MD kolagénové injekcie

Rad prípravkov COLLAGEN MEDICAL DEVICES sú certifikované zdravotnícke pomôcky na
terapiu bolesti pohybového aparátu. Sú vyrábané talianskou spoločnosťou Guna, ktorá sa už viac
ako dvadsať rokov zaoberá farmaceutickým výskumom. Spoločnosť Guna tradične vo svojich
prípravkoch využíva predovšetkým telu vlastné látky vo fyziologických koncentráciách
v kombinácii s rastlinnými extraktmi a ďalšími prírodnými látkami. Konceptom je teda čo
najprirodzenejšie regulovať fyziologické funkcie nášho organizmu tam, kde je to potrebné. Do
konceptu tohto inovatívneho lekárskeho odvetvia tzv. "Fyziologickej regulačnej medicíny" sa
radia aj MD kolagénové injekcie.
Jedná sa o kompletný rad prípravkov na liečbu bolesti spôsobenej všetkými formami ochorenia
pohybového a podporného aparátu. Zmierňujú bolesť a zlepšujú pohyblivosť kĺbov spomalením
fyziologickej degenerácie kĺbov a pridružených tkanív, a to vždy v tej oblasti, pre ktorú sú určené.
Zároveň zmierňujú poškodenie spôsobené starnutím, nesprávnym držaním tela, sprievodnými
chronickými ochoreniami, poraneniami a úrazmi. Obsahujú kolagén, ktorý pôsobí proti
ochabnutosti spojivového tkaniva a látky rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú
transportu kolagénu do cieľového tkaniva. Účinkujú komplexne na bolesti pohybového aparátu.

Benefity:









Účinnosť
Bezpečnosť
Znášanlivosť
Bez alergických reakcií
Prírodný pôvod
Pre všetky vekové kategórie
Bez rizika liekových interakcií
Možnosť kombinácie s inou liečbou

Aplikácia je rýchla, minimálne bolestivá (aplikácia subkutánna, intradermálna, intramuskulárna,
intraartikulárna). Ideálne je absolvovať kúru 10 kolagénových injekcií, avšak záleží na type
problému a odporúčania lekára.
Štandardným liečebným protokolom je použitie jednej až dvoch ampuliek 2-3x týždenne po dobu
prvých dvoch týždňov podľa závažnosti a klinického stavu; následne jedno ošetrenie týždenne až
do úľavy od bolesti. Úľava od bolesti sa v rôznej intenzite zvyčajne dostavuje po prvom až treťom
ošetrení.

Prípravky MD kolagénové injekcie sú dostupné v 13 rôznych typoch:














MD-NECK na bolesti v oblasti krčnej chrbtice.
MD-THORACIC na bolesti v oblasti hrudnej chrbtice.
MD-LUMBAR na bolesti v lumbosakrálnej oblasti chrbtice.
MD-ISCHIAL na bolesti v ischiatickej oblasti chrbtice.
MD-SHOULDER na bolesti ramenného kĺbu.
MD-HIP na bolesti v oblasti bedier.
MD-KNEE na bolesti kolenného kĺbu.
MD-SMALL JOINTS na bolesti malých kĺbov.
MD-POLY na bolesti kĺbov.
MD-MUSCLE na bolesti svalov.
MD-NEURAL na neuropatickú bolesť.
MD-MATRIX na spevnenie spojivového tkaniva.
MD-TISSUE na antioxidačnú ochranu spojivového tkaniva.

MD-NECK na bolesti v oblasti krčnej chrbtice

Pomáha zlepšiť pohyblivosť chrbticových stavcov v oblasti krčnej chrbtice spomalením
fyziologickej degenerácie stavcov a pridružených tkanív.
MD-THORACIC na bolesti v oblasti hrudnej chrbtice
Pomáha zlepšiť pohyblivosť chrbtice v hrudnej oblasti, pôsobí analgeticky a prispieva k uvoľneniu
svalstva v tejto oblasti a zmierňuje lokalizovanú bolesť spôsobenú nesprávnym držaním tela.
MD-LUMBAR na bolesti v lumbosakrálnej oblasti chrbtice
Prispieva k zlepšeniu pohyblivosti v lumbosakrálnej oblasti chrbtice, k uvoľneniu patologickej
svalovej tenzie a k posilneniu svalov v tejto oblasti.
MD-ISCHIAL na bolesti v ischiatickej oblasti chrbtice
Pomáha zlepšiť pohyblivosť chrbticových stavcov v dolnej časti chrbta, prispieva k zlepšeniu
pohyblivosti a uvoľnenia patologickej svalovej tenzie dolných končatín a na zmiernenie bolesti pri
začatí pohybu.
MD-SHOULDER na bolesti ramenného kĺbu
Pomáha zlepšiť pohyblivosť ramenného kĺbu spomalením fyziologickej degenerácie kĺbov
a pridružených tkanív.
MD-HIP na bolesti v oblasti bedier
Pomáha zlepšiť pohyblivosť bedrových kĺbov, prispieva k uvoľneniu patologickej svalovej tenzie
v lumbosakrálnej oblasti a zmierňuje bolesť pri pohybe bedrových kĺbov tým, že prispieva
k spomaleniu fyziologických degeneratívnych zmien v tejto oblasti
MD-KNEE na bolesti kolenného kĺbu
Pomáha zlepšiť pohyblivosť kolenných kĺbov, prispieva k uvoľneniu patologickej svalovej tenzie
svalov v oblasti kolena a zmierňuje bolesť pri pohybe kolien tým, že prispieva k spomaleniu
fyziologických degeneratívnych zmien v oblasti kolenného kĺbu.
MD-SMALL JOINTS na bolesti malých kĺbov
Slúži k zlepšeniu pohyblivosti a zníženiu bolestivosti malých kĺbov rúk a nôh, k uvoľneniu
a posilneniu svalového tkaniva v postihnutej oblasti.
MD-POLY na bolesti kĺbov
Aplikácia prípravku MD-POLY je určená predovšetkým k zlepšeniu pohyblivosti a k zníženiu
bolestivosti kĺbov pri niektorých degeneratívnych a zápalových ochoreniach a k zníženiu
bolestivosti a zlepšeniu funkcie svalov, napríklad pri posturálnych chybách.
MD-MUSCLE na bolesti svalov
Pôsobí analgeticky predovšetkým svojím účinkom na svalové tkanivo, pomáha uvoľniť svaly,
pomáha posilniť svalové tkanivo pri problémoch spôsobených chybným držaním tela, zmierňuje
lokálne bolesť spôsobenú pohybom alebo zlým držaním tela.
MD-NEURAL na neuropatickú bolesť
Aplikácia prípravku MD-Neural pôsobí analgeticky pri neuropatickej bolesti v rôznych
lokalizáciách.
MD-MATRIX na spevnenie spojivového tkaniva
Pomáha spevniť tkanivovú matrix (základ spojivového tkaniva), v ktorej je umiestnená
kolagénové bariéra, a pomáha chrániť túto bariéru proti pôsobeniu voľných radikálov.
MD-TISSUE na antioxidačnú ochranu spojivového tkaniva
Pomáha posilňovať antioxidačnú ochranu spojivových tkanív pred pôsobením voľných radikálov,
pôsobiť proti fyziologickému starnutiu spojivových tkanív a prispieva k zmierneniu lokálnej bolesti
spôsobenej degeneratívnymi zmenami spojiva.

