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Drodzy Czytelnicy!
Wraz z nadejściem wiosny
czujemy większą radość życia,
mamy ochotę coś zmienić,
bardziej o siebie zadbać. Staramy się zrzucić zbędne kilogramy,
których niepostrzeżenie przybyło zimą, chcemy wyglądać młodziej i bardziej atrakcyjnie. Jest
teraz ku temu taka okazja. CM
Luxmed oferuje szereg zabiegów
z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Laser,
wypełniacze, mezoterapia, wszelkiego rodzaju zabiegi
wpływające na biostymulację skóry, oparte o najnowsze
technologie, dostępne są dla różnych typów skóry,
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. O zabiegach z kosmetologii piszemy na str. 4.
Aby efekt był spektakularny, a odbicie w lustrze satysfakcjonujące, nie można zapomnieć o zdrowych, białych
zębach. Wprowadziliśmy najnowszy sposób wybielania
zębów, który nie tylko zdecydowanie rozjaśnia szkliwo,
ale również je regeneruje. Można o tym przeczytać
w artykule „Jaśniejszy uśmiech na wiosnę”.
Jeśli stwierdzimy, że przydałoby się nam jeszcze pozbyć trochę kilogramów, warto wziąć pod uwagę wizytę
u dietetyka. Często okazuje się bowiem, że stosowana
przez nas dieta, tak naprawdę z dietą ma niewiele
wspólnego i może przynieść więcej szkody, niż pożytku.
O nadwadze i otyłości piszemy w artykule „Otyłość to
choroba”.
W tym wydaniu magazynu pragnę zwrócić Państwa
uwagę na usługi z dziedziny rehabilitacji. Ma ona nieoceniony wpływ na zmniejszenie bólu, poprawę sprawności
fizycznej czy opóźnienie postępu zmian chorobowych.
Zakres zabiegów dostępnych w CM Luxmed jest bardzo
szeroki. O każdym z nich staramy się nadmienić na str.
12-15.
I jeszcze kilka słów o nowościach. W Krasnymstawie
otwarta została nowa placówka Luxmed. Piszemy o tym
w materiale obok.
Laboratorium Luxmed poleca nową usługę – cytologię
osadu moczu. To nieinwazyjne, proste badanie, pomocne
w wykrywaniu zmian nowotworowych w nabłonku dróg
moczowych, szczególnie pęcherza moczowego. Więcej na
ten temat w artykule na str. 3.
Życzę wielu powodów do uśmiechu na wiosnę!
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Nowa placówka

w Krasnymstawie

Mieszkańcy Krasnegostawu i okolic mogą już korzystać z usług
medycznych w nowej placówce CM Luxmed przy ul. Czystej. Na
metrażu ok. 450 m2 powstały nowoczesne gabinety lekarskie
i pracownie diagnostyczne. Do dyspozycji pacjentów oddajemy
poradnie specjalistyczne: alergologiczna, endokrynologiczna, ginekologiczno-położnicza, ortopedyczna, dermatologiczna, pediatryczna, kardiologiczna, laryngologiczna, psychiatryczna, psychologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, urologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, internistyczna oraz nefrologiczna.
Stawiamy również na sukcesywny rozwój innych poradni specjalistycznych.
Planowane jest otwarcie pracowni RTG, w której można będzie zrobić zdjęcia klatki piersiowej, kostne, zatok. Pracownia
ultrasonografii, wyposażona jest w nową aparaturę, przystosowaną
do przeprowadzania USG ogólnego, kardiologicznego (Echo serca),
ginekologiczno-położniczego, ortopedycznego oraz Dopplera naczyń.
W laboratorium można wykonać badania zarówno podstawowe,
jak i wysoce specjalistyczne.
W placówce wprowadzono szereg nowych udogodnień dla pacjentów abonamentowych i POZ, jak chociażby rejestrację w e-Kiosku. W dniu wizyty pacjent wpisuje lub skanuje w e-Kiosku kod usługi
otrzymany na telefon, e-maila lub ze skierowania i bezpośrednio
udaje się do gabinetu lekarskiego bądź punktu pobrań badań
laboratoryjnych. Taka „odprawa” trwa dosłownie chwilę i jest bardzo
wygodna. W e-Kiosku można również odebrać wyniki badań.
Funkcjonuje system kolejkowy do rejestracji i gabinetów. Takie
rozwiązanie sprawdza się w innych lokalizacjach Luxmed i daje pacjentom poczucie porządku organizacyjnego.
Budynek wyposażony jest w windę. Pacjenci mogą również korzystać z parkingu.

Zapraszamy do nowo otwartej placówki CM Luxmed
w Krasnymstawie przy ul. Czystej 3.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, ul. Krasińskiego 2 , tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Lubelska 56A, tel.: 81 884 47 90
ul. Czysta 3, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12

aktualności

3

CYTOLOGIA OSADU MOCZU
Cytologia osadu moczu jest nieinwazyjnym, prostym i dostępnym badaniem pomocnym w wykrywaniu zmian
nowotworowych w nabłonku dróg moczowych, szczególnie pęcherza moczowego.
Badanie jest przydatne w obserwacji po leczeniu onkologicznym raka dróg
moczowych, w celu wykrycia wznowy.
Daje ono również możliwość wykrycia
raka z nabłonka przejściowego dróg moczowych w fazie przedklinicznej, często
przed możliwością rozpoznania badaniami radiograficznymi i endoskopowymi,
raka in situ, złośliwych zmian w brodawczaku i raka w uchyłku pęcherza.
Istotne diagnostycznie jest równoczesne wykonywanie badania USG pę-

badaniach kontrolnych pacjentów leczonych z powodu nowotworów pęcherza
moczowego lub górnych dróg moczowych.
W serii artykułów poświęconych rakowi pęcherza moczowego w Polsce
zamieszczonych w „Przeglądzie Urologicznym” (nr 66 z 2011 r.) cytologia osadu
moczu wykonywana wraz z cystoskopią,
jest wymieniona jako podstawowe badanie służące do kontrolowania pacjentów
po usuniętym guzie pęcherza z wysokim
ryzykiem wznowy i progresji do zmiany
high grade. Powinna być ona wykonywana w tych samych odstępach czasu co cystoskopia kontrolna: co 3 miesiące przez 2
lata, co 4 miesiące w 3 roku, co 6 miesięcy
w 4 i 5 roku, a następnie raz do roku.

