcie kolonoskopii zależy w dużej
mierze od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz warunków
anatomicznych. Nieprzyjemne może być rozdęcie jelita przez
wprowadzane w trakcie badania powietrze oraz pociąganie jelita
w trakcie manewrowania instrumentem.

1
www.tommed.pl

Nr 1/2020

KWARTALNIK INFORMACYJNY GRUPY MEDYCZNEJ TOMMED

PORADY KARDIOCHIRURGA W TOMMED

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA RTG

Nowy, wybitny specjalista na pokładzie TOMMED! Mamy przyjemność poinformować, iż do naszego zespołu dołączył właśnie
Dr n. med. Krzysztof Kępa. Pan Doktor jest cenionym kardiochirurgiem specjalizującym się m.in w leczeniu takich chorób jak:
• Choroby układu wieńcowego
• Tętniaki aorty
• Wady zastawkowe serca
• Wady strukturalne serca

Jak się okazuje nie każde badanie RTG możemy przyjść bez wcześniejszego przygotowania. Badanie RTG KRĘGOSŁUPA L-S I JAMY
BRZUSZNEJ rządzi się nieco innymi zasadami, warto zatem przeczytać jak się należy do takiego badania przygotować.

Wizyty można umawiać pod numerem telefonu naszej infolinii

32 88 00 333,
która udzieli Państwu niezbędnych informacji.

Jak Pan Doktor mówi o sobie?
„Studia medyczne ukończyłem w 2009 roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2014 roku obroniłem tytuł doktora nauk
medycznych pracą pt. „Ocena czynników ryzyka infekcji ran po
operacjach kardiochirurgicznych”. Od 2018 roku jestem samodzielnie operującym kardiochirurgiem ze specjalizacją. Prowadzę zajęcia dla studentów 4 i 6 roku wydziału lekarskiego SUM
w Katowicach oraz dla pielęgniarek z zakresu specjalizacji
chirurgicznych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnictwem w konferencjach i w szkoleniach w kraju jak i za granicą. Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
Dla pacjentów zagranicznych: biegle posługuję się językiem
angielskim”

W dniu poprzedzającym badanie:
1. Należy zachować dietę lekkostrawną, bez pokarmów
wzdymających, bez napojów gazowanych, mlecznych
(np. jogurtów, kefirów).
2. Ostatni posiłek należy zjeść przed godziną 18:00.
3. Należy nie pić kawy, nie palić papierosów.
4. Należy zażyć preparat przeczyszczający zakupiony w aptece
bez recepty. Preparaty należy zażyć według ulotki załączonej
do opakowania.

UWAGA! W dniu badania Pacjent pozostaje na czczo.

RTG TOMMED ul. Fredry 22
tel.: 32 607 21 53
RTG TOMMED ul. Żelazna 1
tel.: 537 381 043

OPERACJA W OBRĘBIE NARZĄDU RUCHU? REHABILITACJA!
Rehabilitacja pooperacyjna, wcześnie rozpoczęta i odpowiednio prowadzona, jest niezbędnym elementem szybkiego powrotu do sprawności po przebytym zabiegu. Jeśli więc miałeś do czynienia
z artroskopią, endoprotezoplastyką stawu, operacją w obrębie kręgosłupa, czy też innymi inwazyjnymi metodami leczenia uszkodzeń narządu ruchu (więzadeł, ścięgien, mięśni, kości) nie zwlekaj
z wizytą u fizjoterapeuty! Podczas indywidualnych sesji z pacjentem nasi terapeuci, wykorzystując
techniki manualne, są wstanie zniwelować ból, a także zapobiec powstaniu przykurczy i zrostów
tkanek, przerostu blizn oraz zwiększeniu obrzęków. Co więcej, odpowiednio dobrane ćwiczenia
pomogą w bezpieczny sposób zwiększać siłę mięśniową, zakresy ruchomości, poczucie równowagi
oraz stabilizacji stawów. Kompleksowa rehabilitacja nie tylko pozwala cieszyć się pełnymi efektami
przebytej operacji, ale także chroni przed wytworzeniem kompensacji prowadzących do powstania
nieprawidłowych wzorców ruchowych, które mogą skutkować wystąpieniem dolegliwości bólowych w innych częściach ciała.

