
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

امج العل  جيه  البر  
ي المياه الحرارية العل 

ي مسبح المنتجع الصحي ف 
جية تمارين جماعية ف   

 

 
ي يقوم بها مدربون مؤهلون 

ي الت 
البدن  ل تأهيل  ي ا لمياه المعدنية وإعادة ا

 الجمع بي   االستحمام ف 

ي  :   التأثير العلج   
ي  عىل نظام الحركة ونظام القلب واألوعية   إيجابر التعليق ، وله تأثبر  الماء بالقيام بتمارين  ي 

الجمباز ف  يسمح لك 

التنفسي   الدموية والجهاز 

ي أصحا 
ب : يصلح للمرض   

 متلزمات آالم الظهر 

الهيكلية   األم راض  العضلية 

ي 
ة العضلت بشكل مرض   ظروف زيادة نبر

البدنية  القدرة   انخفاض 

 ارتفاع ضغط الدم من الدرجة األوىل وا لثانية 

 نوع عضلة القلب أو النوع السام  من تنكس عضلة القلب 

 عصاب األوعية الدموية 

ي المفاصل والعظام 
 حاالت ما بعد الصدمة ف 
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ي المياه الحراري 
ي فرد   ليسيك / ة العلجية، فلورايد سيحمام ف   

 
 

 
ي الماء الحراري 

 حمام ف 

ي  :   التأثير العلج   
العضلت   المح يط والعكس با لعكس ، ويري    ح  ا لدم إىل  ي األعضاء الداخل ية ، وينقل 

 
إنه يؤدي إىل تفاعل حراري ف

العرق والبول .   الهيكلية والملس اء ، ويزيد من إفراز 

ي أصحاب  يصلح للمر 
: ض   

 ارتفاع ضغط الدم من الدرجة األوىل والثانية 

 نوع عضلة القلب أو النوع السام من تنكس عضلة القلب 

 عصاب األوعية الدموية 

ي المفاصل   والعظام 
 حاالت ما بعد الصدمة ف 

المفاصل  الروماتويدي   التهاب 

مية المزمنة  الروماتبر   األمراض 

الفقري  ال عمود  ي 
التنكسية ف   اعتلل الديسكو واألمراض 

 التهاب األنسجة حول المفصل 

ايير    تصلب الشر

الجلدية المزمنة  ها من األمراض   الصدفية وغبر
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ي المياه الحرارية العلجية 
ي ف 
ي حمام    حمام معدن 

ي + السباحة م ف 
ساونا   ع مساج مان   

 
ي يقوم بها مدربون مؤه لون 

ي الت 
البدن  ي المياه المعدنية وإعادة التأهيل 

 الجمع  بي   اال ستحمام ف 

ي ير ال التأث  :   علج   
 

ي عىل نظام الحركة ونظام القلب واألوعية   إيجابر التعليق ، وله تأثبر  الماء بالقيام بتمارين  ي 
الجمباز ف  يسمح لك 

ي األعضاء الداخلية ، وينقل الدم إىل المحيط والعكس  
 
إنه يؤدي إىل تفاعل حراري   ف  . التنفسي الدموية والجهاز 

الهي كلية والم لساء ، وي زيد م ن إفراز العرق والبول  العضلت   بالعكس ، ويري    ح 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 متلزمات آالم الظهر 

الهيكلية  العضلية   األمراض 

ي 
ة العضلت بشكل مرض   ظروف زيادة نبر

البدنية  القدرة   انخفاض 

 ارتفاع ضغط  الدم من الد رجة األوىل والثانية 

 نوع عضلة القلب أو النوع السام من تنكس عضلة القلب 

 عصاب األ وعية الد موية 

ي   المفاصل والعظام 
 حاالت ما بعد الصدمة ف 

 ارتفاع ضغط الدم من الدرجة األوىل 

المفاصل الروماتويدي   التهاب 

مية المزمنة  الروماتبر   األمراض 

ي العمود   الفقري 
التن كسية ف   اعتلل الديسك   واألمراض 

 التهاب األنسجة حول المفصل 

ايير    تصلب الشر

ها من   األمراض  الجلدية  المزمنة   الصدفية وغبر
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ي الم 
ياه الحرارية العلجية حمام األوزون ف   

 
ي المياه الحرارية العالجية ، حيث يتم توفي  الهواء المخصب بجزيئات األوزون من  

حمام األوزون هو حمام ف 

الهواء.  يتم   ة من فقاعات  الماء مع كمية كبي  ي 
ة.  الهدف من العالج هو تدليك الجسم مغمورا ف  خالل حصي 

الزيوت األساسية المطورة خصيصا   ي 
إثراء اآلثار العالجية الجيدة جدا من خالل م زايا حمام  اللؤلؤ واأل وزون ف 

ي لألنسجة والتطهي  وشد الجل د 
خاء وتنظيم الدورة الدموية والتمثيل الغذ ان   أو أمالح الشفاء: االنتعاش واالسي 

لتال ية:     من وجهة نظر العالج باألوزون ، كمجال للطب ، األه م هو عمل األوزون عىل جسم اإلنسان بالطريقة ا

ي تحرق الدهون  
الت  ي الخاليا 

ي ف 
ي إ زالة السموم من الجسم ، وتحسي   التمثيل الغذان 

دعم ا لكبد ف 

ايي   ،   القلبية وتصلب الشر الثالثية(   ال ضارة   باأل وعية الدموية ، والوقاية من النوبات  ول ، الدهون  )الكوليسي 

ي الدم ، والقضاء عىل السموم عن ط ريق ربط ها وإحد اث الطرد ،  
وخفض وإزالة مح توى حمض اليوريك ف 

وتحسي   الدورة الدموية ، والقضاء عىل االحتقان ومنع تكوينها ، والحد من تكتل خاليا الدم الحمراء ،  

،  تدمي  الفطريا ت   وتحسي   ن قل األكسجي   وتدفق الدم ، وزيادة امتصاص األكسجي   بواسطة األنسجة 

وسات ومنع ظهورها مرة أخرى  يا والفي   والبكتي 

 

: زون  فائده االو   
اللمفاوية. يحارب السيلوليت. يزيل السموم   الدموية. يحسن الدورة الدموية. يحفز األوعية  ات    يوسع الشعبر

ي وتغذية األنسجة 
التمثيل الغذاب  . يحفز عملية   وينعم الجلد. يمنع   تشكيل الدواىلي

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

مية والتنكسية لألعضاء  الحركية وإصابات المفاصل و األنسجة الرخوة   ارتفاع ضغط الدم واألمراض الروماتبر 

ال معوية والسيلوليت   يانية والطرفية والسمنة وانتفاخ البطن واالضطرابات  الدورة الدموية الشر واضطرابات 

خاء  التمدد واالسبر  وعلمات 

:   موانع   
 األ ورام الشطانيه 

الن شط   السل 

ي القلب 
 قصور ف 

بات القلب   جهاز تنظيم ض 

 ضع 

 الحمل 

 خثار 

ا لدم   تلو ث 
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 حمام حمض الكربونيك / فردي 

 
 يتم الحصول عىل حمام حمض الكربونيك 

 (CO2)  عن طريق خلط المياه المعدنية مع أنهيدريد حمض  ا لكربون ي ك 

 

ي  :   التأثير العلج   
الجسم   ي 

ات ف  التغبر ي عىل الجلد عىل شك ل فقاعات غازية ويسبب العديد من 
الماب  يفرز أنهيدريد حمض الكربونيك 

يانية والور يدية. نتيجة لذلك ، يتم تقليل ضغط الدم  ات الدموية الشر .من   خلل توسع الشعبر  

 له أيضا تأثبر مهدئ ومري    ح 

 

