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Zbavte se bolesti kloubů díky laserové
terapii
Nová MLS® LASEROVÁ TERAPIE vás zbaví bolesti, zánětů i otoků! Průběh zákroku je
bezpečný, neinvazivní a bezbolestný. 
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Jen 4 - 5 ošetření a bolestivost klesá o 50%
Nový robotizovaný přístroj M6 pro vysokovýkonnou laserovou terapii MLS®
(MultiwaveLockedSystém) pozitivně působí na trojici nejčastějších potíží, které pacienty trápí:
bolest – zánět – otok. Stačí 4-5 krátkých ošetření a bolestivost vašich kloubů poklesne až o 50
%. Společně s  poklesem bolesti se začnou obnovovat kloubní funkce a váš život výrazně
zlepší.

Kombinace impulsů a laseru přináší lepší výsledky
Impulsy MLS® jsou kombinancí   speci�ckých laserových záření. Celý proces má díky tomu
výrazně terapeutické účinky a výsledky jsou lepší a rychlejší, což má pozitivní vliv na pacienty
nejen po fyzické, ale i psychické stránce.

TerapieMLS® pomůže s akutními i chronickými stavy
Laserová terapie na přístroji M6 vám může pomoci při akutních i chronických bolestivých
stavech. Pokud Vás trápí artritida, otoky, jizvy, patní ostruha, tenisový loket, bércový vřed
nebo dekubity, neváhejte a kontaktujte nás.
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Vyšetření pouze s žádankou
Zákrok na této laserové terapii je nejprve nutné konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem a je
potřeba mít lékařské doporučení FT žádance. V  případě, že máte implantovaný
kardiostimulátor, není možné léčbu indikovat.
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AMBULANCE

Ambulance chronických ran

Ambulance bolesti

Ambulance plastické chirurgie

ODDĚLENÍ

ARIP

Centrální laboratoř

Centrální příjem

O NEMOCNICI

O nemocnici

To je naše nemocnice

Identi�kační údaje

KONTAKTUJTE NÁS
+420 583 331 111

info@nemocnicesumperk.cz

  

Ošetření na přístroji M6 není hrazené ze zdravotního pojištění. Informace o cenách najdete
v aktuálním ceníku.

Přijďte si k  nám vyzkoušet, jak se žije bez bolesti. Objednávejte se na telefonním čísle
583 333 651 nebo e-mailu rehab@nemocnicesumperk.cz

SPOJTE SE S NÁMI

  

Zadejte Váš e-mail Přihlásit

ODBĚR NEWSLETTERU

Odesláním registrace souhlasím se zasíláním newsletteru a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) Informace o zpracování osobních údajů
pro odběratele newsletteru.
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Ambulance praktického lékaře

Anesteziologická ambulance

Angiologická ambulance

Chirurgická ambulance

Diabetologická ambulance

Kompletní přehled 

Centrální operační sály a sterilizace

Dětské a novorozenecké oddělení

Gastroenterologické oddělení

Gynekologické oddělení

Chirurgické oddělení

Kompletní přehled 

Řízení kvality

Zaměstnanci

Organizační schéma

Orgány společnosti

Správa a provoz

Ochrana osobních údajů

MAGAZÍN

ODBĚR NEWSLETTERU

Zadejte Váš e-mail

Přihlásit

Odesláním registrace souhlasím se zasíláním
newsletteru a potvrzuji, že jsem si přečetl(a)
Informace o zpracování osobních údajů
pro odběratele newsletteru.
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