PREVITAL
Piraeus
ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ολοσωματική υπερθερμεία
Υπερθερμία Iratherm 1000

Η εφαρμογή της θέρμοθεραπείας γίνεται στην Prevital.
Mε την χρήση δύο σύγχρονων μηχανημάτων, του
Iratherm και του Celsius. Το Iratherm αφορά στην
ολοσωματική υπερθερμία, ενώ το Celsius
χρησιμοποιείται για την τοπική - περιοχική διαθερμία.

Πλεονεκτήματα της υπερθερμίας
Αύξηση αιμάτωσης οργάνων & ιστών,
Επιτάχυνση του Μεταβολισμού,
Ενεργοποίηση του Ορμονικού Συστήματος,
Ενεργοποίηση του Ανοσοποιητικού,
Αντιμετώπιση Χρόνιων Φλεγμονών,
Μείωση μυϊκών σπασμών,
Επιτάχυνση αγωγιμότητας των νευρικών ινών.

Iratherm 1000
Oλοσωματική υπερθερμία.
Το Iratherm είναι ένα σύγχρονο μηχάνημα τελευταίας
τεχνολογίας το οποίο χρησιμοποιείται για την φυσική
ενίσχυση διάφορων θεραπειών με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών και παθήσεων. Πρόκειται για
την ολοσωματική υπερθερμία, η οποία χρησιμοποιεί
υπέρυθρη ακτινοβολία προσομοιώνοντας την
ακτινοβολία του ήλιου για θα θερμάνει το σώμα.
Oι περιπτώσεις όπου ενδείκνυται η χρήση της,
πλην διάφορων συνδυαστικών θεραπειών είναι :
Ανοσοενίσχυση,
Αρθροπάθειες,
Παθήσεις ρευματικού κύκλου,
Νόσος του Bechterew,
Συστηματική Σκληροδερμία,
Βρογχικό Άσθμα,
Αποκατάσταση & Αποθεραπεία σε τραυματισμούς.
Αποτοξίνωση
Αποβολή βρέων μετάλλων
Σύνδρομο ινομυαλγίας
Χρόνιοι πόνοι
Αρτηριακή πίεση
Κατάθλιψη

Το iratherm ως εφαρμογή.
Στην ουσία πρόκειται για την πρόκληση τεχνητού
πυρετού. Όλοι γνωρίζουμε πως ο πυρετός
δημιουργείται από τον οργανισμό ώστε να θέσει σε
λειτουργία τα συστήματα άμυνας του σώματος.
Σε αρκετές ασθένειες το ανοσοποιητικό σύστημα
βρίσκεται σε αδράνεια, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη
οποιασδήποτε ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα σε ειδικές
περιπτώσεις οι ασθενείς δεν μπορούν να αναπτύξουν
πυρετό με φυσικό τρόπο, λόγω της κατάστασης του
οργανισμού τους.
Το iratherm βοηθά στην αφύπνιση του μεταβολισμού
και του ανοσοποιητικού συστήματος .
Επίσης σαν θεραπεία χρησιμοποιείται για την φυσική
αποκατάσταση του οργανισμού, για χαλάρωση,
για ορθοπεδικές παθήσεις και φυσιοθεραπεία.

Πως εφαρμόζεται
Ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο
κρεβάτι του μηχανήματος, το οποίο ακριβώς από κάτω
έχει εγκατεστημένη την συσκευή που παράγει την
θερμότητα.
Με την επίβλεψη του ιατρού, ρυθμίζεται η θερμοκρασία
που θέλει να αποκτήσει το σώμα σε στάδια.
Όταν επέλθει η επιθυμητή θερμοκρασία διατηρείται
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να
δημιουργήσει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του πυρετού.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αφύπνιση του
ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού,
την αποβολή τοξινών και την αυτόματη ενεργοποίηση
του μεταβολισμού. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων
του τεχνητού πυρετού, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες
θεραπείες, δημιουργούν πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση των ασθενειών και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε
Η υπερθερμία δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν
υπάρχουν:
Καρδιακός βηματοδότης, ασθενείς με μεταμόσχευση
του μυελού οστών, προηγούμενες δερματολογικές
βλάβες στην περιοχή, επιληψία, ασθενείς με διαταραχές
αντίληψης της θερμοκρασίας.