Mgr Fizjoterapii Michał Kochan

Wcześniejsze przygotowanie polegające na pracy w obrębie tkanek, jak i udzieleniu merytorycznych wskazówek na temat codziennej aktywności w pooperacyjnych realiach także sprawi, że powrót do pełnej formy będzie przebiegał w szybszy i bardziej komfortowy sposób.
Nasze placówki Rehabilitacji:

KATOWICE
ul. Łętowskiego 32
ul. Fredry 22
tel.: 32 258 93 25
tel.: 32 607 21 11
www.tommed.pl
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WARTO ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ Z E-RECEPTĄ

Erecepta to elektroniczna wersja recepty, do której masz zawsze
dostęp i nigdy się nie zgubi.

✓ Lekarz wystawia e-receptę elektronicznie.
✓ E-receptę możesz odbierać SMSem lub e-mailem, ale musisz
najpierw:
• wejść na pacjent.gov.pl i zalogować się na swoje Internetowe
Konto Pacjenta (IKP),
• w zakładce „Moje konto” wybrać rodzaj powiadomień: SMS
lub e-mail (albo jedno i drugie).

✓ Otrzymaną elektronicznie receptę pokazujesz w aptece:

• jeśli wybrałeś SMS - podajesz w aptece 4 cyfrowy kod z SMSa
i swój pesel,
• jeśli wybrałeś email - farmaceuta zeskanuje kod z informacji
o e-recepcie z wiadomości email (np. bezpośrednio z Twojego
telefonu).

Używaj e-recepty – na prawdę warto :-)

W TOMMED PRZYBYWA CENIONYCH SPECJALISTÓW!
LARYNGOLOG
Miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączyła Pani Dr n. med. Agnieszka
Piotrowska-Seweryn – specjalista otorynolaryngologii, która zajmuje się diagnostyką
i leczeniem wielu schorzeń laryngologicznych u pacjentów dorosłych, m.in. takimi jak: choroby nosa i zatok, zapalenia uszu, niedosłuchy, choroby krtani, guzy ślinianek, nowotwory
w obrębie oraz głowy i szyi. Pani Doktor dokłada wszelkich starań, aby badanie laryngologiczne było jak najbardziej komfortowe dla pacjenta, dlatego jej gabinet wyposażony
jest w endoskopy do badania krtani, nosa i nosogardła oraz mikroskop do oceny uszu.
Wizyty do Pani doktor można umawiać pod numerem telefonu: 32 88 00 333
Poniżej przedstawiamy sylwetkę Pani Doktor:
Dr n. med. Agnieszka Piotrowska-Seweryn ukończyła studia medyczne na Wydziale
Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2010 roku, a następnie
była uczestnikiem Studiów Doktoranckich w tej samej uczelni. Podczas wszystkich lat
studiów doktoranckich otrzymywała stypendium naukowe, w tym Stypendium Rektora
dla najlepszych doktorantów. W latach 2012- 2018 odbywała szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie otorynolaryngologii w Oddziale Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. W latach 2014-2018
pełniła obowiązki asystenta – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Laryngologii SUM w Katowicach, współprowadząc Studenckie Koło Naukowe. W 2017r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2018r. jej praca doktorska została uhonorowana Nagrodą Naukową im. Prof. Jana Miodońskiego przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. W 2018r. uzyskała tytuł
specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii.
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NEFROLOG
Lek. med.
Marta Kasprzyk
Specjalista
nefrolog oraz chorób
wewnętrznych.
Absolwentka Śląskiej
Akademii Medycznej, Wydział Lekarski
w Katowicach.
Poradnia Nefrologiczna skupia się na badaniu, rozpoznawaniu i leczeniu chorób
nerek. W odróżnieniu od urologii, nefrologia skupia się na leczeniu nieinwazyjnym
(tzn. nie wymagająca pobytu pacjenta
w szpitalu). Lekarz z tej dziedziny najczęściej zajmuje się przewlekłymi i nawracającymi schorzeniami nerek. Problemy
z układem moczowym w tym z nerkami,
mogą przyjmować charakter przewlekły
i nawracający. Dlatego też nie warto odkładać wizyty u specjalisty i trzymać się
tylko domowych sposobów leczenia nerek. W naszej placówce Pani dr przyjmuje
tylko komercyjnie. Tel.: 668 829 052
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CZAS – SPRZYMIERZENIEC W WALCE
Z PORAŻENIEM NERWU TWARZOWEGO
Powodów uszkodzenia nerwu
twarzowego jest wiele, a objawy
dotyczą najczęściej, zaburzeń mimiki twarzy:
• opadanie kącika ust po jednej
stronie,
• niedomykanie powieki – objaw
Bella,
• uniesienie łuku brwiowego.
Powyższe objawy manifestują się w postaci asymetrii, są uciążliwe dla pacjenta, dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie rehabilitacji. Celem postępowania fizjoterapeutycznego
jest szybka reedukacja, czyli powrót utraconych funkcji nerwu
twarzowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, nasz
wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów stworzył program kompleksowej terapii w 6 krokach reedukacji porażenia nerwu twarzowego:
1. Unikalna elektrostymulacja punktowa
2. Laseroterapia punktowa
3. Masaż mięśni mimicznych
4. Ćwiczenie indywidualne
5. Kinesiotaping
6. Terapia wysokoenergotonowa- rewitalizująca
Dobór metod w reedukacji nerwu odbywa się indywidualnie
w zależności od patogenezy.