ي أصحاب 
:   يصلح للمرض   

ي القلب 
 قصور ف 

ا لتهاب عضلة القلب   الظروف بعد 

 انحطاط عضلة القلب 

 سمنة 

 عصاب 

ا لدم   ارتفاع   ضغط 

ايير  األطراف السفلية  ي شر
ايير  ف   تصلب الشر

ايير   التهاب الشر  تضييق 
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ي   الغاز   حمام  ي الماء الحراري العلج 
ي /فرد   ف   

 
ي حوض بمياه معدنية ، يتم تطبيق الهواء المض غوط عليه عند ضغط حوالي  1  جو 

 يتكون حمام ا ل جاكوزي   ف 
 

ي  :   التأثير العلج   
التمثيل   ا لدموية ويحسن عملية  ا لهواء له تأثبر مري    ح ومهدئ ، ويحف ز الد ورة  الماء المشبع بفقاعات  ي 

 
الحمام ف

ي ، وله تأثبر منوم أيضا 
 الغذاب 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 االستثارة العصبية المفرطة 

اليومي ،  إجهاد العمل   اإلج هاد 

 

ي الميا   غازي ام من الطير  ال م ح 
ه الحرارية العلجية ف   

 
ي  حوض  استحمام بمياه حرارية شافية ومع إضافة الخث ، أي نوع من الخث  

ل غازي   ف  يتم تنفيذ حمام الطي   ا

وتينات واألحماض األمينية وا لراتنجات   الدبالية والبيتومي   والير يحتوي عىل مكونات عضوية ، مثل األحماض 

لنباتية غي  المتدهورة و الم كونات غي  العضوية  -  المعدنية. باإلضافة إل ذلك ، يت م توفي    وال شمع والمكونا ت   ا

 الهواء المضغوط بضغط حوالي  1  جو إل حوض االس تحمام 

 

ي  :   التأثير العلج   
الناج م عن   . يحسن دوران األوعية الدقيقة ويدعم القضاء عىل السموم. يقلل من االنزعاج  ي

خ  يهدئ ويسبر

الزائد  ي   والحمل 
 ال مجهود  البدب 
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ي أصحاب : يصلح ل 
لمرض   

الهيكىلي  العضىلي  ي الج هاز 
 
مية والتنكسية ف الروماتبر   األمراض 

الرخوة   إصابات المفاصل واألنسجة 

يانية والطرفية   اضطرابات الدورة الدموية الشر

 سمنة 

المعوي   اضطرابات التمعج 

خاء  ، االسبر التمدد   السيلوليت ، علمات 

 

ير  / فردي الط   حمام   

 
الدبالي ة والبيتومي     حمام    الخث ،   الطي   هو نوع م ن الخث يحتوي عىل مكونات عضوية ، مثل األ حماض 

لنباتية غي  المتدهورة والمكونات غي    وتينات واألحماض األمينية والراتنج ات والشمع والمكونات ا والير

 العضوية  –  المعدنية 

ي  :   التأثير العلج   
ع   ال نبض والتنفس ، واحمرار الجل د  ، وزيادة ضغط الدم بشكل عابر ، وتشي     ع  تحفبر  الدورة الدموية ، وتشي    

ي  
امتصاص اإلفرازات التر ي واآلثار المضادة لللتهابات لمكونات الخث. ي سهل الخث أيضا 

التمثيل   الغذاب  ع مليات 

ي عمل علجات الخث عىل   
ات مسكنة ويحسن الدورة الدموية. ف  ي حاالت مرضية مختلفة ، وله تأثبر

تظهر ف 

الدورة   ارتفاع درج ة حرارة األنس جة   و يسبب تحفبر   ي 
العالية ، مما تسبب ف  ي  حر ارتها 

الجسم يلعب دورا هاما ف 

التمثيل   ي ضغط الدم ، وتشي    ع عمليات 
النبض والتنفس ، واحمرار الجلد ، وزيادة عابرة ف  ع  الدموية ، وتشي    

الخث  ار المضادة لللتهابات لمكونات  ي واآلث
 الغذاب 

 

ي أصحا يصلح للم 
ب : رض   

 

 األمراض وحاالت  ما بعد الصدمة لألعضاء   الحركية 

ا لفقري والمفاصل  الع مود  ي 
 مرض تنكسي  ف 

الروماتويدية   األمراض 

 االلتهابات حول المفصل 

ي   األلم العصتر
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ي مياه التسخير  الحراري 
ي رباعي الخليا ف 

ي مان 
 حمام كهربان 

 
لتيار   ا ي باستخدام أربعة أحواض استحمام مملوءة   بالماء وا لتيار المباشر عىل  الطرف. قد يتدفق 

حمام كهربان 

ي بعض أمراض الجهاز  
العلي ا أو من األطراف العلوية إل السفلية. العالج له آثار   ف  من األطراف السفلية إل 

ات عالجية مختلفة  . اعتمادا عىل اتجاه التدفق     أثناء العالج ، يتم الحصول عىل تأثي  ي
ي الوعان   القلتر

 

ي التأثير ال  :   علج   
ي ضغط الدم  

 
ي المركزي. يتم ا لحصول عىل انخفاض ف حمام من أرب  ع خل يا ي زيد أو يقلل من استثارة الجهاز العصتر

المكون من أرب  ع خليا له أيضا تأثبر مس كن ،   اعتمادا عىل اتجاه   التدفق  ،   الحمام  اعتمادا عىل  اتجاه  أو االرتفاع 

 التدفق  ، يتم الحصول عىل تأثبر مهدئ ، وخفض ض غط الدم أو   تحفبر  ، وزيادة ضغ ط الدم 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 

ي 
الوعاب  ي  الق لتر الجهاز  ي 

 
 اضطرابات ف

ارتفاع ضغط الدم بشكل مفرط   الميل إىل 

انخفاض ضغط الدم بشكل مفرط   الميل إىل 

 متلزمات األلم مع مسار مختلف 

 التهابات 

ي 
 شلل جزب 

 هشاشه العظام 

 العصاب 

 اضطرابات الدورة الدموية ال طرفية 
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ي المياه الحرارية العلجية 
لوية األطراف الع    أو   األطراف السفلية    حمام جاكوزي ف   

 
ها الميكانيكي المرتبط بحركة الدوامة ،   يتم   لتأثي  الحراري للمياه وتأثي  يستخدم هذا العالج ألغراض عالجية ا

العلوية أو األطراف ال سفلية أو للجسم كله ،    تم تجهي     ي خزانات ،  العالجات عىلي   األطراف 
إجراء العالجات ف 

ي حركة  الدوامة 
 هذه الخزانات بأجهزة ميكا نيكية تدخل  الماء ف 

 

ي  :   التأثير العلج   
التدليك المعتدل جنبا إىل جنب مع تأثبر الحرارة ،   يسبب   تدليك الدوامة )حمام الدوامة( هو شكل من أشكال 

 تخفيف األنسجة ، والحد من قوة العضلت ، وتحسير  إمدادات   الدم وتخفيف األلم . 