łanie czynników rakotwórczych (np.
barwników anilinowych używanych
w przemyśle chemicznym);
• nałogowe palenie tytoniu.
Mocz pobrany do badania cytologicznego oceniany jest przez doświadczonego patomorfologa wg Systemu Paryskiego, zgodnie z zaleceniami Polskiego
Towarzystwa Patologów z 2017 r.

cherza moczowego i badania cytologicznego osadu moczu. Tego typu procedura zwiększa wykrywalność procesów
nowotworowych, a jednocześnie może
zmniejszyć częstotliwość wziernikowania
pęcherza (cystoskopii). Te dwa nieinwazyjne i bezbolesne badania (USG + cytologia osadu moczu) mogą, w niektórych
przypadkach, zastąpić powszechnie stosowaną cystoskopię, nie zawsze dobrze
tolerowaną przez pacjentów.
Badanie cytologiczne moczu cechuje
duża czułość w przypadku nowotworów
o dużej złośliwości (niski stopień zróżnicowania – tzw. rak „High Grade”). Jest
ono wykorzystywane w profilaktyce oraz

Wskazania do wykonania badania:
• krwiomocz, krwinkomocz, podejrzenie procesu rozrostowego;
• niewyjaśnione, przewlekłe i uporczywe dolegliwości ze strony dróg moczowych, długotrwałe, trudno leczące
się infekcje dróg moczowych;
• chorzy z rozpoznanym i leczonym
guzem pęcherza - w celu wczesnego
wykrycia ewentualnej wznowy;
• kontrola zespolenia jelitowego (pacjenci po resekcji pęcherza moczowego);
• stany utrudniające wykonanie cystoskopii;
• osoby narażone na wzmożone dzia-

żone na długą nocną ekspozycję na kwas
moczowy.
Minimalna ilość moczu do badania to
30 ml. Powinien on trafić do laboratorium
maksymalnie do 8 godzin od momentu
pobrania. Niezbędna jest również ankieta
pacjenta, ponieważ uzyskane informacje
umożliwią precyzyjną ocenę cytologiczną.
Konsultacja medyczna:
dr hab. Agnieszka Korolczuk

Bardzo ważne jest przygotowanie
pacjenta do badania:
Mocz do badania cytologicznego
powinien pochodzić z drugiej mikcji
w ciągu dnia, po kilku godzinach zalegania w pęcherzu. Mocz poranny po całonocnym spoczynku, nie jest odpowiedni
do badania, ponieważ komórki są nara-

Mocz do badania przyjmowany jest od poniedziałku do piątku we wszystkich
punktach pobrań CM Luxmed.
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Kosmetologia znaczy więcej niż kosmetyka
Kosmetologia jest obecnie najnowocześniejszą dziedziną dermatologii, zajmującą się poprawianiem i przywracaniem urody. Proponujemy szeroką gamę zabiegów, które mają na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz
zachowanie młodego wyglądu. Zabiegi oparte są o nowoczesne technologie,
wykorzystywane w renomowanych gabinetach. Wykonywane są przez doświadczonych kosmetologów, przygotowanych również do współpracy z lekarzem
dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.
Zabiegi pielęgnacyjne

Profesjonalną pielęgnację różnego rodzaju skóry umożliwiają zabiegi linii
Exuviance. Wyjątkowa siła nowatorskich,
opatentowanych składników aktywnych,
o medycznej skuteczności, potwierdzonej
w badaniach klinicznych dostarcza do
skóry substancje aktywne, bez ryzyka po-

drażnienia i uszkodzenia skóry.
W efekcie zostają uszczelnione naczynia krwionośne, zredukowany rumień,
poprawia się jakość i koloryt skóry.
Zabiegi oczyszczają skórę i redukują niedoskonałości (rozszerzone pory, szorstkość skóry, zmiany zapalne o różnej
etiologii), intensywnie odświeżają, wy-

gładzają i rewitalizują.
Dla skóry naczynkowej lub z trądzikiem różowatym proponujemy zabieg
„Stop naczynkom”, który redukuje wstydliwy rumień i uczucie napięcia.
Age Reverse – cofnij czas to głęboko
oczyszczająca i odświeżająca kuracja
dla skóry dojrzałej z oznakami starzenia.
Dzięki zabiegom powtarzanym najlepiej
co 2 tygodnie, znikają kurze łapki, wygładzają się głębokie zmarszczki, skóra
nabiera jędrności i elastyczności.
Skóra sucha wymaga szczególnej
troski. Jest podatna na podrażnienia,
szybciej traci swą elastyczność, ma
większą tendencję do tworzenia się
zmarszczek. W tym przypadku warto
wybrać koktajl odżywczy. To unikalny zabieg, przeznaczony specjalnie dla skóry
suchej z pierwszymi oznakami starzenia.
Delikatna skóra i pierwsze oznaki
fotostarzenia to misja specjalna zabiegu
„Witajcie piękne oczy”. Jest to kuracja
rozświetlająca okolice oczu. Peeling
nakładany jest na powiekę górną i dolną
- złuszcza, odświeża, rozjaśnia i napina
skórę.
Skóra w blasku zdrowia to zabieg pozwalający zachować młodzieńczy blask
skóry normalnej i mieszanej. Zawarte
preparaty złuszczające, normalizujące
oraz nawilżające sprawiają, że skóra pozostaje w doskonałej kondycji. Odżywczy
zabieg złuszczający i nawilżający oraz
normalizujący pracę skóry, długotrwale
zapobiega jej błyszczeniu się, wyrównuje
jej koloryt, niweluje oznaki fotostarzenia,
pomaga w leczeniu trądziku.
Specjalnie natomiast dla skóry trądzikowej został przystosowany zabieg
oczyszczający. Łączy on medyczną skuteczność z kosmetyczną przyjemnością.
Wyjątkowe konsystencje i piękne zapachy pozwalają na kompleksowe działanie w trosce o oczyszczenie i piękno
skóry.
Przed wyjściem na ,,czerwony dywan’’ polecamy zabieg bankietowy
- bardzo delikatny peeling na bazie
kwasu mlekowego. Po zabiegu skóra
staje się rozświetlona i wygładzona.
Najważniejszym zadaniem peelingu
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mlekowego jest usunięcie stanów zapalnych i zniwelowanie podrażnień. Przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry.
Młody wygląd przywraca RetiX C
- zabieg intensywnie odmładzający
i odbudowujący na twarz, szyję i dekolt. Zawiera retinol-witaminę A najskuteczniejszą w odmładzaniu oraz witaminę C i koktajl antyoksydantów
działających rozjaśniająco i regenerująco. Efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu - skóra jest widocznie
odmłodzona, jędrna i nawilżona, znikają zaskórniki, przebarwienia pozabiegowe i pozapalne oraz blizny potrądzikowe.
Dla skóry z przebarwieniami szczególnie polecamy zabieg Cosmelan. Jest
on silnie depigmentacyjny, regenerujący, wygładzający i zamykający pory.
Stan skóry poprawia się tydzień po rozpoczęciu kuracji.
W celu rewitalizacji skóry, poprawy
jej napięcia, redukcji przebarwień
czy blizn potrądzikowych polecamy
mezoterapię mikroigłową. Zabieg
uznawany jest jako remedium na utratę
jędrności czy zmarszczki. Można też
wybrać mezoterapię bezigłową, która
wykorzystuje zjawisko elektroporacji,
zwiększającej przepuszczalność skóry.
Dzięki temu, w głąb skóry wtłaczane są
substancje pozwalające na jej odmłodzenie, likwidację zmarszczek, poprawę elastyczności, redukcję cellulitu.

