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Aktívna úľava od bolesti

Rehaklinika Dudince v spolupráci s Hotelom Prameň Dudince ponúka jedinečný liečebný relaxačno-rehabilitačný program Aktívna úľava. Jeho cieľom
je poskytnúť odbornú zdravotnú starostlivosť, účinnú terapiu, procedúry
a efektívnu liečbu pohybového aparátu pomocou najmodernejšieho technologického vybavenia a medicínskych postupov. A to všetko v rámci jedného
pobytu a „pod jednou strechou.“

Ťažkosti
pohybového aparátu
Bolesti pohybovej sústavy sú dnes závažným zdravotným problémom.
Monotónne a ťažké pracovné, alebo tréningové zaťaženie, dôsledky úrazov,
nesprávne držanie tela a ďalšie faktory spôsobujú rôzne poškodenia
pohybového aparátu. Krátkodobo sa s menšími problémami organizmus
vyrovná. Po dlhšom čase sa prejavujú najskôr občasné a neskôr aj trvalé
bolestivé stavy. Pri horných končatinách sú to hlavne problémy s ramenným
či lakťovým kĺbom (tenisový a golfový lakeť). V zápästí sa vyskytuje tŕpnutie
a zhoršená funkcia prstov a ruky kvôli syndrómu karpálneho kanála a pod.
Ďalšie zdravotné ťažkosti v rôznej miere vznikajú zhoršovaním funkcie
chrbtice. V dolnej časti chrbtice bolesti často prechádzajú do nôh
a v hornej časti do rúk či hrudníka. Frekventované sú aj bolesti nôh plynúce
z poškodenia bedrových, kolenných a členkových kĺbov.

Progresívna liečba
V hoteli Prameň Dudince sa za viac ako
20 rokov liečili tisíce pacientov. S liečbou
a rehabilitáciou sú tu dlhoročné odborné
skúsenosti s pozitívnymi výsledkami.
V snahe zlepšiť poskytované liečebné služby bol zakúpený nový progresívny
prístroj na aplikáciu fyzikálnej liečby, v súčasnosti najúčinnejší vysokovýkonný
robotický laser 4. triedy BTL 6000 High Intensity Laser (HIL) II 30 W.
Je doplnený najmodernejším inteligentným skenovacím zariadením a je
inštalovaný v Rehaklinike Dudince, kde sa pod vedením odborného lekára
aplikuje účinná liečba.

Inovatívna
technológia
Inteligentný automatický systém skenovania
s najvyšším výkonom a ideálnou vlnovou dĺžkou
umožňuje ošetrenie nielen povrchových, ale aj hlboko
ležiacich štruktúr. V rámci jednej aplikácie sa pomáha
poškodenému organizmu hneď tromi spôsobmi.

1.
Špeciálne nastavenou vlnovou dĺžkou
1064 nm v postihnutých tkanivách
stimuluje rastové procesy na bunkovej
úrovni.

2.
Fotomechanickým efektom pôsobí na
nervové vlákna, čím sa dosiahne okamžitá
a aj dlhodobá úľava od bolesti.

3.
Súbežne s nepretržite kontrolovaným
pôsobením tepla intenzívne stimuluje
činnosť lymfatického systému.

Služby
Rehakliniky
Po absolvovaní vstupnej prehliadky u odborného lekára
sú liečebné procesy po ošetrení vysokovýkonným
laserom (HIL) podporované i ďalšími fyzioterapeutickými
procedúrami, ako napr.
· elektroterapia · magnetoterapia · ultrazvuk · parafín
· parafango · rašelinové obklady · masáže · vodoliečebné procedúry
· hydrokinéza · liečebný telocvik.
V závislosti od zdravotného stavu môže byť nasadená aj podporná
medikamentózna liečba.
* Klientom s problémami pohybového ústrojenstva, končatín a bolesťami chrbtice sa odporúča si
so sebou priniesť svoje RTG, CT alebo MR snímky.

V objekte Hotela Prameň Dudince môžu klienti Rehakliniky intenzívne
absolvovať nielen všetky liečebné zákroky na HIL zariadení či podporné
fyziatrické procedúry, ale aj odporúčané rekondičné aktivity v hotelovom
bazéne či wellness centre. Rešpektovaním pokynov lekára a fyzioterapeutov
počas liečebného pobytu sa minimalizuje riziko, že pacient po ošetrení urobí
nesprávne pohyby, spôsobí si ochladenie ošetrovanej časti tela, alebo urobí
iné aktivity, ktoré pôsobia kontraproduktívne na nasadenú liečbu.
Sústredeným pôsobením na organizmus sa tak vytvára predpoklad, že
v krátkom časovom úseku pobytu dôjde k rýchlej, výraznej, dlhodobej až
trvalej úľave od bolesti.

Pobyt Aktívna úľava
Január – máj 2022 | 8 dní / 7 nocí | Piatok – Piatok | 599 €
Balík obsahuje:
·
·
·
·
·

vstupné lekárske vyšetrenie · 15 liečebných procedúr
ubytovanie 7 nocí v dvojlôžkovej izbe · 6x plná penzia + 1x polpenzia
domáca strava so zvýšeným obsahom kolagénu
voľný vstup do bazéna a vírivky s hydromasážou a perličkou · 1x sauna
fitness · bezplatné parkovanie · WIFI na izbách

* V prípade záujmu o nadštandardné ubytovanie (jeden na dvojlôžkovej izbe, v apartmáne či v izbe
s výhľadom do záhrady) bude cena navýšená o príplatok.

MIMORIADNA UVÁDZACIA CENA
10 DNÍ ZA CENU 8 DNÍ
Mimoriadnu ponuku predstavuje cenovo výhodný
Silvestrovský a Januárový pobyt – 10-dňový pobyt
za cenu 8-dňového pobytu (2 dni grátis)

599 €
Silvestrovský pobyt
Januárový pobyt

29. 12. 2021 - 7. 1. 2022
7. 1. 2022 - 16. 1. 2022

Kontakty

+421 45 52 44 100
info.pramen@gmail.com
www.dudincepramen.sk

+421 915 532 513
rehaklinika.dudince@gmail.com
www.rehaklinika.sk

Objednávky na: info.pramen@gmail.com