USPRAWNIENIA W PORADNI LEKARZA RODZINNEGO PRZY ULICY FREDRY 22
Od 13 stycznia 2020 roku uruchomiliśmy tzw. biletomat rejestracyjny.
Po przyjściu do poradni (rejestracja czynna jest od godz. 7:30 – nie zalecamy przyjścia wcześniej gdyż drzwi do poradni są wówczas
zamknięte) wystarczy podejść do biletomatu, nacisnąć odpowiedni przycisk i pobrać bilet, następnie czekać aż nad rejestracją
wyświetli się Państwa numer.

✓ Na biletomacie są 4 przyciski:
• rezerwacja wizyty.
• osoby uprzywilejowane.
• recepty, dokumentacja medyczna.
• wizyty zarezerwowane wcześniej telefonicznie lub online.

✓

Dodatkowo do lekarza rodzinnego dla dorosłych można
zarejestrować się również za pośrednictwem naszej infolinii,
która od 7:30-9:00 wspomaga telefonicznie pracę rejestracji.

✓ Jedynym właściwym wejściem do poradni jest wejście czerwone parter.

Infolinia: 32 88 00 333
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REHABILITACJA W DOMU? TAK TO MOŻLIWE!
Organizm ludzki, by prawidłowo funkcjonował wymaga jednoczesnej pracy układu krążeniowo-oddechowego, dokrewnego,
pokarmowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Podstawą efektywnej pracy układu mięśniowo-szkieletowego jest między
innymi kręgosłup. Stanowi on pewnego rodzaju podporę naszego ciała, która umożliwia nam utrzymywanie pozycji ciała (stojącej, siedzącej) oraz poruszanie się. Podczas dnia codziennego często zaniedbujemy profilaktykę
i dbałość o utrzymanie odpowiedniej kondycji układu mięśniowo
-szkieletowego. Zapominamy o tym, że to w jakim stanie jest
nasz kręgosłup oprócz tego oczywiście, że wpływa na zdolności
lokomocji to bezpośrednio oddziałuje na pracę narządów wewnętrznych. Dolegliwości bólowe nie pojawiają się od razu. Tak samo jest w przypadku kontuzji czy drobnych urazów, których nawet
nie zauważamy podczas naszego życia, (a każdy z nas ich doświadcza w mniejszym lub większym stopniu). Ból, dyskomfort, ograniczenia funkcjonalne często pojawiają się znacznie później, z czym to może być związane? Odpowiedź jest prosta – praca, obowiązki
domowe itp., powodują, że jesteśmy cały czas w „biegu”, dochodzi do aktywizacji układu dokrewnego i wydzielania dużej ilości
adrenaliny i noradrenaliny. Hormony te dają nam napęd do działania. Jednakże, jak to mówią co się odwlecze to nie uciecze. Niestety
z naszym organizmem jest dokładnie tak samo. W pewnym momencie nasz organizm zaczyna się buntować i zaczynają się pojawiać
wszelkiego rodzaju dolegliwości bólowe. Wiele osób, w chwili rezygnacji z pracy zawodowej, przechodząc na emeryturę powtarza
sobie, że czas na odpoczynek, regenerację i zabawę z wnukami! Niestety wtedy, gdy zwalniamy tempo, zmniejsza się wydzielanie hormonów „walki i ucieczki” (adrenaliny i noradrenaliny) i zaczynają się odzywać dawne (wcześniej niezauważalne) kontuzje, a co za tym
idzie pojawiają się dolegliwości bólowe, ograniczenia ruchu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Widząc
podobieństwo wyżej opisanych objawów u siebie – nie zwlekaj udaj się do fizjoterapeuty, zaplanuje on zestaw ćwiczeń, zabiegi oraz
pomoże Ci wdrożyć prozdrowotne nawyki (ruch), które wyeliminują lub zminimalizują niechciane dolegliwości.