Zabiegi oczyszczające

Usunięcie martwych komórek, zaskórników i bakterii powodujących niedoskonałości umożliwia oczyszczający peeling kawitacyjny. Może być stosowany
jako przygotowanie do innych zabiegów.
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Fale ultradźwiękowe wykorzystane
zostały również przy sonoforezie. Zabieg
ten pozwala wprowadzić w głąb skóry
substancje aktywne, a masaż powoduje
odprężenie skóry i mięśni, poprawiając
przepływ krwi i limfy, metabolizm oraz
regenerację komórek.
Bezbolesną i nieinwazyjną metodą
złuszczania naskórka, dającą natychmiastowe efekty jest mikrodermabrazja (zastosowanie na twarz, szyję, dekolt).
Skóra po zabiegu staje się odświeżona,
wygładzona i jaśniejsza.
Tradycyjną metodą usuwania zanieczyszczeń z naszej skóry jest oczyszczanie manualne. Pozwala odblokować
zamknięte ujścia gruczołów łojowych.
Nawet jeśli zimą zapomnieliśmy nieco
o kompleksowej pielęgnacji, na wiosnę,
kiedy nasza garderoba odsłoni więcej
ciała, koniecznie pamiętajmy o depilacji.

Szybką i łatwą depilacją wybranych partii
ciała (górna warga, broda, pachy, tors,
ramiona, przedramiona, plecy, bikini,
uda, łydki, całe nogi), wykonaną przez
kosmetologa jest depilacja woskiem.
Zabiegi w CM Luxmed przeprowadzane są przez doświadczony personel
medyczny w zakresie medycyny estetycznej i kosmetologii (lekarze, kosmetolodzy) w placówkach w Lublinie, Kraśniku i Biłgoraju.

Teraz możesz zrobić prezent bliskiej
osobie w postaci karty podarunkowej
na usługi z medycyny estetycznej,
kosmetologii oraz na zakup
dermokosmetyków. Kartę kupisz
w placówkach Luxmed w Lublinie,
Kraśniku i Biłgoraju.

medycyna dla ciebie
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Cały czas trzymasz się swojego
noworocznego postanowienia?
Jeśli było nim zrzucenie kilku zbędnych kilogramów, wiosna jest idealnym momentem
na wdrożenie tego planu. Bieganie, joga,
czy inne aktywności na świeżym powietrzu
mogą pozytywnie wpłynąć na Twoje samopoczucie. Ruch to nie tylko przyspieszony
metabolizm, a w rezultacie zgrabniejsza
sylwetka - takie treningi oddziałują na Twój
organizm bardziej kompleksowo.
Niektórzy unikają ćwiczeń fizycznych uzasadniając to wadą wzroku, która utrudnia
swobodny ruch. Komfortowe, jednodniowe
soczewki kontaktowe ACUVUE OASYS® 1-Day
mogą przywrócić Ci ostrość widzenia nawet

przy wymagającym stylu życia. Zachowują
swoje właściwości użytkowe przez cały dzień
wypełniony aktywnościami.1
Sport to nie jedyny powód, dla którego
wiosną warto pomyśleć o soczewkach kontaktowych. Z dnia na dzień robi się coraz
cieplej – słońca jest coraz więcej. Prawdopodobnie wszyscy staramy się uchronić
swoją skórę przed nadmiernym, szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV.
Stosujemy różne kremy z filtrem UV, które
zabezpieczają nasze ciało. Nie powinniśmy
jednak zapominać o oczach, które są szczególnie narażone na promieniowanie UV,

którego długotrwały wpływ może powodować wiele schorzeń w tym np. zaćmę,
skrzydlik lub mieć związek z AMD. Zaletą
soczewek kontaktowych jest to, że możesz
je nosić swobodnie z okularami przeciwsłonecznymi. Wypróbuj soczewki kontaktowe
ACUVUE OASYS® 1-Day, które zapewniają
ochronę przed transmisją szkodliwego promieniowania UV√ na całej powierzchni oka,
gdyż posiadają filtr UV√ klasy pierwszej.
Dodatkowo, innowacyjna Technologia Zintegrowanej Łzy (technologia HydraLuxeTM)
może zwiększyć Twój komfort oraz zredukować poczucie zmęczenia oczu.1

Przypisy:
√ Wszystkie soczewki kontaktowe marki ACUVUE® posiadają filtr UV, który pomaga chronić rogówkę i wnętrze gałki ocznej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów przeciwsłonecznych z filtrem
UV, gdyż nie zakrywają całkowicie oczu i okolic wokół nich. Zaleca się korzystać z okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV zgodnie z zaleceniami specjalisty.
Dane firmy JJVCC 2015, badanie przeprowadzone na próbie 119 użytkowników miękkich soczewek kontaktowych podczas jednego tygodnia stosowania soczewek w trybie dziennym, 81,5% rzadko/nigdy nie doświadczyło zmęczenia oczu.
ACUVUE OASYS® 1-Day oraz HydraLuxeTM są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych
© Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2018, LOC/2018/02/8365