 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

ا لمزمنة   االلتهابات 

 حاالت  ما بعد الصدم ة 

المفاصل الروماتويدي المزمن   التهاب 

 االلتهابات حول المفصل 

الندبات   تقلصات 

 حاالت ما بعد الكسور والخلع وااللتواء 

 الشلل الرخو 

التنكسية  ات   التغبر
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ي تحت الماء  
ي المياه الحرارية ا الصحة الق   -التدليك المان 

لعلجية طاعية أو الكلية ف   

 
ي العالج الطبيعي باستخدام  

ي   المياه الحرارية ا لعالجية من قبل أخصان 
ي حوض استحمام ف 

يتم تنفيذ اإلجراء   ف 

الماء عند ضغط  1-4  أجواء جوي ة   يتم تنفيذ العالج عىل كامل جسم المريض   تيار من 
 

 

 

ي  :   التأثير العلج   
ي  ال ع ص تر التوتر  ي ويقلل من 

التمثيل الغذاب  ح الع ضلت ويخفف األلم ويزيد من   يحفز العلج الدورة   الدموية ويري    

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

ايير    تصلب الشر

 ارتفاع ضغط الدم 

 الخثاري 

ي  التاخر يان   أمراض الشر

ي القلب 
 قصور ف 

الباسيدوا   م ر ض 
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ي المياه الحرارية العلجية 
ي متعدد المسارات ف 

 التدليك المان 

 
ي المياه ال حرارية العالجية با ستخدام الهواء المض غوط  الفار من  

ي حوض استحمام ف 
يتم إ جراء  العالج ف 

 الفوهات الموجودة عىل جدران حوض  االستحما م

 

ي  :   التأثير العلج   
ي ،   له تأثبر تخفيف وتهدئة  

التمثيل الغذاب  الماء  تشع عملية  الميكانيكي مع قطرات  درجة الحرارة والضغط والتهيج 

 واسبر خاء   يحفز الدورة الدموية 

 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

ال مفرطة   االستثارة  العصبية 

اليو مي    اإلجها د 
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ي   الدوش االسكتلندي بالماء الحراري العلج 

 
ب الجسم  ي تض 

الماء الت  كير من تيارات  ي يكون فيه  ا لضغط ودرجة حرارة وا حد ه   أو أ
 عالج مان 

 

ي  :   التأثير العلج   
الدم الجلدي من خلل توسيع   ي ضغط الدم واحتقان 

 
االستحمام له تأثبر مهدئ  ومري    ح ، مما يسبب  انخفاضا ف

 األوعية  الدموية   

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 

 العصاب 

 اضطرابات الدورة الدموية الطرفية 

 ضمور العضلت 

 حاالت م ا بعد ا لكسور والخلع وااللتواء 

 الحاالت بعد إصابات األنسجة الرخوة 

المفاصل   انحطاط 

 تصلب الشر ايير  

 ارتفاع ضغط الدم 

 الخثاري 

ي  التاخر يان   أمراض الشر

ي القلب 
 قصور ف 

 مرض جريفز 
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ي ث   -دش   ابت عىل شكل رف مع الماء الحراري العلج   

 
  . ب الجسم   له   تأثي  كبي  ي تض 

الماء ا لت  كير من تيارات  ي يكون فيه لضغط ودرجة حرارة واحد ه    أو أ
عالج مان 

ي  ال جدران 
 تحافظ هذه  الدشات عىل اتجاه ثابت  للسق وط   عىل جسم الماء من الفوهات الموضوعة ف 

 

   

ي  :   التأثير العلج   
الدم الجلدي من خلل توسيع   ي ضغط الدم واحتقان 

االستحمام  له تأثبر م هدئ ومري    ح ، مما يسبب انخفاضا ف 

 األوعية الدموية 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 العصاب 

 اضطرابات الد ورة الدموي ة الطرفية 

 ضمور العضلت 

 حاال ت  ما بعد الكسور والخلع وااللتواء 

 الحاالت بعد إصابات األنسجة الرخوة 

 ا لتهاب   المف اصل 

ايير    تصلب الشر

 ارتفاع ضغط الدم 

 الخثاري 

ي  التاخر يان   أمراض الشر

ي القلب 
 قصور ف 

 مرض جريفز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCM Clinic S.A. In collaboration / www.altaltour.cz / 00420 776 755 555
Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP 611 272 20 32; REGON 021685332 

KRS nr 0000396826 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wrocław, IX wydział KRS, Wysokość Kapitału 15 000 000,00 zł; wpłacony w całości 
ALIOR Bank, SWIFT (BIC): ALBPPLPW IBAN: PL 84 2490 0005 0000 4600 6111 9390 

www.altaltour.cz
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland


 

 

 

 

 

  

  

 

 

ي   شطف العير  بالماء الحراري العلج 

 
نتيجة للعالجات ، يشعر المريض براحة الرؤية ألن العي   رط بة بشكل أفضل وتتغذى وتزود بالدم ، وبالتالي  

ي   لتأثي  العالجر ا طيب،   يستمر  ات  الي  يتم تقليل ك مية األ دوية ال مستخدمة لي  طيب العي   بشكل كبي  وإطالة في 

 لمدة  6  أشهر تقريبا 

ي ي 
أصحاب :   البالغير    صلح للمرض   

الملتحمة  المزمن والتهاب الجفن   التهاب 

المتكرر   اللسان   التهاب 

ي القرنية 
ات   اللحقة لللتهابات ف   التغ بر

 متلزمة جفاف العير  

التهاب حاد يجب  أن يمر    4-6  أسابيع   التهاب  القزحية   المزمن وال متكرر )من 

العير  وجراحة إعتام عدسة العير  )بعد  4-6  أسابيع(  الجراحة داخل    الحاالت بعد 

ي مقلة العير  بعد الجراحة )بعد  4-6  أسابيع( 
  تهيج متواصل ف 

الدورة الدموية  الشبكية والمشيمية  ي من مقلة العير  ، مما يتطلب تحسير  
 تنكس   الج زء الخلف 

AMD البقعي المرتبط بالعمر       الضمور 

  المرح لة المبكرة من ضمور العصب البرصي 

 الجلوكوما مع ضغط العير  المنظم 

degeneratio pigmentos    تنكس صبغة الشبكية الصباغية 

ي 
:   أصحاب   األطفال   يصلح للمرض   

الملتحمة المزمن   التهاب 

ي القر نية 
ات اللحقة لللتهابات ف   التغبر

ا لعير    متلزمة جفاف 

القزحية المزمن والمتكرر   التهاب 

degeneratio pigmentosa    تنكس صبغة الشبكية الصباغية 

:   موانع   
الحادة وتحت الحادة   الجلوكوما 

ي جهاز الرؤية 
 التهاب حاد ف 

 نزيف الشبكية وتحت الشبكية ل علج بيلويد 

 ) الت نفسي الحادة ، فشل  الق لب والجهاز     )الشطان ،  ، السل ، األمراض المعدية 
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 استنشاق بالموجات فوق الصوتية الفردية عىل أساس المياه الحرارية العلجية 

 
 االستنشاق  الما ء   الحراري 

 

ي  :   التأثير العلج   
الهوائية  الشعب   تشي    ع تطهبر 

المخاط   زيادة إفراز 

المخاطي  ي الغشاء 
 
 تحفبر  حركة   التنقل   لألهداب ف

خاء إفراز مجرى الهواء وتسهي ل تقييمه   اسبر

 لها ت أثبر  مهدئ )تركبر  منخفض من األملح المعدنية( 

ي )تركبر  عال من  األملح   المعدنيه ( 
 لها تأثبر محفز واحت قاب 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 

الحلق واألنف  ي 
 التهاب مزمن ف 

الشعب الهوائية وأمرا ض الرئة   التهاب 

التنفسي العلوي   أمراض الجهاز 

الحنجره   التهاب 

 حساسية 

ي 
 حاالت ا إلرهاق الصوبر

التنفسي األخر ي   أمراض الجهاز 
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المياه الحرارية العلجية ي  ق الصوتية الفردية ع استنشاق سولير  بالموجات فو   

 
المياه المالحة عىل أساس ا لمياه الحرارية العالجية مع  ملح       استنشاق 

 

