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Tájékoztató a vibrációs masszázskezelésről
Tisztelt Hölgyem/Uram!

A masszázspisztoly által kifejtett kombinált vibráció és pulzáció a bőrben elhelyezkedő,
nyomásra érzékeny mechanoreceptorok számára nyújt ingert. Ennek hatására a kezelt területen
elhelyezkedő kötőszöveti elemek, valamint az izmok ellazulnak, tónusuk csökken.
Mindemellett javul a szöveti keringés, amely gyorsítja a helyi anyagcserefolyamatokat, ezzel
elősegítve a gyorsabb regenerációt.
Napjainkban széles körben alkalmazott terápiás eszköz, mind a rehabilitáció, mind a
prevenció, azaz megelőzés területén. A masszázspisztoly készülék állítható intenzitása
személyre szabott kezelést tesz lehetővé, figyelmet fordítva az egyéni fájdalomtűrő
képességekre, valamint az egyéb egészégügyi problémák meglétére.
A kezelések hatására az izmok, valamint a kötőszöveti elemek rugalmasabbá válnak,
fokozódik a kezelt terület vér- és nyirokkeringése, csökken a fájdalom, nő a mozgástartomány,
összességében a gyógyulási folyamatok gyorsabbá válnak. Rendszeres alkalmazása mellett
hozzájárul a megfelelő ízületi- valamint izomterheléshez, illetve csökkenti a sérülések,
izomhúzódások kockázatát.
Masszázspisztollyal kezelhető problémák:


Izomfájdalmak



Kötőszöveti letapadások



Izomgörcsök, izomfeszülés



Izomláz okozta panaszok enyhítése



Testtartási problémák



Hát- és derékfájdalmak

oldal 1 / 3

RESIDENCE MEDICAL
• 4032 Debrecen • Bólyai utca 2. •
• Email: rendelo@residence-medical.hu •
• Rendelő: (30) 99-44-994 • Fizioterápia: (30) 83-63-269 •
Kezelési ellenjavallatok:


Láz, akut megbetegedések



Trombózis veszély



Terhesség



Zúzódások



Érfali gyengeség



Gyulladásos érbetegségek



Centrális vagy perifériás idegsérülések



Érzészavar



Epilepszia



Sugárterápia



Bizonyos

gyógyszerek

alkalmazása:

véralvadásgátlók,

fájdalomcsillapítók,

corticosteroid kezelés


Bőrelváltozás a kezelendő területen (pl.: seb, különböző bőrbetegségek, extrém
visszértágulat, daganatos elváltozás)

A kezelés során:


Megfelelő mennyiségű ultrahang gélt/masszázsolajat helyezünk a kezelendő területre.



A

kezelési

beállításokat

(frekvencia,

nyomáserősség)

a

páciens

egyéni

tűrőképességéhez igazítjuk.


A terápia ideje alatt a frekvencia fokozatos növelésére törekszünk.

A kezelés lehetséges mellékhatásai:
A kezeléseknek lehetnek mellékhatásai. A kezelés ideje alatt, illetve rövid idővel a kezelés
elvégzése után a következő mellékhatások jelentkezhetnek:


szúró-, viszkető-, fokozott melegségérzet, zsibbadás, kismértékű fájdalom a kezelés
alatt
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bőr kipirosodása, duzzanat



nyomásérzékenység



átmeneti fájdalomfokozódás



vérömlenyek keletkezhetnek

Amennyiben bármilyen mellékhatást észlel, azonnal értesítse a kezelést végző személyt!
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