Τοπική διαθερμεία
Διαθερμία Celsius 42

Η τοπική διαθερμία είναι η εφαρμογή δεσμίδας
θερμότητας σε μία συγκεκριμένη περιοχή του σώματος.
Η χρήση της τοπικής διαθερμίας βοηθάει στην ενίσχυση
της απορρόφησης του χημειοθεραπευτικού σε κάποιον
όγκο, αυξάνει την ευαισθησία του όγκου στην
ακτινοβολία και ενισχύει τοπικά την άμυνα του
οργανισμού στα καρκινικά κύτταρα.
Πρόκειται για μία συνοδευτική θεραπεία, η οποία
δημιουργεί οφέλη από την αποτελεσματικότητα των
θεραπειών που λαμβάνει ήδη ο ασθενής, με
αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Δράσεις της τοπικής διαθερμίας
· Αυξημένη παροχή οξυγόνου περιμετρικά του όγκου,
· Υπεροξέωση του καρκινικού ιστού,
· Ευαισθητοποίηση των ιστών σε χημειοθεραπεία και
ακτινοβολία,
· Ελάττωση της ανθεκτικότητας του καρκινικού ιστού σε
χημειοθεραπεία και ακτινοβολία,
· Διέγερση του αμυντικού συστήματος.

Η τοπική διαθερμία ως εφαρμογή.
Το Celsius είναι μία σύγχρονη συσκευή που έχει
την δυνατότητα να δημιουργήσει μία δεσμίδα
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και να την διοχετεύσει
σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
Το αποτέλεσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
μπορεί να αυξήσει την θερμοκρασία στην περιοχή του
όγκου.
Λόγω της ακρίβειας της εφαρμογής ενδείκνυται για
όλους τους συμπαγείς όγκους και τις μεταστάσεις τους
στα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος.
Αποκλειστικά ως υποστηρικτική θεραπεία της
χημειοθεραπείας και των ακτινοβολιών.
Οι δυνατότητες και τα οφέλη της τοπικής υπερθερμίας,
με την έγκυρη ενημέρωση και συνεννόηση των ιατρών,
μπορεί να φέρει πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα,
όπως επίσης και να ενισχύσει τους ρυθμούς
αποκατάστασης, αυξάνοντας την ποιότητα ζωής
του ασθενούς.

Πως εφαρμόζεται.
To Celsius αποτελείται από ένα κρεβάτι το οποίο
έχει ένα ειδικά κατασκευασμένο στρώμα το οποίο
είναι χωρισμένο σε τετράγωνα, έναν βραχίονα που
φέρει την κεφαλή παραγωγής της ηλεκτρομαγνητικής
ενέργειας και την μονάδα χειρισμού, από την οποία
ελέγχεται το βάθος και η ένταση της δεσμίδας.
Ο ασθενής ξαπλώνει στο κρεβάτι αποκαλύπτοντας
μόνο το προς εφαρμογή μέρος του σώματός του.
Το σύστημα δημιουργεί την δεσμίδα ηλεκτρομαγνητικής
ενέργειας στο ενδιάμεσο μέρος του σώματος ακριβώς
εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα. Η δεσμίδα ενέργειας
δημιουργείται και βάλλει τον στόχο σε συγκεκριμένη
ένταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε.
Η διαθερμία δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν
υπάρχουν:
Mεταλλικές προθέσεις ή εμφυτεύματα στην περιοχή
θεραπείας, καρδιακός βηματοδότης, ασθενείς
με μεταμόσχευση του μυελού οστών, προηγούμενες
δερματολογικές βλάβες στην περιοχή, επιληψία,
ασθενείς με διαταραχές αντίληψης της θερμοκρασίας.
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