ي التأثير ا  :   لعلج   
المخاطي ،   ي الغشاء 

التنق ل  لألهداب ف  الهوائية ، وزيادة إفراز المخاط ، وتحفبر    حركه  الشعب  تشي    ع تطهبر 

تأثبر مهدئ )تركبر  منخفض من األملح المعدنية( عمل   الهوائية وتسهيل إخلئها يك ون لها  خاء إفراز الشعب  واسبر

ي )تركبر  عال من األملح المعدنية( . 
 محف ز ، احتقاب 

 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 

الحلق واألنف  ي 
 
 التهاب مزمن ف

الش عب الهوائية وأ مراض الرئة     التهاب 

التنفسي العلوي     أمراض الجهاز 

الحادة    الحنجرة مع استبعاد الحاالت   التهاب 

 حساسية   

ي 
 حاالت اإلرهاق الصوبر

التنف سي األخرى     أمراض الجهاز 
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ي أو كىلي أو كمادات 
ير  الط التفاف جزن   

 
يتكون العالج من تغطية الجسم بالطي   وهو نوع م ن الخث يحتوي عىل م كونات عضوية ،  مثل األحماض  

لنباتية غي  المتدهورة   ا وتينات واألحماض األمينية والراتنجات والشمع والمكونات  ال دبالية والبيتومي   والير

.والمكونات غي  العضوية  -  المعدنية   

 

ي  :   التأثير العلج   
النبض والتنفس ، واحمرار  الجلد ، وزيادة ضغ ط الدم  ، وتشي     ع عمليا ت   ع  يسبب تحفبر   الدورة الدم وية ، وتش ي    

ي  
 
ي تظهر ف

التر ال طير  ،    يسهل ا لطير    أيضا امتصاص اإلفرازات  المضادة لللتهابات لمكونات  ي واآلثار 
التمثيل الغذاب 

ات مسكنة ، ويحسن الدورة الدموية  و ي قلل   من  تشنجات  العضلت .   حاالت مرضية مختلفة ، وله تأثبر

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 األ م راض وحاالت ما بع د  اإلصابه   لألع ضاء ا لحركية 

العمود الفقري والمفاصل  ي 
 مرض تنكسي ف 

الروماتويدية   األمراض 

 االلتهابات حول المف اصل 

ي   األلم العصتر

م المزمن   الرومات بر 

العصب المتعدد   التهاب 

يتونية  البر  االلتصاقات 
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ائح  طير  ال  (  دات كما )   شر  

 
ي  مع خصائص في   يائية   ائح  الطي   أو الكمادات ،  الطي   المصبوب هو نوع  من الخث العالجر تستخدم شر

 كيميائية محدد ه 

وتينات والراتنجات والشمع   وجينية واألحماض   الدبالية والفيتامينات والير عوامل الشفاء هي األجسام اال سي 

والعفص ،   يتكون العالج من تطبيق فتات  مختلطه    م ع  عجينة الماء عند درجة حرارة  40  درجة  -  45  درجة  

ا لجسم  ة عىل   مئوية مباشر

 

ي التأثير   :   العلج   
ا لدموي ة   ويقلل   من   خاء عىل األنسجة ،  يحسن الدورة  ار ،  االسبر ا ل طير    له آثار مضادة لللتهابات ، مسكن ، االحبر

 تشنجات  العضلت 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الجهاز العظمي المفصىلي   التهاب 

 االلتهابات حول الم فاصل 

الفقري  ي ومتلزمة آالم العمود   األلم العصتر

 أمراض الروماتو يد  

 التهاب األنسجة الرخوة 
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واليدين(   مير  للقد )   الطير  كمادات    

 
ي شكل كمادات ،    الطي   هو نوع من الخث يحتوي عىل مكونات  

يتكون ا لعالج من تغطية الجسم بالطي   ف 

وتينات واألحماض األمينية والراتنجات والشمع   ي ذلك األحماض الد بالية والبيتومي   والير
عضوية ،   بما ف 

لنب اتية غي  المتد هورة والمكونات المعدنية غي  العضوية   والمكونات ا

 
 

ي  :   التأثير العلج   
التمثيل   ع   عمليا ت  ع النبض والتنفس ، واحمرار الجلد ، وزيادة ضغط الدم   وتشي     ال دموية ، وتشي     تحفبر  الدورة 

ي  حاالت مرضية مخ تلفة ، وله  
ي تظهر ف 

ي   و   مضاد   لللتهابات  يسهل  الطير    أيضا امتصاص اإلفرازات التر
الغذاب 

ات مسكنة ، ويحسن الدورة الدموية ويقلل   من  تشنجات  العضلت   تأث بر

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 

 األمراض وحاالت ما بعد الصدمة لألعضاء الحركية 

الفقري   والمفاصل    ي  العمود 
 مرض تنكسي ف 

الروماتويدية     األمراض 

 االلتهابات حول المف ا صل   

ي     األلم العصتر

البر يتونية     االلتصاقات 
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العيون عىل    الطير  كمادات    

 
ي شكل كمادات   عىلي   العيون . 

 يتكون العالج من   الطي   المعقم ف 

ي  :   التأثير العلج   
 مضاد لللتهابات  

ا  ي  مبيد للجراثيم و البكبر

التالفة   تجديد األنسجة 

ال دورة الد موية   زيادة 

التفاعلت األنزيمية   تنشيط 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الملتحمة الم زمن والتهاب ال جفن   التها ب 

المتكرر     اللسان   التهاب 

ي القرنية   
ات اللحقة لللتهابات ف   التغبر

 متلزمة جفاف العير    

التهاب حاد يجب أن يمر عىل األقل  4-6  أ سابيع(  القزحية المزمن والمتكرر )من  التهاب   

إعتام عدسة العير  ) بعد  4-6  أسابيع (    الجراحة داخل العير  وجراحة   الحاالت بعد 

العير  بعد الجراحة )بعد  4-6  أسابيع(    ي مقلة 
 تهيج متواصل ف 

ي من مقلة العير  مما يتطلب   تحسير  توسع الشبكية والمشيمية   
 تنكس الجزء الخلف 

 المرحلة المبكرة من ضمور العصب البرصي   

 الجل وكوم ا مع ضغط العير  المنظم   

 

 

:   موانع     

الحادة وتحت الحاد ة   الجلوكوما 

ا لرؤية    ي جهاز 
 التهاب حاد   ف 

التنفسي  و الشطان ) المعدية الحادة ، فشل  القلب والجهاز  (  السل ، األمراض   
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عىل الرقبة   الطير    كمادات   

 
ي شكل كمادات ،    الطي   هو نوع من   الخث يحتوي عىل  مكونات  

يتكون ا لعالج من تغطية الجسم بالطي   ف 

وتين ات واألحماض األ مينية والراتنجات والشمع   لبي ت ومي   والير ي ذلك األحماض الدبالية وا
عضوية ، بما ف 

لنباتية غي  المتدهورة والمكونات المعدنية غي  العضوية   والمكونات ا

 

ي  :   التأثير العلج   
التمثيل   ا لجلد ، وزيادة ضغط الدم  وتشي    ع عمليات  ع النبض والتنفس ، واحمرار  ال دموية ، وتشي     تحفبر  الدورة 

ي حاالت مرضية مختلفة ، وله  
 
ي تظهر ف

ي  و   مضاد   للل ت هابات  يسهل  الط ير    أيضا امتصاص اإلفرازات التر
الغذاب 

ات مسكنة ، ويحسن الدورة الدموية ويقلل   من  تشنجات  العضلت   تأثبر

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 

 األمراض وحاالت ما بعد الصدمة لأل عضاء الحركية 

الفقري والمفاصل    ي العمود 
 
 مرض تنكسي ف

ال ر وماتويدية     األمراض 

 االل تهابات حول المف ا صل   

ي     األلم العصتر

يتونية    البر  االلتصاقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCM Clinic S.A. In collaboration / www.altaltour.cz  / 00420 776 755 555
Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP 611 272 20 32; REGON 021685332 