ODBIERZ

PAKIET na start od ACUVUE®
zł
ZN IŻKI ^

na badanie i zakup

50 zł zniżki^ na badanie u optometrysty
i zakup pierwszych SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
Bezpłatne* soczewki
na pierwsze dni użytkownia
Satysfakcja gwarantowana
albo zwrot pieniędzy†

Lublin ul. Królewska 11
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Jaśniejszy uśmiech na wiosnę
Narażone na działanie spożywanych napojów i pokarmów, z czasem coraz bardziej tracą swój blask. Czyszczenie
zębów pastami i specjalnymi preparatami w warunkach domowych, oczywiście jest konieczne ze względów zdrowotnych i higienicznych, ale nie łudźmy się, że dzięki tym zabiegom uzyskamy oczekiwany efekt bieli. Na szczęście
stomatologia dysponuje już takimi możliwościami i każdy może olśniewać uśmiechem.

Próby wybielania zębów przy pomocy
preparatów dostępnych w sklepach dają
mizerne efekty i ich działania nie da się
porównać z zabiegiem profesjonalnym.
Równie niewielkie rezultaty otrzymamy
stosując szyny wybielające, zakupione
w aptece czy drogerii. Na domiar złego,
wykonane są one standardowo i trudno
je dokładnie dopasować do powierzchni
zębów. Preparat może wydostawać się do
jamy ustnej, powodować podrażnienie
dziąseł, a nawet dolegliwości gastrologiczne. Dlatego wybielanie zębów powinno być wykonane pod okiem specjalisty.
W gabinetach higieny stomatologicznej Luxmed stosowane są nowoczesne
metody wybielania zębów.

zacji i odbudowie uszkodzonego szkliwa.
Sprawia, że zęby stają się jaśniejsze, a ich
powierzchnia bardziej gładka i błyszcząca.
Zabieg wykonuje się z użyciem preparatu wybielającego oraz odpowiedniej
lampy.
Zalety regeneracyjnego wybielania
zębów:
• 3 zabiegi podczas jednej wizyty:
odwrażliwianie, wybielanie
i regeneracja szkliwa,
• zęby jaśniejsze o 7-8 odcieni już po
jednym zabiegu,
• niewielka nadwrażliwość
pozabiegowa lub zupełny jej brak,
• biała dieta obowiązująca tylko przez
3 dni.

Metoda PrevDent – nowość w wybieleniu i regeneracji szkliwa
To metoda, która chroni zęby przed
bolesną nadwrażliwością i umożliwia ich
rozjaśnienie nawet o 8 odcieni! Tym, co
odróżnia ten nowoczesny system wybielania od innych, jest składnik o nazwie nano-hydroksyapatyt. Posiada on
zdolność łączenia się z minerałem-hydroksyapatytem, obecnym w zębach (minerał
ten stanowi 68% zębiny i 97% szkliwa
zębów).
Przenikając głęboko do kanalików zębiny nano-hydroksyapatyt eliminuje nadwrażliwość, przy jednoczesnej reminerali-

Metoda Beyond
Dzięki tej metodzie mamy możliwość
uzyskania koloru jaśniejszego o 4 do 12
tonów.
Nadwrażliwość zębów i dziąseł jest
zredukowana do minimum ze względu na
zastosowanie nowej generacji preparatu
wybielającego BEYOND, który posiada
w swoim składzie chlorek potasu, obniżający poziom nadwrażliwości podczas
wybielania zębów.
W efekcie profesjonalnego wybielania
najłatwiej usuwane są przebarwienia organiczne, wywołane między innymi przez

spożywanie kawy, czerwonego wina,
warzyw i owoców o ciemnej barwie oraz
palenie tytoniu.
Zabieg polega na nałożeniu specjalnego żelu, opartego na nadtlenku wodoru, a następnie naświetleniu. Żel, pod
wpływem niebieskiego światła o wysokiej częstotliwości, emitowanego z akceleratora, przenika przez szkliwo i przedostaje się do zębiny. W środku struktury
zęba następuje rozbijanie przebarwień
na mniejsze i utlenianie. W rezultacie zęby
stają się białe i lśniące, a efekt utrzymuje
się około 2 lat. Aby zachować biel jak
najdłużej, po zabiegu przez 2 tygodnie
należy zachować tzw. „białą dietę”, czyli
wykluczyć barwiące pokarmy i napoje.
Wskazane jest też powstrzymanie się
od palenia papierosów. Warto stosować
polecone przez higienistkę pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
dobrane indywidualnie dla pacjenta.
Przed każdym zabiegiem wybielania
zębów konieczna jest konsultacja ze specjalistą, celem kwalifikacji do wybielania
oraz oczyszczenia zębów z kamienia
i osadu.
Wybielanie zębów możesz wykonać
w gabinetach higieny stomatologicznej
CM Luxmed.
Konsultacja: dyplomowana higienistka
Anna Niemasik
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Z tarczycą do endokrynologa
Tarczyca jest jednym z gruczołów wydzielania wewnętrznego, inaczej mówiąc narządem, który uwalnia do krwi hormony. Mają one wpływ m.in. na układ KRĄŻENIA, nerwowy
i KOSTNO-mięśniowy. HORMONY MODULUJĄ syntezę białek, regulują wytwarzanie energii,
dojrzewanie płciowe, DODATKOWO pobudzają wzrost i rozwój płodu. Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy jest niezbędne do życia.
Choroby gruczołu tarczowego są
bardzo rozpowszechnione i dotyczą
w szczególności kobiet. Schorzenia tarczycy obejmują nieprawidłowości dotyczące struktury narządu lub zaburzenia jego czynności, często jednak współistnieją obie ww. patologie.