Kompleksowa rehabilitacja w domu pacjenta:
Rehabilitacja domowa to nie tylko ćwiczenia (kinezyterapia), które oczywiście są podstawą podtrzymania sprawności, ale również
zabiegi fizykoterapii (laser, ultradźwięki, elektroterapia i inne), które znajdują szerokie zastosowanie jako uzupełnienie rehabilitacji
ruchowej. Pacjenci, którzy z powodu choroby, spędzili długi okres czasu przebywając w pozycji leżącej, mogą mieć trudność w podjęciu ćwiczeń ruchowych w pierwszych dniach rehabilitacji, wtedy doskonałym rozwiązaniem okazują się zabiegi fizykoterapeutyczne,
które przygotowują organizm do wysiłku, zmniejszając stan zapalny oraz redukując ból.

Elementy kompleksowej rehabilitacji domowej:
• laseroterapia (laser) – wspomagająco w leczeniu dolegliwości
bólowych. Działanie przeciwzapalne biostymulacyjne,
• sonoterapia (ultradźwięki, fonoforeza – ultradźwięki + lek) –
wspomagająco w leczeniu dolegliwości bólowych – stymulacja
komórkowych procesów naprawczych,
• elektroterapia (elektrostymulacja, prądy TENS, diadynamik,
prądy interferencyjne, jonoforeza – wprowadzanie leku we
wnątrz tkanek) – działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozluźniające/wzmacniające na określone okolice,
• masaż pneumatyczny – celem zabiegu jest redukcja obrzęku,
• masaż (całego kręgosłupa, odcinka kręgosłupa, wybranych części ciała),
• drenaż limfatyczny – wykonywany w celu redukcji obrzęku powstałego np. na skutek leczenia onkologicznego,
• ćwiczenia bierne – wywoływanie ruchu pacjenta poprzez pracę
fizjoterapeuty, gdy nie możliwe jest jego samodzielne wykonanie
przez chorego,
• ćwiczenia czynno – bierne – opierają się o własną siłę usprawnianej osoby, a siła zewnętrzna (aplikowana przez fizjoterapeutę) ma charakter wspomagający,
• ćwiczenia izometryczne – celem ćwiczeń jest wzmocnienie poszczególnych partii mięśniowych,
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• ćwiczenia wspomagane – polegają na prowadzeniu (przez fizjoterapeutę) ruchu, którego pacjent sam nie jest w stanie wykonać w pełnym zakresie,
• ćwiczenia oddechowe – ułatwiające wydalanie zalegającej wydzieliny w oskrzelach, nauka prawidłowego oddechu,
• pionizacja/sadzanie – efektem współpracy pacjenta i fizjoterapeuty jest uzyskanie stojącej/ siedzącej postawy ciała przez
chorego,
• lokomocja – reedukacja chodu.

Indywidulana praca z pacjentem

polega na indywidualnym doborze i zastosowaniu specjalistycznych metod:
• torowanie nerwowo – mięśniowe (PNF) – celem tej metody jest
reedukacja lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej,
utraconej lub zaburzonej na skutek choroby, urazu (np. udar
mózgu),
• terapia manualna,
• terapia mięśniowo – powięziowa,
• terapia punktów spustowych,
• masaż tkanek głębokich,
• mobilizacja blizny.
c.d. str. 7
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c.d. ze str. 6

Kto kwalifikuje się do rehabilitacji domowej?
O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej
musi być zawarta na wystawionym skierowaniu. Ten rodzaj rehabilitacji przeznaczony jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki fizjoterapeutycznej.

