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Procedúry

Esetická medicína

V stručnosti vás týmto informačným letákom 
chceme informovať o novovytvorenom 
regeneračnom centre  v Liptovskom Hrádku v 
starej poliklinike na 2 poschodí, ktoré je 
zamerané pre všetky vekové skupiny, s cieľom 
revitalizovať,  zlepšiť zdravotnosť, pre 
športovcou výkon, pre zranených skrátiť 
regeneračný čas. 

Botulotoxín
Botulotoxín je produkovaný baktériami Clostridium botulinum. V lekárskej 
vede sa využíva okrem iného 1. pri korekcii mimických vrások 2. pri 
odstraňovaní nadmerného potenia
Používa sa len jeho minimálna dávka, ktorá je až tisíc-krát menšia ako dávka 
toxická pre ľudský organizmus a preto je táto metóda bezpečná. Botulotoxín 
dočasne blokuje nervovo-svalové zakončenia v aplikovanej tvárovej oblasti, 
čím zabraňuje prenosu nervových vzruchov na mimické svaly, spôsobuje ich 
dočasnú paralýzu a tým dochádza k vyhladeniu mimických vrások. 
Povrchová kožná citlivosť v aplikovanej oblasti zostáva zachovaná.
Botulotoxín sa aplikuje injekčnou formou, veľmi tenkou ihlou, procedúra je 
bezbolestná.

Kyselina hyaluronová
Celej problematike sa venoval plastický chirurg z Brazílie, Mauricio de Maio a 
to komplexné a optimálne ošetrenie s dlhotrvajúcim výsledkom na 
rejuvenizáciu, doplnenie a omladenie pleti najmä v lokalitách ako brada, 
spánky, líca, oči, pery a sánka.
Medzi najkvalitnejšie výplne medzi ktoré patrí aj Teosyal. Ošetrenie vyžaduje 
dlhodobú prácu s klientom. No tento plán zároveň na dlhú dobu prináša 
pacientovi prirodzený a mladistvý vzhľad.

09. Taping 
Alebo hovorovo tejping.

Pevné (rigidné, atletické, fixačné) tejpovacie pásky slúžia k fixacii kíbov. Jedná 
sa o formu ortézy / bandáíže vytvorenej užívateľovi na mieru, která neprekáža 
napríklad pri športovej výstroji. Použitie možné aj na malé kĺby prstov rúk k 
prevencii úrazu.

Pružné pásky proe tzv. kineziologické tejpovanie majú slúpžiť ako 
fyzioterapeutiocká metoda vyplývajuca z poznatkov kineziologie, ktorou je 
možné ovplyvniť činnosť svalov , väzov, fascií a lymfatického systému, požíva sa 
aj ku korekcii jaziev, úľavy od bolesti.

Zvláštnou formou tejpovania v kineziológii je aplikácia krížových a mriežkových 
tejpov tzv CrossLinks k cielenému ošetreniu akupunktúrnch bodov.

V našich priestoroch možné aj výkony estetickej medicíny. 



02. Kyslíková terapia 

• čistí krv a podporuje krvotvorbu
• udržuje cievy v dobrej kondícii
• posilňuje srdcovú činnosť (aj pri srdcovocievnych ochoreniach)
• napomáha regenerácii všetkých buniek
• spomaľuje starnutie kože, zvyšuje elasticitu pleti
• posilňuje imunitu
• upravuje metabolizmus, trávenie
• uľavuje od bolestí hlavy, migrén, únavy, depresie
• podporuje dobrý spánok
• upokojuje nervový systém
• zlepšuje koncentráciu a pozornosť
• mierne zlepšuje zrak
• zvyšuje fyzickú výkonnosť až o 25 %
• zmierňuje astmu, alergie, či chronickú obštrukčnú poruchu pľúc
• má silné antibakteriálne a protizápalové účinky
• zvyšuje sexuálnu aktivitu a sexuálny výkon