Nadczynność tarczycy
Nadczynności tarczycy nie należy
traktować jako choroby. Jest to zespół
objawów klinicznych związany z nadmiarem hormonów tarczycy. Zawsze
wskazana jest diagnostyka i rozpoznanie
konkretnej jednostki chorobowej odpowiedzialnej za wytwarzanie hormonów
przekraczające aktualne zapotrzebowanie organizmu. Często dochodzi do poważnego pogorszenia ogólnego stanu
zdrowia.
Objawy nadczynności tarczycy są
bardzo różnorodne, zależą od wieku i
chorób współistniejących. Początkowo mogą być bagatelizowane. Często
pojawia się nieuzasadniony niepokój,
stany ciągłego napięcia, może wystąpić
bezsenność, osłabienie siły mięśniowej,
uczucie gorąca, zmniejszenie masy ciała,
mimo dobrego apetytu. Pacjenci zgłaszają też kołatanie serca, drżenie rąk,
wzmożoną potliwość, u kobiet mogą
występować zaburzenia miesiączkowania. Takie symptomy często można tłumaczyć sobie przemęczeniem, stresem,
niekorzystna aurą, itp.
Nieleczona nadczynność tarczycy
może mieć poważne konsekwencje
zdrowotne.
Przyczyny nadczynności tarczycy
Choroba Graves-Basedowa
Wywołują ją autoprzeciwciała, które
łącząc się z receptorami komórek tarczycy, prowadzą do niekontrolowanego, nasilonego uwalniania hormonów.
Oprócz opisanych powyżej objawów
nadczynności, dodatkowo u ok. 10-30%
pacjentów występuje jedno lub obustronny wytrzeszcz gałek ocznych, pieczenie, łzawienie i bóle oczu.

Charakterystycznym objawem,
który sugeruje rozpoznanie choroby Graves-Basedowa jest orbi-

topatia tarczycowa, manifestująca się zajęciem narządu wzroku,
popularnie nazywana „wytrzeszczem” oczu. Decydujące znaczenie dla trafnego postawienia diagnozy ma oznaczenie miana przeciwciał anty TSH-TRAb, dodatkowo należy wykonać badania hormonalne (TSH, FT3, FT4), oraz
USG tarczycy.
Wole guzkowe
Istotą tej choroby jest występowanie różnego stopnia zaburzeń struk-

tury tarczycy, często wyczuwalnych
jako guzki. Stwierdzane w USG zmiany
ogniskowe mogą w sposób autonomiczny, a więc bez kontroli przez przysadkę mózgową, produkować hormony, co prowadzi do rozwoju objawów
nadczynności tarczycy. Duże guzy
mogą dodatkowo utrudniać połykanie
i prowadzić do duszności.

Podstawowym badaniem obrazowym gruczołu tarczowego
jest USG. W przypadku stwierdze-

nia zmian patologicznych należy
w pewnych sytuacjach wykonać
biopsję cienkoigłową. W ten sposób można precyzyjnie określić
charakter procesu chorobowego
i w zdecydowanej większości przypadków wykluczyć najgroźniejsze
rozpoznanie - raka tarczycy.

Podostre zapalenie tarczycy
Stan zapalny prowadzi do destrukcji komórek tarczycy, co skutkuje
uwolnieniem do krwi zwiększonej ilości hormonów. Rozwijają się wówczas

objawy nadczynności, często jednak
samoistnie przemijające. Charakterystyczna jest przy tym wysoka gorączka
oraz ból przy dotyku szyi lub połykaniu. Często choroba poprzedzona jest
infekcją wirusową dróg oddechowych.

Niedoczynność tarczycy
Tym terminem określa się stan, w którym tarczyca wydziela niedostateczną
ilość hormonów - tyroksyny i trójjodoty-

medycyna dla ciebie
roniny. Problem częściej dotyczy kobiet,
a częstość występowania niedoczynności tarczycy zwiększa się z wiekiem. Jedną z przyczyn jest uprzednie leczenie
operacyjne gruczołu tarczowego – usunięcie tarczycy ze wskazań medycznych,
np. z powodu wola guzkowego.
Aktualnie statystycznie najczęstsze są
przypadki niedoboru hormonów, rozwijające się w przebiegu autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy, tj. choroby
Hashimoto. U osób młodych niedoczynność może być spowodowana niedoborem jodu, niedorozwojem tarczycy, zdecydowanie rzadziej natomiast chorobą
przysadki mózgowej. Również niektóre
leki stosowane w kardiologii czy psychiatrii mogą wpływać niekorzystnie na stan
funkcjonalny tarczycy. Podkreślenia wymaga fakt, że przedawkowanie preparatów hamujących produkcję hormonów
tarczycy, a więc stosowanych w leczeniu
nadczynności tarczycy, również skutkuje
przejściową, polekową niedoczynnością
tarczycy. Należy wreszcie wspomnieć
o wrodzonej niedoczynności tarczycy,
diagnozowanej po urodzeniu dziecka.
Symptomy niedoczynności tarczycy
są bardzo różnorodne i niespecyficzne,
występują one ponadto w różnej konfiguracji, w związku z czym trudno je początkowo wiązać z dysfunkcją tarczycy.
Mogą to być objawy sugerujące reakcję depresyjną, osłabienie, nadmierną
senność, zaburzenia koncentracji, przewlekłe zmęczenie, osłabienie pamięci,
brak apetytu czy wypadanie włosów.
U niektórych pacjentów obserwuje się
suchość skóry, łamliwość paznokci, zaparcia, obrzęki, przyrost masy ciała, u kobiet mogą dodatkowo wystąpić zabu-
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rzenia miesiączkowania. Często rozwijają się istotne zaburzenia lipidowe prowadzące do przyspieszenia rozwoju
miażdżycy.
Jeśli stan niedoboru hormonów tarczycy nie zostanie rozpoznany i trwa
długo oraz nie będzie podjęte właściwe
leczenie, to wówczas może dojść do rozwoju śpiączki hipometabolicznej. Jest
to najcięższe, ale obecnie stosunkowo
rzadkie powikłanie niedoczynności tarczycy.
Niedoczynność tarczycy może powodować otępienie u osób starszych,
a u dzieci zaburzać rozwój umysłowy.
U młodych kobiet może prowadzić do
bezpłodności. Niedoczynność tarczycy
jest szczególnie niebezpieczna u kobiet
w ciąży, ponieważ w pierwszym trymestrze tarczyca dziecka nie wytwarza hormonów i płód pobiera je przez łożysko