KRS nr 0000396826 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wrocław, IX wydział KRS, Wysokość Kapitału 15 000 000,00 zł; wpłacony w całości 
ALIOR Bank, SWIFT (BIC): ALBPPLPW IBAN: PL 84 2490 0005 0000 4600 6111 9390 

www.altaltour.cz
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland


 

 

 

 

 

  

  

 

 

المساج( )   التدليك الكلسيكي   

 
ي تعمل عىل الجلد واألنسجة ت حت الجلد  

اليدوية المختلفة الت  التدليك الكالسيكي هو مجموعة من اإلجراءات 

ات منعكسة عىل الدورة   ي شكل ت غيي 
والعضالت وكبسوالت المفاصل واألربطة بطريقة ميكانيكية ، وك ذلك ف 

 الدموية والعصبية والغدد الصماء إل األعضاء الداخلية ،  هي   و احدة من أقدم طرق العالج الطبيعي 
 

ي  :   التأثير العلج   
الحاالت المرضية حيث  توجد حاجة لتحسير  اضطراب الجلد والتغذية ، وإزا لة   ي جميع 

 
التدليك ف يشار إىل 

خاء العضلت ، وتنظيم   الوريدي واللمفاوي ، وتشي    ع اسبر الجلدية   ، وإزالة   الركود  اضطرابات إمدادات  الدم 

التوتر العقىلي ، إلخ.   و يحسن الدورة الدموية   ي ، وتخفيف 
التمثيل الغذاب  توترها ، وتخ فيف األلم ، وتحفبر  

 المحلية ،  ويزي د من إفراز الغدد  الصماء . 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

المفاصل واإلصابات والخمول   اضطرابات وظيفة ال عضلت بعد أم راض العضلت أو 

ي   بعض أمراض الرئة( 
المثال ف  التنفسية )عىل سبيل   ضعف العضلت 

مية  الروماتبر   األمراض 

الهيكلية   حاالت ما بعد العمليات الجراحية العضلية 

 بعد اإلصا بات 

الزائد للعضلت   الحمل 

الفقري  ، متلزمة آالم العمود  ي  األلم العصتر

ي 
التم ثيل الغذاب   ا ضطرابات 

 قصور القلب المزمن 

ايير   ايير  تصلب الشر  تصلب الشر

 التهاب األوعية الدموية  الخثاري والطمسي 

السيقان  ي 
اللمفاوية ف   قصور األوعية 

 ال سمنة 

 إصابات األعصاب الطرفية 

ي   األ لم العصتر

المفاصل الروماتويدي عىل المدى الطويل   الت هاب 
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ون أكوافيي    –التدليك المهي      

 
از ، وهو إجراء جاف يتم إجراؤه بمساعدة جهاز خاص يتدفق من خالله الماء ، مما يخلق   يسىم تدلي ك االهي  

ازات   اهي  

 

ي  :   التأثير العلج   
ة واألنسجة تحت الجلد يح سن   الدورة الدموية الطرفية  ة والصغبر  تدليك مجموعات العضلت الكببر

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الفقري ، متلزمة عرق النسا ، الصداع ، بعض أمراض األعضاء الداخلية   ا لعمود  العظام ،   ا إل صابات ،  م ،   الروماتبر 

 

 الترصيف اللمفاوي اليدوي 

 
التضيف اللم فاوي هو واحد من العالجات العالجية المتخصصة ،   بمساعدة حركات اليد السلسة   والحساسة  

الليمف اوية .  ي تم إنشاؤها لهذا الغرض ، يت م تحسي   الدو رة الدموية 
 للمعالج أو األجهزة األخرى الت 

 

ي  :   التأثير العلج   
الناتجة عن التورم وااللتهابات والوذمة الورمية واللمفاوية   باإلضا فة إىل ذلك ، يحسن الرصف   الوقاية من األمراض 

ي اإلزالة الشيعة للسموم من الجسم . 
الغذائية ، ويحسن  أداء الجهاز المناعي ويساهم ف   نقل العناض 

ي أصح يصل 
اب : ح للمرض   

 اللمفاوية ، م ا بعد  اإلصابات   ، ما بعد الجراحة  

ي 
مية ، شلل جز ب  ي األمراض الروماتبر 

 بعد الجراحة  ف 
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PNF 

 
 هو عالج شامل يستخدم إلعادة  تنشي ط   أو إعادة  إنتاج وظيف ة حركية محددة ، فقدت أ و   تاثرت   نتيجة للمرض 

ي العضالت والعظام  
ي تسبب اختالالت وظيفية ف 

ي عدد كبي  من الكيانات المرضية الت 
تستخدم هذه الطريقه  ف 

ي مجال طب األعصاب وجراحة العظام 
   وخاصة ف 

 

ي أصح ح للمر يصل 
اب : ض   

العصبية العضلية   األمراض 

الهيكىلي  التأهيل بعد العمل ية الجراحية للجهاز العض ىلي   إعادة 

ي 
النمطية للمسر الصورة  ي 

 اضطر ابات ف 
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يدوي العلج ال   

 
ي المفاصل  

الهيكىلي ،   عن طريق تقنيات خاص ة  للوضعيات   والتحكم   ف  عالج المشاكل   المتعلقة با لجهاز العضىلي 

الطرفية والعمود الفقري ، وكذلك العمل  عىل األنسجة  الرخوة ، من الممكن تحسي   نطاق الحركة وتقليل  

 األلم وااللتهابات . 

 

ي  :   التأثير العلج   
المفاصل   تحسير  حركة 

 الحد من األلم 

ي  المفاصل  
 الحد من اال لتهاب ف 

 الحد من  تشنجات   العضلت 

 

ي أصح ح للمر يصل 
اب : ض   
الظهر   آالم 

 التهاب جذور األعصاب 

 عرق النساء 

ي المفاصل   الطرفية 
 ألم ف 

 تقي ي د  حركة المفاصل 

PHS )"متلزمة الكتف المؤلمة"(   

الناتج عن خلل العمود الفقري   الصداع 
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ي إعادة التأهيل قبل    التذبذب 
وبعد العملية الجراحية العميق ف   

 
ي تردد الحقل.  

ات مقابلة   ف  لتيار ذهابا وإيابا ، مما يسبب تغيي  التذبذب العميق بطريقة تتدفق   ا يعمل جهاز 

ي ناب ض قوي بي    الجهاز  وجسم المريض. 
 يتم إ نشاء مجال كه ربان 

ي األنسجة هناك الكثي  من  
ي جسم المريض )ف 

ي األنسجة ويتفاعل مع الشحنات ف 
ق المجال الكهربان    يخي 

 األيونات 

لتالفة ، وهو أمر ذ و أهمية كبي  ة   ي عملية شفاء األنسجة ا
ع   كبي  ف  يؤدي استخدام التذبذب العميق إل تشي    

.  يحس ن الشفاء األشع بشكل كبي  من جودة أنسجة الندبة ، مما يسمح بإدخال ط رق إعادة   للعالج  الطبيعي

ي فقط عودة أشع إل  
كير فعالية    وخاصة العالج الحركي   وهذا بدوره ال يعت  التأهيل األخرى بشكل أشع وأ

ي جو دتها   
ا ف   وظيفة  األنسجة الطبيعية ، ولكن أيضا تحسنا كبي 

 