• pri epilepsii, 
• po bezprostrednej transplantácii orgánov
• pri pokročilej ateroskleróze
• pri zelenom zákale a odlupnutí sietnice
• pri vredovej chorobe žalúdka
• pri zápale prínosových dutín

Kontraindikácie

Indikácie

01. Hyperbarická terapia 

03. Kryoterapia 

• otrava dymom alebo oxidom uhoľnatým
• dekompresná choroba (u potápačov a letcov)
• plynová embólia
• akútna traumatická svalová ischémia – kompartment syndróm
• trieštivé poranenia končatín
• ťažká anaeróbna alebo zmiešaná infekcia mäkkých tkanív, faciitída, myonekróza
• plynová gangréna
• reperfúzny syndróm po invazívnom cievnom výkone
• reimplantácia úrazom amputovaných končatín
• postradiačné poškodenie, osteorádionekróza, nekróza mäkkých tkanív
• diabetické defekty tzv. diabetická noha
• ischemické vredy a defekty pretrvávajúce napriek optimálnej liečbe
• neuroblastóm IV. stupňa
• náhla hluchota po zvukovej traume
• tinnitus
• problematické kožné transplantáty a voľné svalové laloky
• chronický zápal kosti (osteomyelitída)
• vybrané nehojace sa infikované defekty
• akútne uzavretie sietnicovej tepny
• popáleniny nad 20% 2. stupňa a viac
• postanoxická encefalopatia
• cystoidná pneumatóza čreva
• nedokrvenie (hypoxia) mozgu - apalický syndróm, stavy po  kardiopulmonálnej
 resuscitácii, otravách, úrazoch, cievnych príhodách
• nehojace sa rany po rozsiahlych poraneniach, preležaninách a pod.

• pri epilepsii, 
• po bezprostrednej transplantácii orgánov
• pri pokročilej ateroskleróze
• pri zelenom zákale a odlupnutí sietnice
• pri vredovej chorobe žalúdka
• pri zápale prínosových dutín

Kontraindikácie
hyperbarickej terapie

Indikácie

Hyperbarická terapia nie je vhodná pre pacientov s neliečeným pneumotoraxom.
Terapia sa tiež neodporúča pacientom s nasledovnými symptómami:

Kryoterapia je kombinácia modernej medicíny s alternatívnou liečbou. 
Celotelová i lokálna kryoterapia si našla svoje uplatnenie nielen pri 
rehabilitáciách, zmierňovaní či odstraňovaní následkov chorôb, ale v 
súčasnosti je vyhľadávaná aj aktívnymi športovcami a ľuďmi, ktorí udržiavajú 
svoju kondíciu a zdravie. Vykonávame lokálnu kryoterapiu. Žite zdravo, cíťte 
sa mlado, cíťte sa fit.
Lokálna kryoterapia sa s úspechom využíva v športovom lekárstve, pri liečbe 
rôznych ochorení a úrazov, aplikovaním chladu priamo na postihnuté miesto. 
Lokálne pôsobenie schladeného vzduchu sa s úspechom využíva v 
športovom lekárstve, pomáha liečiť a odstraňovať následky úrazov, 
vyvrtnutia, otĺčenia, pretrénovania, hematómy, svalové spazmy a jazvy. 
Povzbudzuje cievy, pôsobí proti bolesti a napomáha pri liečbe zdĺhavých 
ochorení. Pomáha pri liečbe úrazov pohybového ústrojenstva, zlomením, 
vytknutia, vykĺbenín a natrhnutí šliach a svalov, reumatizmu, popálenín a 
rôznych degeneratívnych a zápalových zmien, sklerózy multiplex a zápalov 
kĺbov. 

Je to liečebná a regeneračná metóda, používaná nielen v medicíne, ale i v 
bežnom živote. O účinkoch oxygenoterapie priniesol prvé informácie nositeľ 
Nobelovej ceny Dr. Otto Warburg v roku 1931. No až v posledných rokoch je 
metóda všeobecne známejšia.
Ako sme už uviedli, vo vzduchu sa nachádza iba 21 % kyslíka. To nám na život 
celkom postačuje. Avšak vedomé vdychovanie kyslíka, koncentrovaného až na 
98 %, má výrazné liečebné účinky.