od matki. Zbyt niskie stężenie hormonów tarczycy wpływa zdecydowanie
niekorzystnie, prowadząc do zaburzeń
rozwoju neuropsychologicznego dziecka. Należy nadmienić, że w ciąży stosuje
się inne normy laboratoryjne i zwykle
istnieją wskazania do wcześniejszego
rozpoczęcia leczenia substytucyjnego
hormonami tarczycy. Inne groźne powikłania w okresie ciąży to poronienia czy
przedwczesne odklejanie się łożyska.
Jeśli zauważysz objawy, które nasuwają podejrzenie choroby tarczycy,
koniecznie wybierz się do specjalisty
i wykonaj zalecone badania.
Zapraszamy do poradni endokrynologicznej w CM Luxmed. U nas wykonasz niezbędne badania laboratoryjne
i diagnostyczne.
Konsultacja medyczna: dr n.med.
Marcin Trojnar
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Otyłość to choroba

Według statystyk tylko 32% kobiet i 30 % mężczyzn ma prawidłową masę ciała. Otyłość
staje się coraz częstszym problemem społecznym. Klasyfikowana jest jako choroba
przewlekła, zaliczana do grupy chorób cywilizacyjnych.

Skąd się bierze otyłość?
Przyczyny otyłości są różnorodne.
Ilość tkanki tłuszczowej oraz jej rozmieszczenie w organizmie często jest
uwarunkowane genetycznie. U ponad
połowy dorosłych osób z nadwagą,
przynajmniej jedno z rodziców było
otyłe. Nadwaga może być też wynikiem
chorób lub efektem przyjmowania leków. Do otyłości prowadzą zaburzenia
hormonalne – niedoczynność tarczycy,
nadczynność kory nadnerczy czy zespół policystycznych jajników. Wśród
leków powodujących wzrost tkanki
tłuszczowej wymienia się niektóre leki
przeciwdepresyjne, stosowane w stanach lękowych i zaburzeniach snu czy
hormony steroidowe. Na zwiększenie
tkanki tłuszczowej mają też wpływ sytuacje fizjologiczne np. ciąża, menopauza
lub sytuacje psychologiczne - problemy
społeczne, rodzinne, stres.

Otyłość powstaje przede wszystkim w wyniku spożywania nadmiaru tłuszczu oraz zbyt małej aktywności ruchowej. Jednym słowem,

fundujemy ją sobie niejednokrotnie na
własne życzenie. Brak ruchu, siedzący
tryb życia nie pozwala na uwolnienie
energii zgromadzonej w tkance tłuszczowej, za to dodatkowo wpływa na
przyjmowanie większej ilości pożywienia. Czekoladki przed telewizorem, ciasteczko podczas czytania gazety – to
fatalne nawyki żywieniowe, zgubne
w swoich skutkach.

Czym grozi otyłość?
Lista chorób wynikających z otyłości
jest naprawdę długa. Od lat znany jest
związek otyłości z cukrzycą. Osoby ze
znaczną nadwagą mają ponad 50- krotnie wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę niż ludzie szczupli. Połowę dzieci
otyłych dotyka insulinoodporność. Nieprawidłowa tolerancja glukozy dotyczy
10-15% dzieci otyłych, u których istnieje
zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy.
Przy otyłości zwiększa się ryzyko niewydolności serca i choroby wieńcowej.
Częściej dochodzi do nadciśnienia tętniczego krwi, pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia udaru mózgu. Nadwadze i otyłości towarzyszą zaburzenia w
gospodarce tłuszczowej. Charakteryzują
się one podwyższeniem poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy
krwi.

Mogą wystąpić zaburzenia w oddychaniu, co prowadzi do niedotlenienia
tkanek i powoduje ich gorsze funkcjonowanie. W czasie snu pojawia się chrapanie i groźny dla życia tzw. bezdech
senny. Zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, m.in.
macicy, piersi, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, prostaty. Częściej niż
u osób szczupłych dochodzi do chorób
dróg żółciowych.
Nadmiernie obciążone stawy i kręgosłup ulegają uszkodzeniu, co prowadzi
do zespołów bólowych. Otyłość sprzyja
częstszemu występowaniu dny moczanowej. Poprzez utrudniony odpływ krwi
z kończyn dolnych, pojawiają się żylaki.
Wciąż jest niewiele badań na temat
konsekwencji psychicznych otyłości
u dzieci i młodzieży. Dotychczas specjaliści stwierdzili, że dzieci z nadwagą
charakteryzuje obniżona dojrzałość
społeczna i gorsze przystosowanie społeczne. Zwracają też uwagę na częstsze
konflikty tych dzieci z rodzicami.

Co można zrobić?
Niewłaściwe postępowanie nawet

w początkowym okresie walki z otyłością może rzutować na brak oczekiwanych rezultatów. Rodzi to poczucie
bezsilności i jest przyczyną rezygnacji.
Dlatego najlepiej poradzić się lekarza.
Trzeba stwierdzić, czy otyłość nie jest następstwem choroby zasadniczej. Należy
sprawdzić poziom hormonów tarczycy,
poziom cukru, a u kobiet wykonać USG
narządów rodnych, by wykluczyć zespół policystycznych jajników. Specjalista
zdiagnozuje przyczynę i w razie potrzeby zleci terapię farmakologiczną i ustali
zasady postępowania.
Warto wziąć pod uwagę wizytę
u dietetyka. Często okazuje się bowiem,
że stosowana przez nas dieta, tak naprawdę z dietą ma niewiele wspólnego
i może przynieść więcej szkody, niż pożytku.
Konsultacja medyczna:
lekarz Dorota Tatarska-Jojczuk

Zapraszamy na konsultacje lekarskie
i badania do gabinetów CM Luxmed.
Dietetyk udzieli Państwu szczegółowych porad i ustali indywidualny
plan żywienia.
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Rehabilitacja

Właściwe leczenie schorzeń kostno–stawowych powinno łączyć ze sobą farmakologię oraz rehabilitację, która obejmuje ćwiczenia, masaże i fizykoterapię. Tylko wtedy można uzyskać maksymalne efekty terapeutyczne.