ي  :   التأثير العلج   
 تخفي ف   ال تورم 

 العلج المسكن لألعضاء الحركية 

 علج لإلصابات الجديدة 

الجروح(  )التئام   العلج بعد العملية الجراحية 

-  ال مفتوح ه   أيضا    علج الجر و ح  

الشد  اللفافة ،   علج االضطرابات 

التنفسي   علج أمراض الجها ز 
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ت الطبيه اللصقا   

 
ي المقصود .  لتأثي  العالجر ال مريض لتحقيق  ا يط خاص يلتصق بجسم   االستخدام الماهر لشر

ي األطفال وكبار السن والنساء ال حوامل   ال  
هذه الطريقة لطيفة وآمنة ، بحيث يمكنك استخدامها دون مشاك ل ف 

ي لبضعة أيام     يسىم تسجيل علم الحركة  
يط أي ردود فعل تحسسية    والتطبيق لمرة واحدة يك ف  يعطي الشر

يط   الالصق .  ي أي  وقت بعد تطبيق الشر
 "معالجا عىل مدار  24  ساعة" ألنه   يعمل ف 

 

ي  :   التأثير العلج   
 مسكن ألم 

المفاصل   استقرار 

 تصحيح   ا لع ضلت 

 تقليل أو تقوية  تشنجات   العضلت 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 جراحه العظام 

 االعصاب 

م   الروماتبر 

ي 
ال رياض   الطب 

 طب األطفال 

النساء   امراض 
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 الموجات فوق الصوتية 

 
ي     يتم  

ي الكهربان  امن للتيار العالجر يتكون العالج من   تحفي   األنس جة ذات الموجات الصوتية والتطبيق المي  

 تكييف الجهاز إلنتاج موجة بالموجات فوق الصوتية المستمرة 
 

ي  :   التأثير العلج   
 مسكن ألم 

 يقلل من ت شنجات   العضلت 

الن شطة بيولوجيا   تشكيل الم ركبات 

 توسع األوعية الدموية 

ي    تثبيط الجهاز ال عص تر

 تثبيط  العمليات االلتهابية 

 تشي    ع امتصاص األنسجة 

ا  الهيستامير  بكميات نشطة بيولوجي الشبيهة ب  تحفبر  المواد 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 هشاشه العظام 

 االلتهابات حول الم فاصل 

ي   
ي العصب الثلب 

ي ف   ألم عصتر

 متلزما ت آالم  الظهر 

 عرق النساء 

 آالم ما بعد  الحوادث والعمليات واإل صابات 
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ي الطل 
ء الكهربان   

 
اثني   من األقطاب الكهربائية   لتيار المباشر مع  ي الذي يستخدم ا

ي   هو   من ضمن   العالج الكهربان 
الطالء الكهربان 

 عىل منصات رطبة وضعت فوق المنطقة المصابة . 
 

ي  :   التأثير العلج   
ي بالطريقة المختلفة لوضع األقطاب   الكهربائية   اعتمادا عىل الطرق    يمكن  

ي للطلء الكهرباب  التأثبر العلخر ير تب ط 

ي  عىلي أنه  مسكن ومضاد لللتهابات ويسبب توسع األوعية  
تقليل   استثارة ال عصب ، كما يعمل  الطلء الكهرباب 

 الدموية . 

 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 هشاشه العظام 

اثيا ت   الديسكوب

العصب المزمن   التهاب 

 الشلل الرخو 

 اضطرابات الدورة الدموية الط رفية 

ي   ا أللم العصتر

العظام   التصاقات 
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دد المجال ا  لكهرومغناطيسي عالي الي  ابولس    - تير  

 
يائية   ي الخصائص الفي  

دد   يعمل عىلي   أغشية الخاليا   مما يؤدي إ ل تغيي  ف  لتيارات عالية الي  يستخدم ا

 والكيميائية لألنس جة . 
 

ي  :   التأثير العلج   
أنه يسبب امتصاص   المجال بوضوح عىل أنه  مضا د لللتهابات   ومسكن ومضاد للتورم   كما  يتم تميبر  تأثبر هذا 

 األورام الدموية 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 االلتهابات حول المف ا صل 

 الجروح  صعبة األ ل تئام   

العمليات الجراحية     الحا الت بعد 

 الحاالت بعد إصابات ا ألنسجة الرخوة   

الزوائد الرحم ية     التهاب 

الجيوب األنفية     التهاب 

 األ ورام الدموي ة اللحقة للصدمة   

 بعض األمراض الجلدية   
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الديناميكا   –التيارات الديناميكية    

 
ي  
لتيار ، وهي العملية ا لت  ا لتيار االندفاعي المطبق عىل هذا  ي وا

لتيار الجلفان  ا تتكون الديناميكا من تشغيل 

ي شكل "تيا رات دافعة"     تيارات  ديناميكية تس ىم تيارات برنارد  
دد ف  تن طوي عىل استخدام تيارات منخفضة الي 

ي  ي مصحح أحادي الحافة عىل الشكل الموجر دد جيتر
   تم إنشاؤها نتيجة لفرض تيار مي 

 

ي  :   التأثير العلج   
المختلفة    نحصل عىل عم ل   المسكنات    والحد من قوة   ددات  التيارات ذات البر اعتمادا عىل استخدام أحد 

 تشنجات  العضلت ، وتوسيع   األوعية الدموية ،  وزيادة كتلة  العضلت 

ي أو ضمور  
التالفة قليل    مثل شلل جزب  ي للعضلت السليمة أو 

الكهرباب  التناظر  التيارات أيضا إلجراء  تستخدم 

 العضلت  
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الحراريه اللمبات    – سولوكس   –  لعلج الحراري ا   

 
ي تم تصها األنسجة   

مصباح سولوكس  لل تشعيع   باألشعة تحت الحمراء واألشعة المرئية   تزيد طاقة اإلشعاع الت 

ا حراريا  تأثي   من الطاقة   الحركية   لجزيئاتها   وبالتالي تزيد من الحالة الحرارية لألنسجة    أي تسبب 

 

ي  :   التأثير العلج   
التمثيل   ي قوة العض لت    وزيادة 

ي    وانخ فاض ف 
ياب  الشر التدفق عبر أنسجة الدم  ي 

نتيجة لإلشعاع    هناك زيادة ف 

ي إدر اك عتبة األلم    وبالتاىلي تسكير  
ي    وتحفبر  مستقبلت الجلد و زيادة ف 

 الغذاب 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 االلتهابات المزمنة تحت الحادة 

المفاصل المزمن وااللتهاب حول المف ا صل   التهاب 

ي ومتلزمات األلم    األلم العصتر

ي  البكتبر الجلد واألن سجة الرخوة ذات األصل  التهاب   بعد 
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ي لج الكهر الع 
ي عن طريق تحفير  العصب الكهر   -  بان 

الجلد   بان   

 
دد مع تسكي   قو ي  لتيارات متوسطة وعالية الي   ا

 

 

ي  :   التأثير العلج   
الجل د  ي عبر 

 يعتمد التسكير  عىل تحفبر  العصب الكهرباب 

 

ي أصحاب :   يصلح 
للمرض   

 متلزمات آال م العضلت  

ي العمود الفقري والمفاصل  و ا الم   العصب 
 متلزمات األل م ف 
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ي للعضلت 
 التحفير  الكهربان 

 
ي نابض   يسبب العالج تقلص العضالت المتحكم فيه ، متجاوزا بعض أو  

تحفي   العضال ت باستخدام تيار كهربان 

ي ظل الظروف العادية 
ي المسؤول عن االنقباض ف   كل الجهاز العصتر

 

ي  :   التأثير العلج   
ا لعضلت   و يسا عد   النبضات العصبية إىل  انتقال  ي األمراض العصبية   عندما ي تم إزعاج 