Hyperbarická komora je tlaková nádoba prispôsobená na pobyt osôb za 
podmienok zvýšeného tlaku vzduchu, v našom prípade čistého kyslíka 90% +/- 
5%.

Kyslík sa dostane na miesta, ktoré sú nedostatočne zásobované krvou. Pomáha 
ľuďom v ťažkých zdravotných situáciách. Pri chronických ochoreniach, ťažko sa 
hojacich ranách, pri nervových poruchách, otravách, mozgových príhodách či 
diabetických nohách sa dá dosiahnuť zlepšenie stavu tým, že regenerujeme tenké 
cievky – kapiláry v oblasti poškodeného miesta. Na to však potrebujeme množstvo 
energie a kyslíka. Kyslík je hlavným zdrojom tvorby energie v každej bunke 
ľudského organizmu a my ho vieme dostať do organizmu vo veľkých množstvách. 
Týmto spôsobom urýchlime proces hojenia poškodených tkanív.“.



04. Kolagénové solarium 

• Stimuláciu tvorby telu vlastného kolagénu a elastínu
• Zlepšenie pevnosti a pružnosti pokožky na celom tele
• Zlepšenie farby a textúry pleti
• Zmiernenie pigmentových škvŕn
• Zjemnenie pórov pokožky
• Podporu prekrvenia pleti
• Napnutie pokožky
• Redukciu vrások
• Redukciu strií
• Redukciu celulitídy
• Redukciu červených žiliek
• Rýchlejšiu regeneráciu a úľavu pri bolestiach svalov
• Znížené riziko avulzných zlomenín
• Zlepšenie flexibility kĺbov, šliach a väzív
• Zlepšenie priepustnosti pokožky pre aplikáciu kozmetiky

Aké výsledky možno očakávať?

06. Fototerapia 

• Boj proti prejavom starnutia
• Bolesti a poranení
• Dermatologických a kožných problémov
• Pediatria
• Sezónnej afektívnej poruchy (SAP)
• Zlepšuje mikrocirkuláciu a stimuláciu buniek
• Posilňuje imunitný systém
• Podporuje regeneračné a opravné procesy
• Urýchľuje hojenie rán, uľavuje od bolesti alebo znižuje jej intenzitu
• Aktivuje rast buniek
• Zlepšuje imunitný systém tela
• Podporuje liečivé procesy v tele

• zvýšená bunková energia
• zvýšená mikrocirkulácia a bunková aktivita
• zvýšená produkcia kolagénu a elastínu = neinvazívne kozmetické
 ošetrenia proti starnutiu
• redukcia opuchov a zápalov
• podporuje aktivitu buniek, čím urýchľuje liečivé procesy, trvalé a účinné hojenie
• redukovať vrásky, zvyšovať pevnosť a pružnosť pokožky a eliminovať
 jej nerovnomerné zafarbenie, s výsledkom zdravej mladistvej pleti
• pomáha zmierniť artritídu, bolesti svalov , kĺbov, zápaly a stuhnutia

• chronických a degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu
• bolestiach chrbtice, svalov, kĺbov
• artrózach
• pri prechladnutí
• gynekologických problémoch
• ochoreniach močových ciest
• kožných ochoreniach
• astme, alergii, neuralgiách

A. Bioptron

B. Solux – infra lampa

C. Horské slnko:

Výsledkom je: 

 Terapia vhodná pri: 

• nádorových ochoreniach
• krvácavých stavoch
• užívaní liekov zvyšujúcich citlivosť na ultrafialové žiarenie
• stavoch po a počas rádioterapii

 Terapiu neodporúčame pri: 