Rehabilitacja ma nieoceniony wpływ na zmniejszenie bólu, poprawę sprawności fizycznej czy opóźnienie postępu
zmian chorobowych. Zabiegi rehabilitacyjne dobierane są indywidualnie do istniejących dolegliwości, z uwzględnieniem
czynników ryzyka oraz wieku chorego. Wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza.
Pneumatyczny drenaż limfatyczny - pobudza głównie czynność przewodów
limfatycznych, wznawia przepływ limfy w krytycznych miejscach, poprawia przepływ
krwi oraz przyspiesza wymianę płynów w organizmie. Wskazany m.in. w przewlekłych
obrzękach, niewydolności żylnej, chorobach zwyrodnieniowych, chorobie niedokrwiennej kończyn, otyłości.

Masaż limfatyczny - usprawnienie krążenia zarówno krwi, jak i limfy, a tym
samym wspomaganie pracy układu chłonnego. Masaż polecany jest osobom, których praca wymaga długotrwałego siedzenia lub stania.

Masaż wirowy - powoduje relatywne przegrzanie mięśni,
ich zrelaksowanie, odprężenie i regenerację. Wykorzystywany
w leczeniu stanów pourazowych, zapalnych, degeneracyjnych
w obrębie układu nerwowego, w regeneracji po nadmiernym
wysiłku fizycznym.
Masaż wibracyjny Aquavibron - wykorzystywany w leczeniu chorób neurologicznych
(nerwobóle, dyskopatia, choroba Parkinsona,
stany depresyjne), reumatologicznych, laryngologicznych (bóle zatok, szumy uszne), układu krążenia (miażdżyca naczyń, odmrożenia),
w rehabilitacji po usunięciu piersi (mastektomii).

Masaż leczniczy ma na celu niwelowanie lub
leczenie zaburzeń organizmu przez odpowiednie
uciskanie chorych miejsc. Poprawia on funkcjonowanie układu nerwowego, układu krążenia,
stawów i mięśni. Szczególnie polecany jest przy
bólach kręgosłupa, migrenie, zmianach zwyrodnieniowych, dyskopatii, po urazach.

Masaż to idealna forma poprawy samopoczucia przy jednoczesnej inwestycji w to, co najważniejsze, czyli we własne zdrowie. Odpręża i budzi w nas nowe pokłady sił, wpływa pozytywnie na
mięśnie, skórę, układ krążenia i przemianę materii. Zdecydowanie zmniejsza się napięcie mięśni
spowodowane coraz większym stresem, z którym mamy do czynienia na co dzień. A gdy ciało jest
odprężone, także psychika wraca do równowagi.

Masaż w migrenie - w znacznym stopniu skraca fazę bólową oraz likwiduje objawy towarzyszące
migrenie (nudności, wymioty, miganie w oczach).
Masaż kobiet w ciąży - łagodzi napięcia
i dolegliwości bólowe.

Masaż klasyczny sportowy - intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu wynikłe na skutek aktywności
fizycznej. W przypadku kontuzji pomaga wrócić szybciej do
aktywności sportowej.

Masaż leczniczy twarzy - stosowany w przypadku porażenia nerwu twarzowego po udarze, zabiegu
operacyjnym lub po półpaścu, w zaburzeniu krążenia
limfatycznego oraz w celu łagodzenia blizn i bruzd.

Masaż klasyczny relaksacyjny - to najpopularniejszy masaż wykonywany w celach
relaksacyjnych, rozluźniających i pobudzających
krążenie krwi.
Masaż kosmetyczny - stosowany przede
wszystkim w celach pielęgnacyjnych i profilaktycznych. To znakomita metoda na zachowanie zdrowego wyglądu i poprawy samopoczucia.
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Diatermia krótkofalowa terapuls - leczenie stanów zapalnych stawów i okolic
okołostawowych, zwyrodnienia kręgosłupa, nerwobóle, zapalenie miedniczek
nerkowych, zatok obocznych nosa, migdałków, ucha, krtani, stany pourazowe,
odmrożenia.

Laser wysokoenergetyczny HIL - idealny
zabieg przy świeżych
urazach, ostrym bólu
– powoduje silną, długotrwałą i natychmiastową
ulgę.

Fala uderzeniowa - najczęstsze wskazania medyczne to: ostroga piętowa, łokieć
tenisisty/golfisty, zapalenie ścięgna Achillesa, kolano skoczka, bolesny bark (zwapnienie, zapalenie ścięgna, „bark zamrożony”),
zwapnienia okołostawowe, stany pourazowe – krwiaki, blizny.

W zabiegach fizykoterapeutycznych wykorzystywane są naturalne
czynniki fizyczne lub czynniki
wytwarzane przez różne urządzenia. Fizykoterapię stosuje
się w celach rehabilitacyjnych,
leczniczych lub zapobiegawczych.

Laseroterapia - stosowana
m.in. w zespołach
bólowych, chorobach
zwyrodnieniowych,
nerwobólach.

Ultradźwięki - zalecane
w terapii przeciwbólowej,
w chorobach zwyrodnieniowych i stanach przeciążeniowych kręgosłupa, stawów
krzyżowo – biodrowych,
w stanach pourazowych.
Przyspieszają zrost kości
i gojenie się tkanek miękkich.

Pozytywne działanie magnetoterapii stwierdzono w chorobach zwyrodnieniowych stawów, osteoporozie, zanikach mięśni po urazie,
przy zapaleniu stawu barkowego, astmie oskrzelowej, chronicznym zapaleniu zatok obocznych nosa, ostrym nieżycie oskrzeli, zapaleniu
migdałków, przy migrenie, niedowładach, nerwobólach.
Zabiegi mogą być wykonywane nawet przez gips, opatrunek, ubranie. Nie stanowi to przeszkody dla pola magnetycznego, które
przenika równomiernie przez wszystkie części ludzkiego ciała.

Uśmierza ból, obniża aktywność procesu zapalnego, napięcie mięśni, zmniejsza obrzęki, poprawia zakres ruchomości chłodzonych stawów, skraca czas leczenia kontuzji,
łagodzi stany pooperacyjne.
Krioterapia dwutlenkiem węgla – zabiegi zalecane przy stłuczeniach, skręceniach, naderwaniu mięśni, uszkodzeniu ścięgien, więzadeł, przeciążeniach
stawów, mięśni, chorobach zwyrodnieniowych, osteoporozie.
Krioterapia ciekłym azotem: choroby reumatoidalne, kontuzje (zwichnięcia, skręcenia, złamania, naderwania ścięgna), dyskopatie, obrzęki pooperacyjne.

