FMS krēsls mazā iegurņa problēmu ārstēšanai - spēcīgs magnētiskais lauks stimulē
muskuļu kontrakcijas
Indikācijas


Viens risinājums dažādu veidu urīna un fēču nesaturēšanas ārstēšanai;



Rehabilitācija pēc uroģenitālām operācijām;



Rehabilitācija pēc dzemdībām un pie vaginālā atslābuma sindroma;



Erekcijas disfunkcija;



Sāpju mazināšana muguras lejasdaļā.

Priekšrocības


Terapija ir vienkārša un neprasa pacienta sagatavošanos;



Terapijas laikā pacients ir apģērbts un atrodas sēdus;



Stimulācijas laikā pacients apzinās un koncentrējas uz savu muskuļ u kontrakcijām, kas ir
vienkāršs veids, kā iemācī ties vingrojumus;



Neinvazī va un bezsāpī ga terapija.



Uzlabojumus var sagaidī t jau pēc dažām terapijas sesijām;



Terapiju var veikt divas lī dz trī s reizes nedēļ ā, 20 minūšu sesijās;



Terapijas programma tiek izvēlēta katram pacientam individuāli, pēc ārsta konsultācijas un
fiziskas apskates, un atkarī bā no pacienta simptomiem un diagnozes;



Nav zināmi negatīvi blakus efekti, ņemot vērā kontrindikācijas.

FMS aplikators kaulu locītavu sistēmas, muskulatūras un mugurkaula problēmu
ārstēšanai - spēcīgs magnētiskais lauks stimulē muskuļu kontrakcijas
Indikācijas


Pēc dažāda veida traumām, arī pēc sporta traumām;



Kaulu lūzumu un brūču ātrākai dziedēšanai;



Rehabilitācija pēc operācijām, imobilizācijas;



Akūtas un hroniskas muguras sāpes;



Kakla radikulopātija;



Muskuļu atrofija, spazmas;



Artrozes, artrīti, u.c. locītavu problēmas;



Neiropātijas.

Priekšrocības


FMS ļ auj stimulēt dziļ os muskuļ us, ko elektroterapija neaizsniedz;



FMS efektī gi stimulē muskuļ u audus, nesaskaroties ar ādu;



Magnētiskais lauks arī ietekmē visus audus zem aplikatora ar 1.7 Tesla stipru magnētisko lauku;



FMS ir bezsāpī ga un neinvazī va,



Aplikatoru var piestiprināt ķermenim vai terapeits to var lietot manuāli;



Manuāla lietošana ļ auj viegli sajust ķermeņa motoriku un nodrošināt efektī gu stimulāciju;



Nav zināmi negatī vi blakus efekti, ņemot vērā kontrindikācijas.

Kad nedrīkst veikt Funkcionālās Magnētiskās Stimulācijas procedūras

Jāatceras, ka ir arī dažas kontrindikācijas, kad procedūru labāk neveikt. Viens no
iemesliem, kas neļauj izmantot magnētisko lauku, ir sirds elektrostimulatori. Nav ieteicams
veikt procedūru arī tad, ja organismā ir akūta infekcija (gripa, paaugstināta ķermeņa
temperatūra) vai ir onkoloģisks process. Nav ieteicams pacientiem, kuriem ir medikamentu
dozētās ievadīšanas sistēmas un grūtniecēm. Pacientiem, kam ir metāla implanti, pastāv risks,
ka šie implanti sakarsīs, tomēr ir pacienti ar implantiem, kuriem procedūru iespējams veikt, –
jāatceras, ka katrs gadījums ir atšķirīgs, un tikai speciālists var lemt par terapijas iespējām
pacientiem ar implantiem.

Cenas
FMS krēsls sēžai:
 14 EUR = 1 procedūra (20 min)
 pērkot minimums 6 procedūras vienā reizē - viena procedūra = 10 EUR.
Rekomendējamais pilns kurss - 16 procedūras. 2 vai 3 procedūras nedēļā.
Līdz 3. decembrim pakalpojumam iepazīšanās cena- 7 EUR
FMS krēsls sēžai un mugurai:
 15 EUR = 1 procedūra (30min)
 pērkot minimums 6 procedūras vienā reizē - viena procedūra = 12 EUR.
Rekomendējamais pilns kurss - 16 procedūras. 2 vai 3 procedūras nedēļā.
Līdz 3. decembrim pakalpojumam iepazīšanās cena- 8 EUR
FMS manuālais aplikators:
 15 EUR = 1 procedūra (20min)
 pērkot minimums 5 procedūras vienā reizē - viena procedūra = 12 EUR.
Rekomendējamais pilns kurss vienai zonai/indikācijai - 10 procedūras. 2 vai 3 procedūras
nedēļā.
Līdz 3. decembrim pakalpojumam iepazīšanās cena- 7 EUR
FMS uzturošā procedūra pēc kursa pabeigšanas:
 Pērkot 12 procedūru abonementu, kuras var iziet gada laikā, 12 mēnešu laikā - 1 reizi
mēnesī vai 6 mēnešu laikā - 2 reizes mēnesī.
 6 EUR = 1 procedūra (20min)
 7 EUR = 1 procedūra (30min)
Līdz 3. decembrim pakalpojumam iepazīšanās cena- 7 EUR

