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Najczęściej czytane
Młodzi i niedoświadczeni, ale
zdo lni i pełni fantazji w Teatrze
Kamienica
Konsumencie, masz prawo do
dobrego piwa!
Staż w Kompanii Piwowarskiej?
Teraz także w działach
technicznych!
IKEA wprowadza do Po lski
wyjątkową ko lekcję STOCKHOLM

Menedżer Kompanii Piwowarskiej
jedną z najważniejszych kobiet
po lskiego CSR-u

Szpital Żagiel Med oferuje nowy sposób
leczenia artrozy
opublikowany: środa, 13 marzec 2013 / źródło: CRH Żagiel Med

Z myślą o pacjentach cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, Szpital
Żagiel Med wprowadził  innowacyjną metodę leczenia artrozy. To pierwsza
placówka w Lublinie, oraz druga w województwie lubelskim, która oferuje ten
nowoczesny sposób leczenia.

Artroza to nie tylko mechaniczne zużycie chrząstek, to złożona choroba, która dotyka głownie stawów
kolanowych, łokciowych, kręgosłupa czy nadgarstków. Głównymi objawami tej jest m.in., obrzęk stawów,
ograniczenie ruchomości, a także nasilający się ból podczas wysiłku i ćwiczeń f izycznych, który doskwiera nawet
podczas braku aktywności np. podczas snu. 

Istnieje wiele f orm łagodzenia bólu, który towarzyszy zwyrodnieniom stawów. Najczęstszą z nich jest leczenie
f armakologiczne. Jednak długotrwałe przyjmowanie leków, może być szkodliwie nie tylko dla żołądka, ale w
ef ekcie prowadzić do powstania wrzodów. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe m.in. bioder i kolan kwalif ikują
się do leczenia operacyjnego, podczas którego staw wymieniany jest na sztuczny. 

Trzy tygodniowa terapia Orthokine® wskazana jest u pacjentów z wczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi. 
-  Metoda jest w pełni bezpieczna, ponieważ wykorzystuje naturalną odporność organizmu do zwalczania bólu.
Terapia, bowiem polega na podaniu pacjentowi własnych białek ochronnych wytworzonych z jego krwi -  – mówi
Jakub Sztylka Junior Product Manager Orthokine 

Osoba cierpiąca na artrozę, przez całą kurację otrzymuje łącznie 6 zastrzyków (1-2 razy w tygodniu). Surowica
zostaje wstrzyknięta w chory staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu, dzięki temu hamuje rozwój zapalenia
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Alfavox zaprezentował alfa Video
Contact Center podczas targów
Call Center World 2013
Kwaśno-słodkie Haribo na wiosn
ę
PIELĘGNACJA Z GREEN
PHARMACY MIÓD I ROOIBOS
Młodzi i niedoświadczeni, ale
zdo lni i pełni fantazji
Outsourcing Experts dynamicznie
wchodzi na rynek e-commerce
VENITA: HENNA DO BRWI I RZĘS
Oprawa oczu
Getin Noble Bank zacieśnia
współpracę z NGO – teraz przez
sport
Wiosenna odmiana z Ryżem
Brązowym Britta!
APS SA prowadzi nabór na
praktyki wakacyjne
Na promocje trzeba uważać.
Sposób na proste życie
MapaMap 7.5 - Premiera nowej
wersji nawigacji GPS
Arcus o trzymał najwyższą ocenę
wiarygodności kredytowej

stawów oraz opóźnia destrukcję chrząstek. 

-  Choroby zwyrodnieniowej nie można niestety cof nąć, ale można skutecznie ograniczyć jej postęp, jeśli leczenie
zostanie podjęte w odpowiednim momencie. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do licencjonowanych
placówek w Polsce, które w swoim zakresie korzystają z tej metody. Dzięki temu pacjenci mają szansę oddalić
wizję operacji -  mówi Dorota Karczewska prezes szpitala ŻAGIEL MED. 

Rozpoczęcie terapii powinna poprzedzać konsultacja z ortopedą, który stwierdzi czy pacjent kwalif ikuje się do
rozpoczęcia kuracji. 

Szczegóły dotyczące metody są dostępne pod numerem telef onu 81 44 10 888 oraz na stronie internetowej
www.orthokin.pl.

CRH Żagiel Med
Ż agiel Med Szpital 

20-362 Lublin 
ul. Tetmajera 21 
tel.: 81 44 10 888
http://zagielmed.pl

tekst dostarczony za pomocą
systemu pr.otwarty.pl

we współpracy z:
Agencja PR ROmedia

Artykuły oraz zdjęcia umieszczone w portalu Otwarty.pl są chronione prawami autorskimi. Redakcja Otwarty.pl nie ponosi odpowiedzialności
za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum oraz w komentarzach artykułów.
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