MEDYCYNA DLA CIEBIE
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Ćwiczenia bierne - ruch
określonej części ciała pacjenta wykonywany przez
fizjoterapeutę lub za pomocą
urządzeń do ciągłego ruchu
biernego.

Ćwiczenia czynno-bierne - ruch wykonywany
przez terapeutę i czynne
rozluźnianie mięśni przez
ćwiczącego pacjenta.

Ma ona olbrzymie znaczenie w rehabilitacji po złamaniach i urazach mechanicznych, w chorobach zwyrodnieniowych, po zabiegach operacyjnych,
jak np. wszczepienie endoprotezy.
Wprowadzona we właściwym czasie,
niejednokrotnie decyduje o powrocie
do zdrowia.

Ćwiczenia bierne
redresyjne - wykonuje
się w celu rozciągnięcia
przykurczonych tkanek
okołostawowych.

Ćwiczenia
czynne wolne
- wykonywane
przez pacjenta na
polecenie terapeuty i pod jego
kontrolą.

Ćwiczenia ogólnousprawniające
- oddziałują na cały
organizm człowieka.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu - polegają na samodzielnym wykonywaniu
ruchów w stawach przy
obciążeniu ćwiczonego
odcinka ciała.

Ćwiczenia czynne z oporem
- głównym celem ćwiczeń
jest m. in. przyrost siły mięśniowej, poprawa wytrzymałości mięśni, zmniejszenie
zaników mięśniowych.

Ćwiczenia izometryczne
- polegają na czynnym
napięciu mięśni przez
pacjenta, ale bez zmiany
długości tego mięśnia.

Ćwiczenia instruktażowe - mają na celu naukę
ćwiczeń gimnastycznych
przez pacjenta pod okiem
fizjoterapeuty.

Gimnastyka indywidualna metodą PNF

Metoda PNF stosowana jest z dużym powodzeniem u pacjentów z urazami, wadami postawy, zalecana jest po
zabiegach operacyjnych, w chorobach mięśni szkieletowych, złamaniach tkanki kostnej, uszkodzeniu tkanek
miękkich (więzadeł, ścięgien, torebek stawowych), bólach kręgosłupa.

Terapia manualna (mobilizacje)

Głównym celem tej metody jest przywrócenie prawidłowej mechaniki stawów i przeciwdziałanie zaburzeniom
układu kostno-stawowego.
Wskazaniem do terapii manualnej są m.in.: bóle kręgosłupa (na każdym odcinku), bóle głowy, bóle przeciążeniowe, skrzywienie kręgosłupa, zawroty głowy, szumy uszne, padaczka pourazowa, zespoły bólowe w przebiegu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i mózgowego porażenia mięśni.

KINESIOTAPING

To metoda leczenia polegająca na zastosowaniu elastycznej taśmy (plastra) nałożonej na skórę odpowiednią techniką.
Grubość, ciężar i rozciągliwość taśmy, odpowiada właściwości skóry - przepuszcza wodę i powietrze. Może być noszona
stale od kilku dni do kilku tygodni. Nie powoduje uczuleń skórnych.
Działanie taśmy polega na zmniejszeniu bólu, usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne, wspomaga pracę mięśni (zmniejsza,
zwiększa i normalizuje napięcie), koryguje pozycję stawu, zwiększa zakres ruchu, zmniejsza stany zapalne.
Kinesiotaping może być stosowany u ciężarnych np. na okolicę krzyżowo-biodrową.
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Prądy Tens stosuje się w łagodzeniu
bólu różnego pochodzenia: chroniczne bóle
mięśni, nerwobóle, zmiany zwyrodnieniowe
stawów, zespoły bólowe kręgosłupa, bóle
pourazowe, pooperacyjne, bóle fantomowe po
amputacjach, bóle migrenowe, korzonkowe,
menstruacyjne.
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Prądy Kotza - stosuje się
głównie do stymulacji ruchowej. Taki prąd może wywołać
szybki i znaczny przyrost siły
w stymulowanym mięśniu.

Prądy Traberta mają
działanie przeciwbólowe,
obniżają napięcie mięśniowe,
poprawiają krążenie.

W celach leczniczych wykorzystywanych jest kilka rodzajów prądu
oraz różne metody ich stosoPrądy interferencyjne - działanie
wania. Zabiegi mają działanie
przeciwbólowe, pobudzają do skurczu
przeciwbólowe, zwiększają
mięśnie szkieletowe,zmniejszają napięukrwienie naczyń, poprawiacie nerwów współczulnych, powodują
ją skurczliwość mięśni. Tego
poprawę krążenia i odżywianie tkanek.
rodzaju terapia nie jest wskazana u osób z chorobami serca,
zwłaszcza u tych, którzy mają
wszczepiony stymulator.

Galwanizacja stosowana jest w leczeniu
nerwobólów, przewlekłych zapaleń nerwów, w zaburzeniach krążenia obwodowego, w utrudnionych zrostach kostnych,
w zespołach bólowych choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Jonoforeza polecana jest jako zabieg
przeciwbólowy w chorobie zwyrodnieniowej, RZS, ZZSK, w łuszczycowym
zapaleniu stawów, dnie moczanowej, po
urazach tkanek miękkich i układu kostnostawowego, osteoporozie, w zespołach
przeciążeniowych.

Zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane są w placówkach Luxmed
w Lublinie i Chełmie.

24h

Prądy diadynamiczne - zmniejszają napięcie mięśni, łagodzą ból,
powodują miejscowe przekrwienie
tkanek, przyrost masy mięśniowej.

Elektrostymulacja - typowym wskazaniem do zabiegu są zaniki mięśniowe
po unieruchomieniu stawów, po porażeniach, w chorobach neurologicznych.

Tonoliza - stosuje się ją po urazach
i udarach mózgu, po urazach
rdzenia kręgowego, w stwardnieniu
rozsianym, w porażeniu mózgowym, w kręczu karku pochodzenia
czynnościowego.

24h
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