• Zvyšuje odolnosť proti stresu životného prostredia a súvisiac
• Detoxikuje pokožku a podporuje obnovu buniek
• Zvyšuje kyslík a vlhkosť v pokožke
• Znižuje pigmentové a starecké škvrny
• Znižuje opuchy a tmavé kruhy okolo očí
• Vyhladzuje jemné linky a vrásky na tvári
• Výrazne znižuje tvorbu vrások na tvári a dekolte
• Dopĺňa kolagén a elastín v spojivovom tkanive
• Viditeľne napína pokožku na celom tele
• Efektívne bojuje proti starnutiu pokožky

Pravidelná kolagénová terapia:

05. Masáže

• úľavu bolesti
• zmierňujú účinky úzkosti a depresie
• dočasne znižuje krvný tlak a tep
• aktiváciu parasympatického nervového systému, čo stimuluje uvoľnenie
 endorfínov a serotonínu, (hormóny šťastia)
• prevenciu fibrózy alebo tkaniny jazvy
• zlepšenie toku lymfy
• zlepšenie spánku

Priaznivé účinky

• žilová trombóza
• chudokrvnosť
• poškodenie ciev
• oslabenie kostí
• zlomeniny
• osteoporóza
• horúčka

 Kontraindikácie masáže 

Vedecky a lekársky je dokázané, že mnohé ochorenia a psychické poruchy sú 
spôsobené nedostatkom svetla. Dnes trávime takmer 90 % času vo vnútorných 
priestoroch, bez prístupu prírodného svetla. Pre naše zdravie to predstavuje vysoké 
riziko vzniku viacerých ochorení. Na to, aby sme boli zdraví a dokázali predchádzať 
chorobám potrebujeme svetlo

je bezpečná a účinná terapia vhodná pre každého, kdekoľvek a 
kedykoľvek. Terapia svetlom Bioptron je klinicky testovaná, 
certifikovaná a určená na liečbu:



08. Megadávka  vitamínu C 

Vitamín C - kyselina askorbová, E300
Je vo vode rozpustný vitamín, dôležitý k udržaniu života a zdravia. V tele plní 
veľa dôležitých funkcií , je citlivý na zmeny teploty a oxidáciu, jeho chemický 
názov je kyseliná askorbová vzorcom C6H8O6 Prvý krát bol izolovaný 1928, 
zabraňuje skorbutu – ochorneie námorníkov pri dlhodobom nedostatku.

Vplyv na zdravie človeka 
Vitamín C je potrebný pre metabolizmus aminokyselín, konkrétne pre vznik 
nekódovaných aminokyselín hydroxylisinu a hydroxy prolínu. Tým sa podieľa na 
syntéze kolagénu. Jeho nedostatok sa prejavuje menšou pevnosťou 
väzivového aparátu , menšou pevnosťou steny ciev a zvýšenou krvácavosťou. 
Takisto je potrebný v procese tkanivového dýchania, podporuje vstrebávanie 
železa stimuluje tvorbu bielych krviniek vývoj kostí, zubov, chrupaviek 
podporuje rast, podieľa sa na antioxidačnej ochrane bunky redukciou radikálov.

Kontraindikácie
Podávanie megadávok vitamínu C sa neodporúča pri ochorení na obličkové 
kamene alebo u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, alebo pri ochorení 
s akumuláciou železa (talasémia, hemochromatóza, sideroblastická anémia). 
Pri pľúcnom ochorením (napr. obštrukčné a reštrikčné bronchiálne a pľúcne 
ochorenie) len do 7,5 g za deň, keďže vyššie dávky môžu viesť k akútnemu 
dyspnoe Kyselina askorbová môže interferovať s antikoagulanciami 
(kumarínovými derivátmi).

