HILOTHERAPY® sayesinde hızlı tedavi

HILOTHERAPY® hastaları için bilgiler
HILOTHERAPY® sistemi

Gerçekten de ‘ne kadar uzun, o kadar kısa!’ diyebilirsiniz.

Đlk başta mantıksız geldiği bir gerçek ancak
hakikaten, geleneksel yöntemlere nazaran
HILOTHERAPY® tedavi süresini büyük ölçüde kısaltır.
HILOTHERAPY® rahatsız edici soğutucuların
kullanılmadığı rahat tedavi yöntemi sayesinde hızla
iyileştiğinizi hissettirir.
HILOTHERAPY® ototeropatik süreçleri etkili bir biçimde

Değerli hastamız,

hızlandırır. Đster ayakta tedavi, ister uzun hastane

tedavisi sonrasında, yalnızca zamana bırakıp

Daha hızlı iyileşebilmeniz için hekiminiz,

terapiye müdahale etmeseniz dahi bu süreci en

geleneksel soğuk tedavisi yerine, yeni

etkili şekilde geçirirsiniz.

ve modern HILOTHERAPY® tedavisini
Vücudun farklı kısımları için anatomik oluşumlu

tercih etmektedir.

Bu tedaviyi tercih etmeyen ya da bundan

kelepçeler ile yüksek kaliteli ve izotermal bir tedavi

yararlanamayan hastalarla tedavi sürecinizi

aracı olan HILOTHERM® sabit ve etkili bir sıcaklık

Daha fazla bilgi için ilerleyen sayfalara

karşılaştırdığınızda, HILOTHERAPY sisteminin

sağlar. Sistem, kelepçeler içerisindeki kuvvetli

bakabilir ya da hekiminize danışabilirsiniz.

etkililiğini daha iyi anlayacaksınız.

kılcallar sayesinde sürekli bir su akışı sağlar.

®

HILOTHERAPY® ile acil şifalar dileriz.

Tedavinize yardımcı

Ameliyat ya da yaralanmalardan
sonra

Ne kadar soğuk, o kadar zararlı!
Soğuğun bilmeniz gereken
olumsuz etkileri

Teröpatik soğutmanın yararları
nelerdir?

Ameliyat ya da yaralanmalar çoğunlukla,
• şiddetli kanama,

15°C altında

• büyük şişlikler ve

• Lenfatik drenaj sistemi zarar görür, örn. hasar

• şiddetli ağrıya neden olur.

gören dokunun oluşturduğu bozulma düzelmez.

• ateş ve kırıklık hissi,

• kanamayı ve şişmeyi azaltır,
• ağrıyı ve ağrı kesici ihtiyacını azaltır,

Sonuçları ise;
• yüksek dozda ağrı kesiciler,

Eşsiz HILOTHERAPY® izotermal prensipte çalışır
ve sabit sıcaklığı sayesinde,

10°C altında

• vücudun onarıcı gücünü arttırır,

• iç algı zarar görür. Proprioseptörler, güç girdisi,

• uzun vadeli kullanıma uygundur

• uzun süre iyileşmeyen yaralar,

hareket ve eklem yerlerinin birbirine göre konumu

• işlevsel kısıtlılık ve

hakkında bize bilgi veren sensörlerdir. Bunların

• hayat kalitesinde düşüş

bozulması, daha büyük hasarlara neden olabilir (!)

ve kişisel soğuk hassasiyetinize uygun
sıcaklıkta tedavi sağlar.

• iyileştirici bağ dokular oluşmamaya başlar

Geleneksel yöntemler ve dezavantajları

(Fibroblastin)

Yaklaşık 0°C’de rahatsız edici soğutucuların

• hücre metabolizması işlevini tamamen yitirir

HILOTHERAPY® uygulaması ne kadar sürer?

görülmektedir:

5°C altında

Uygulama süresi, önceki tedavinin türüne göre

• deri ya da dokular ‘yanabilir’,

• sinirler dürtüleri iletmez; felç ve deri yanıkları riski

• sinir felcine sebep olabilir,

oluşur

kullanıldığı tedavilerde aşağıdaki olumsuzluklar

• her zaman reaktif hiperemiye sebep olur,
• vücudun kendini onarma gücü zarar görür.

Medikal püf noktası:
15°C altında doku sıcaklıklarından kaçının!
Đşte bu yüzden Hekiminizin tercihi HILOTHERAPY®!

değişir.
Lütfen hekiminize danışınız!