يستخدم عىل نطاق و اسع ف 

ي  تحسير  قوة العضلت والدورة الدموية . 
 ف 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الثانوية للعضلت الر خوة  ي ، ضمور العضلت ، اآلثار 
 ضعف العضلت ، تلف األعصاب المحيطية الجزب 
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قطب يع بواسطة الضوء المست التشع   –العلج بالوبر    – BIOPTRON 

 
 يتم تنفيذ العالج باستخدام مصبا ح للعالج بال ضوء المستقطب ، والعمل عىل مبدأ التحفي   الحيوي 

 

ي   التأثير  :   العلج   
الجروح  التئام   العلج يشع 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الج لدية   األمراض 

 االصابات 

العضلت والمفاصل   آالم 
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يد   العلج بالتي 

 
كياس هالم مع درجة حرارة سلبية  يد المحىلي للجسم باستخدام أ  التير

 

ي التأث  :   ير العلج   
 تخفيف األلم ،  الحد من االلتهاب ، والحد من قوة  تشنجات  العضلت  

دة وزيادة قوة ا لعضل ت  المفاصل المبر ي تتكون من زيادة نطاق حركة 
 تحسير  الحالة الشيرية والوظيفية التر

 تقصبر وقت علج اإلص اب ة 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 روماتزم 

الهيكىلي  الجهاز العضىلي   التهاب 

 و الم   المفاصل بعد  ا إلصابات   وما بعد الجراحة 

 زيادة قوة العضلت. 
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وجير  السائل 
يد المحىلي مع النيي   العلج بالتي 

 
   جهاز  KRIOPOLيسمح    

وجي    البارد أقل من  15  درجة مئوية  يد المحىلي لجسم المريض عن طريق مالمسة تيار من بخار النيي   بالتير
 

ي  :   التأثير العلج   
 تخفيف األلم ،  الحد من   االلتهاب ، و الحد من قوة  تشنجات  العضلت  

دة وزيادة قوة العضل ت  المفاصل المبر ي تتكون من زيادة نطاق حركة 
 تحسير  الحالة الشيرية والوظيفية التر

 تقصبر وقت علج اإلصاب ة 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 األمراض  الروماتويدية 

 اإلصابات )الخلع وااللتواء والك سور وتمزق األوتار( 

ي ،  
tendopatie   ،myaligia  ديسك وباب   

 ما بعد الجراحة 

 ال حروق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCM Clinic S.A.  In collaboration / www.altaltour.cz /  00420 776 755 555
Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP 611 272 20 32; REGON 021685332 

KRS nr 0000396826 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wrocław, IX wydział KRS, Wysokość Kapitału 15 000 000,00 zł; wpłacony w całości 
ALIOR Bank, SWIFT (BIC): ALBPPLPW IBAN: PL 84 2490 0005 0000 4600 6111 9390 

www.altaltour.cz
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland


 

 

 

 

 

  

  

 

 

 استنشاق األدوية 

 
 استنشاق المعادن مع إضافة الدواء   يتم تنفيذ اإلجراء فقط بناء عىل طلب الطبيب 

 

ي  :   التأثير العلج   
ي الغشاء  المخاطي  ،  

 
الهوائية  ، وزيادة إفراز المخاط ، وتحفبر  حركة   تنقل   األهداب ف ع تنقية  الشعب  تشي    

الهوائية وتسهيل تقييمه ا  و لها تأثبر مهدئ  إ فراز الشعب  خاء   واسبر

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الحلق واألنف  ي 
 التهاب مزمن ف 

الشعب الهوائية وأمراض الرئة   التهاب 

التنفسي العلوي   أمراض الجهاز 

الحاالت الحادة  الحنجرة   مع استبعاد   التهاب 

 حساسية 

ي 
 حاالت اإلرهاق الصوبر

 أمراض الجهاز  التنفسي األ خرى 
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 العلج بالبارافير  

 
لبارافي    40  درجة مئوية حت   54  درجة مئوي ة  لبارافي   المحلية المصنوعة من بقع ا  لفائف ا

 

ي التأثير ال  :   علج   
الميكانيكي  فإنه يحسن الدو رة الدموية ويسهل ارتشاف سوائل اإلفرازات   من خلل درجة الحرارة والضغط 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 التهاب ات المفاصل 

 ا لتهاب األوتار واألنسجة الرخوة 

التنكسية  ات   التغبر

 تقلصات األوتار واألنسجة الرخوة 

 أمراض المفاصل  

 تقلصات مفصلية وندوب 
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دد المغناطيسي   جهاز المغنطيسية   -ثابت ومنخفض الي   

 
 Magnetronik   ت م تصميم جهاز  

دد   تحت تأثي  الم جال المغناطي سي    يتم إزاحة األيونات الموجودة   ل لعالج بمجال  نبض مغناطيسي منخفض الي 

ي   خاصة أثناء  
ي خاليا الجسم مما يسبب فرط استقطاب غشاء الخلية   وبالتالي تعزيز عملية التمثيل الغذان 

ف 

ي تحدث   هذا يزيد من استخدام األكس جي   من قبل الخلية   و يؤدي  ل تحس ي   إمدادات الدم  
عمليات الطاقة الت 

ي الخلية أثناء عمل الم جال المغناطي سي  و   زيادة ضغط األكسجي   المحتمل 
 ف 
 

ي  :   التأثير العلج   
المغناطيسي يسبب تخفي ف األلم   والوقاية من االلتهاب    وتخفيف العضلت المشدودة     وجد أن تحسير  المجال 

ويحسن امتصاص األكسجير  بواسطة األ نسجة ويشع عمليات التجديد    ويحسن تغذية األنسجة  ويشع  التحام   

الطرفية    ويعمل كمسكن   و مضاد لللتهابات .   العظام   ويحفز تجديد   الكوالجير   ويحسن الدورة الدموية 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 تأخر علج كسور العظام 

ا إصابات األربطة، إصابات األوتار   اإلصابات، االلتواء، 

ي ، األورام العصبية، األلم الو همي   األلم العصتر

ياني ة الطرفية  الدورة الدموية الشر ي 
 اضطرابات ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCM Clinic S.A. In collaboration / www.altaltour.cz / 00420 776 755 555
Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP 611 272 20 32; REGON 021685332 

KRS nr 0000396826 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wrocław, IX wydział KRS, Wysokość Kapitału 15 000 000,00 zł; wpłacony w całości 
ALIOR Bank, SWIFT (BIC): ALBPPLPW IBAN: PL 84 2490 0005 0000 4600 6111 9390 

www.altaltour.cz
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland


 

 

 

 

 

  

  

 

 

دين  –  يارات التداخلت  إني   

 
ي  يخفف   من قوة   تشنجات   

يتم تنفيذ اإلجرا ء بمساعدة الجهاز   من أجل الحصول عىل تأثي  مسكن واحتقان 

 العضال ت . 

 

ي  :   التأثير العلج   
خاء    اإلجراء الرئيسي لتيارات   يمكن الحصول عىل تأثبر مسكن  مما يزيد   من احتقان األنسجة وتغذيتها أو االسبر

الهيكل العظمي عىل االنق باض    وتوسيع   ال علج المسكن    باإلضافة إىل ذلك   فإنها تحفز   عضلت  ا لتداخل هو 

المحيطية .   األوعية الدموية   وبالتاىلي تحسير  الدورة الدموية 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 علج متلزمات األل م  

 تشن جات العضلت  
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ي  ال 
الشوارد   -  علج الكهربان   

 
ي  
ي األنسجة عن طريق المجاالت الكهربائية الت 

لذ ي ينطوي عىل إدخال األيونات ف  ي ا
وهو إجراء العالج ا لكهربان 

وليتية فقط . تسىم المركبات   تعمل عالجيا   لذلك   يمكن استخدام المواد الكيميائية االن فصامية اإللكي 

ي   لها مثل هذه الخصائص بالشوارد   يتم تحديد مدة اإلجراء والدواء المناسب   من قبل الطب يب 
 الكيميائية الت 

 

ي  :   التأثير العلج   
اعتمادا عىل الدواء المستخدم ، عىل سبيل المثال عمل مضاد لللتهابات أو مسك ن .   