Fertilita, gravidita, laktácia 
Denná dávka 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa nemá prekročiť počas 
gravidity alebo laktácie. Kyselina askorbová sa vylučuje do ľudského mlieka a 
prestupuje placentárnou bariérou. Prejavy nedostatku spomalený rast, rýchla 
kazivosť zubov, narušenie stavby kostí, krvácaním, deforácie kĺbov, častejšie 
infekcie, zvýšenou únavou, zníženou tvorbou mlieka. Extrémnym príkladom je 
ochorenie s názvom Skorbut , ktorý sa prejavuje anémiou, krvácaním, 
opuchom kĺbov, ďasna, strátou zubov, krehkosťou kostí, sterilitou, infekciami, 
atrofiou svalstva, žaludočnými vredmi.

Prejavy prebytku
Akutna toxicita je malá, pre predávkovaní dochádza k podráždení žalúdku
a zažívacieho traktu. Prebytok sa vylučuje obličkami.

Suplementácia 
Doporučená denná dávka je 90 mg / deň muž a 80 mg / deň žena. U 
športovcov je pdenná potreba viac ako uvedená referencie , ako u sedavého 
spôsobu života pre procesy hojenia a oxidačného poškodenia. Do uvedenj 
skupiny možeme zaradiť fajčiarov, tehotné a kojace ženy, staršie osoby, osoby 
so zvýšenou fyzickou a psychickou záťažou. Možeme teda povedať že 
doplňovanie vitamínu C je žiadúce.

07. Parafínové rukavičky 

• neznášanlivosť zložiek kompozície
• akútny zápal
• obdobie exacerbácie chronických ochorení
• prítomnosť spálenia slnkom
• onkológia
• hypertenzia
• kŕčové žily
• diabetes
• tuberkulóza
• poškodenie kože po parafíne
• vredy, vyrážky, otvorené rany alebo zápaly
• ekzém v akútnom štádiu
• prítomnosť hyperrichózy u dievčat
• Rosacea

• spevnenie nechtov
• regeneruje pokožku rúk
• krásna a hodvábne jemná pokožka rúk
• viditeľné a okamžité omladenie rúk
• uvoľní svaly, bolesť kĺbov a stuhnutého zápästia, ktoré je dôsledkom
 jednostrannej námahy (napr. práca na PC...)
• prevonia pokožku rúk
• poradí si aj s pigmentovými škvrnami
• prehrieva a zlepšuje krvný obeh
• prispieva ku zmierneniu bolestí pri artrití

Týmito pravidelnými
parafínovými zábalmi sa docieli:

Kontraindikácie
Parafínová terapia je kozmetická procedúra starostlivosti o pleť,
ktorá má vynikajúce výsledky. Kvôli povahe ľudského tela existujú ľudia,
ktorí ju nemôžu používať z viacerých dôvodov:

Kozmetický parafín je bohatý na minerálne látky, najmä na železo, horčík a 
kremík. Taktiež je zdrojom vitamínu E, ktorý pomáha bojovať proti starnutiu 
pokožky. Má veľkú tepelnú kapacitu a dokáže absorbovať i ďalej si uchovať veľké 
množstvo tepla. Kozmetický parafín prehrieva, uvoľňuje, zvyšuje krvný obeh, 
otvára póry a podporuje cirkuláciu živín v koži.
Tento vosk sa využíva sa pri chorobách pohybového aparátu, u chronickej 
reumatickej artritídy, pri chorobách drobných kĺbov končatín alebo na suchú a 
popraskanú pokožku. Parafínové zábaly teda predstavujú procedúru, ktorá 
kombinuje zdravotné aj estetické účinky

Aplikovaním teplého parafínu nastáva zvýšené prekrvenie pokožky, a tým 
dochádza k urýchleniu látkovej výmeny. Póry pokožky sa pôsobením tepla 
otvoria, liečebné látky sa tak lepšie vstrebú do kože a tým sa pokožka dokonale 
hydratuje. Táto procedúra pomáha vyhladiť drsnú, popraskanú a vysušenú 
pokožku, zároveň môže byť ako doplnok ku kozmetickému ošetreniu, i ako 
preventívne zdravotné ošetrenie rúk, ktoré je veľmi príjemné.


