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Elbląg dnia 18'09'2013

OPINIA UZYTKOWNIKA
DoTYCZACA URZĄDZENIA oZoNoMATIC
h.vdronrasaŻu (kapieli perełkorr1'ch) i kapieli ozonorł'ej
oZoNoMATlC JoI'LY PTL wykorzyst.vrvane jest w Centrum Rehabilitacji rr' Elblągu od paŹdziemika
2000 r. Rocznie 1Ą,kon-ywan}'ch jest u nas około 1500 zabiegórł ' Zabiegom poddau'anl są pacjenci ze
schorzeniami narządu ruchu schorzelria tvpowo fetlmatyczne. na tle znrian zrr1'rodnieniorłf'clr,
przecia3eniow-vch rv schorzeniach neuro1ogicznyclr i ortopedycznyclr oraz Ze współistniejącymi
interrrist}czn1'rn i'
schorzeniami nerwicorł'yn'li i
zabrrrzeniami i

Urządzenie rehabilitacyjrre
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I(ąpiel przy zastosowaniu utządzenia OZONON4ATIC jest fornlą łagodnego masażu. rr1'korzystuje
*rr"l-ki. zilety relaksacl'jno-lecznicze wody wprawionej lv ruch, nasl'conej ozonem. Kapiel taka powoduje
rozluŹnienie tkanek, znrniejszenie napięcia mięśniolvego' poprawę ukrrr ienia złagodzenie bólu oraz
normalizacja frrnkcji wegetatywnych układrr nerwowego.

W okresie ponad 13 letniej plaktyki NIE obserwowaliśmy Źadn1'clr działań niepoŹądanych
w trakcie i po stósowaniu zabiegów z ttŻyctenl tego aparatu. obsenr'olr aliśm1''za to bardzo
pozytywne odczucia subiektywne Ze Strony pacjentów jak i obiekt1rł,ne obj awy poplawy u
pacjentów potl postacią llp.: zmniejszenia spastyki, poplawJ ciśr-rieniatętniczego, zmniejszeniem
dolegliwości bólowych ze stlony stawów obwodowych i kręgosłrrpa.
opinie pacjentów obselwowanych w trakcie zabiegów r nasze opinie sąjak najbardziej
poz)tywne w stosunku do tego urządzenia. Zabiegi wpływał.v na:
o r'vyraŹne złagodzenie lub rł'ręcz ustąpienie dolegliwości Ze strony aparatu ruchu'
główrrie dolegliwości odkr'ęgosłupowych oraz stawów obwodowyclr.
. uczucierozluŹrrierriamięśni szkieletowych'
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bart1zo \łł,raŹnedziałanie relaksujące. łagodzące obj awy nadpobucllirvości nerwowej
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osób będących r-ra co dzieri pod wpływenr duŻego stresll,
obserwowano zmniej szenie wartości ciśnienia tętniczego krwi u osób z nadciśnieniem omz
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osoby rnające sclrorzenia skóry typu łuszczycy lub zmiany liszaj o watę obserwowały
znamierure złagodzenie tych zmian'

stosunku
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przesłanek teoretycznych i doŚwiadczeń praktycznych innych użykowników
w celach
t.'a1eŻy uznać, iz nie rna przeciwwskazań clo stosowania tego urządzenia w warunkach domowych
niejasnego
rozległych,
oraz
profiiaktycznoJe czniczyćh. W przypadku ciąŹy, stwierdzorrej zakrzepicy
pochodzónia zmianaclr skórnych stosowanie tego urządzenia porvinrro byó skonsultowane z.lekarzem.

Z obserwacii własnych, z

Lekarz Henryk Paweł Kowalski
specjalista rehabilitacji medycznej
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B2 300 Elbląg' ul. Królewiecka 5
sekretariat@centru m-rehab ilitac ji. pl

www.centrum-rehabilitacji.pl

Sekretariat
Belestracja
Poradnia Sportowo-Lekarska

tel. / fax 055 236 23 3B
tel. 055 236 22 85
tel.055 236 23 31