Ile dni przysługuje w ramach rehabilitacji domowej w ramach NFZ?
Czas trwania rehabilitacji, która jest realizowana w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym
oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionych względów medycznych i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi oraz za pisemną zgodą dyrektora
właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

REHABILITACJA DOMOWA DLA PACJENTÓW ZE ZNACZNYM

UWAGA !

STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POZA KOLEJKĄ OCZEKUJACYCH

REHABILITACJA DOMOWA W RAMACH TOMMED ODBYWA SIĘ NA TERENIE:
Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej,
Sosnowca, Czeladzi, Mikołowa,
Łazisk Górnych, Mysłowic,
Tarnowskich Gór.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

KATOWICE
ul. Łętowskiego 32
ul. Fredry 22
tel.: 32 258 93 25
tel.: 32 607 21 11

W CZYM MOŻE POMÓC TERAPIA ENERGOTONOWA?
Terapia energotonowa,

to obecnie najbardziej zaawansowana technologia
elektroterapii w medycynie fizykalnej. Celem zasadniczym wprowadzenia tej formy
leczenia przez naszą Pracownię Rehabilitacji było wykorzystanie zabiegu (łagodnego,
bezbolesnego) do stanowczej poprawy metabolizmu komórkowego w najgłębszych
warstwach tkanki mięśniowej, kostno-stawowej i nerwowej.
Trwający godzinę seans terapeutyczny z zastosowaniem urządzenia HiTOP:
• po pierwsze wprowadza energię do ciała podwyższając potencjał energetyczny komórki
• po drugie wprawia struktury komórkowe w oscylacje w celu normalizacji metabolizmu.

Dzięki terapii energotonowej możliwe jest ograniczenie stosowania wielu leków oraz przemyślenie wskazań do leczenia operacyjnego. Działanie energii wytwarzanej przez urządzenie HiToP jest nie tylko związane z obszarem stymulacji, co z oddziaływaniem na
metabolizm organizmu człowieka. W związku z powyższym zwiększa się proces dyfuzji w tkankach, normalizuje się wewnątrzkomórkowy transport substancji, usprawnia się komunikacja między komórkami, polepsza się działanie enzymów, zwiększa się ilości
i rozmiar mitochondriów, zwanych energetycznymi „stacjami mocy”, co w konsekwencji przyśpiesza procesy zdrowienia. Terapia
energotonowa daje efekt biologicznego odmłodzenia komórek, niweluje ból, zwiększa sprawność fizyczną, psychiczną, wydolność
seksualną, a także odporność na przeziębienia i wreszcie pobudza organizm do samoleczenia. Zastosowanie terapii energotonowej
w naszej Rehabilitacji znacznie podniosło trwałość i skuteczność leczenia wielu dysfunkcji i dolegliwości układu ruchu i nie tylko.
Wskazania do terapii energotonowej: bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych i biodrowych, dyskopatie,szumy
i dźwięki w uszach i głowie, zapalenie nerwu twarzowego, ubytki chrząstki stawowej (stymulacja do produkcji kolagenu), zespoły
łokcia “tenisisty” i “golfisty”, nerwobóle, rwa kulszowa, rwa ramienna, stany zmęczenia, apatii, wyczerpania,zastosowanie również
w przypadku endoprotez, implantów metalowych i żylaków.
Przebieg zabiegu terapii energotonowej:
• W terapii energotonowej wskazane jest wykonywanie zabiegów w pozycji komfortowej, leżąc na kozetce.
• Zabieg rozpoczyna się ułożeniem odpowiednich elektrod w danych punktach ciała i ustawieniem natężenia prądu.
• Zabiegi trwają 60 minut i powtarzane są w ilości 10 sesji; najlepiej codziennie lub co drugi dzień.

KONTAKT I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
FIZJOTERAPIA ul. Fredry 22,

tel.: 32 607 21 11
7
www.tommed.pl
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KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Oto Tommed. Znajdź 15 różnic na obrazkach.
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