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

المفاصل  ي 
 التها ب ف 

 متلزمات األلم  

 زيادة توتر العضلت وتقلصا تها 

 االضطرابات الحركية الوعائية الطرفية 

الصعب   التحام   العظام 

ا لندوب   تليير  

 مضاد ل للتهابات ومزيل للحساسية 

 مسكن ألم 

 مضاد للجراثيم 
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ر التحفير  الحيوي   لير 

 
ر مع معلمات التحفي   الحيوي ،   يعتمد جوهر   للي   ا عالج يتكون من تشعيع دقيق لألنسجة باستخدام ضوء 

ايدة إل   األنسجة   اللي   ر باألشعة تحت الحمراء عىل الجسم عىل جلب طاقة   الكثافة المي   تفاعل أشعة 

ي أعماق جسم اإلنسان ، وبالتالي ال يمكن الوصول إليها بالوسائل الفي   يائية العادية . 
 الم وجودة ف 

 

ي  :   التأثير العلج   
ع الشفاء ، يتم استخدام   الحي وي ، تشي     من خلل آثاره المسكنة   المضادة لللتهابات  و المضادة للتورم ، التجدد 

ي  الجلدية ، التجميل الطتر م  ،   طب األسنان ، األمراض  ي أمراض  الروماتبر 
 
ر    من بير   أمور أخرى    ف  اللبر 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 هشاشه العظام 
ي   

ي والعنفر
الفقري القطت  ي العمود 

ي ف 
ي سياق اعتلل الديسكوبابر

 متلزما ت األلم ف 

 االلتهابات حول المف صل   

الزائدة لل عضلت واألنسجة الرخوة  حول المفصل    الناتجة عن األحمال   المتلزمات 

اللفافة والتهاب األوتار      التهاب األوتار والتهاب 

الصعب     التحام   العظام 

 االلتهابات المزمنة   

ي لألعصاب الطرفية     األلم العصتر

ي السكري     االعتلل العصتر

 الجروح والقروح الصعبة الشفا ء   
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ر المدبب   التحفير  الحيوي باللير 

 
ر مع معلمات التحفي   الحيوي .  للي    عالج يتكون من تشعيع دقيق لألنسجة ب استخدام ضوء  ا

 

ي  :   التأثير العلج   
ع الشفاء ، يتم استخدام   الحيوي ، تشي     من خلل آثاره المسكنة   المضادة لللتهابات  و المضادة للتورم ، التجدد 

ي  الجلدية ، التجميل الط تر م  ، طب األسنان ، األمراض  ي أمراض الروماتبر 
ر    من بير  أمور أخر ى    ف   اللبر 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للم رض 

 هشاشه العظام 
ي   

ي والعنفر
الفقري القطت  ي العمود 

ي ف 
ي سياق  اعتلل الديسكوبابر

 متلزما ت األلم ف 

 االلتهابات حول المفصل   

الزائدة للعضلت واأل نسجة الرخوة حول المفصل    الناتجة عن األحمال   المتلزمات 

اللفافة والتهاب األ وتار      التهاب األوتار والتهاب 

الصعب     التح ام   العظام 

 االلتهابات المزمنة   

ي  لألعصاب الطرفية     األلم العصتر

ي السكري     االعتلل العصتر

 الجروح والقروح الصعبة الشفاء   

 

 

 

 

 

 

 

 

KCM Clinic S.A. In collaboration  / www.altaltour.cz  / 00420 776 755 555
Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra NIP 611 272 20 32; REGON 021685332 

KRS nr 0000396826 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wrocław, IX wydział KRS, Wysokość Kapitału 15 000 000,00 zł; wpłacony w całości 
ALIOR Bank, SWIFT (BIC): ALBPPLPW IBAN: PL 84 2490 0005 0000 4600 6111 9390 

www.altaltour.cz
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland
https://www.altaltour.cz/spa-cieplice-kcm-clinic-poland


 

 

 

 

 تمارين علجية جماعية 

 
ي صالة ألعاب رياضية مخصصة   تمارين مصممة خصيصا  

اف مدرب ف  ي مجموعة  تحت إشر
تم ارين يتم إجراؤها ف 

 لقدرات   المريض وعمر ه وحالته الصحية   مدة اإل جراء  20-25  دقيقة . 

 

ي  :   التأثير العلج   
التنفسي    ويزيد من القدرة  البدنية   القلب واألوعية الدموية والجهاز  ي مجال 

ي للجسم ف 
يح سن الجانب  الوظيف 

الفقري   ويمنع عواقب الجمود ويزيد من قو ة   العضلت.   والعقلية   ويحسن وظيف ة المفاصل والعمود 

 

ي  
أصحاب : يصلح للمرض   

 األمراض: العظام واإل صاب ات 

 األعصاب 

م   الروماتبر 

التنفسي    القلب واألوعية الدموية   و الجهاز 

ها من االضطرابات   االضطرابات الهرمونية وغبر
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رين علجية فردية تما   

 
للياقة البد نية من خالل تطوير وتشكيل األعضاء الحركية باستخدام معدات إعادة التأه ي ل   ا استعادة 

 المتخصصة . 

 

ي  :   التأثير العلج   
البدنية   التنفسي    ويزيد من القدرة  القلب واألوعية الدموية والجهاز  ي مجال 

ي للجسم ف 
يح سن الجانب  الوظيف 

الفقري   ويمنع عواقب الج مود ويزيد من قو ة   العضلت.   والعقلية   ويحسن وظيفة المفاصل والعمود 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 
ي   األلم العصتر

 التهاب  ا ألعصاب 

التنكسية   األم راض 

الرخوة  م األنسجة   روماتبر 

 بعد اإلصابات 

ي 
التمثيل الغذاب   ، التنفسي  مية ، القلب واألوعية الدموية ، الجهاز   األمراض:  العظام ، األعصاب  ، الروماتبر 

ه ا من االضطرابات   االضطرابات الهرمونية وغبر
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فرديه ميكانيكيه تمارين    

 
ات التنكسية وبعد العمليات   التغي  ي 

جه از مخصص   ل تمارين مفصل الركبة والو رك من زيادة نط اق الحركة ف 

 الجراحية 

 

وم حمام   اليود والي   

 
ي 
ا لشاف  وم    للحمامات العالجية نستخدم ملح اليود والير

ة   من خالل العمل عىل مستقبالت  . ق الدم أيضا بكمية صغي  ق هذا الملح الجلد أثناء االستح مام ويخي   يخي 

ي الالإرادي وهرمونات األنسجة   مما يسبب العديد من ردود الفعل المحلية    الجلد    فإنه يؤثر عىل  الجهاز العصتر

والعامة    مثل انخفاض استثارة العصب الحسي والحركي  وزياد ة إمدادات الدم إل الجلد    وتطبيع ضغط الدم    
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ي    وزيادة إدرار  
الرئة    وتحفي   التمثيل ال غذان  وتحسي   أداء القلب  وتحسي   تنظيم تدفق الدم    وزيادة تهوية 

البول(  وتحسي   المناعة  لذلك ، غالبا ما يكون من الممكن مالحظة انخفاض األلم بعد عدد قليل   البول )إفراز 

 من العالجات 

 درجة   حرارة الحمامات الكلية هي  36-37  درجة مئوية 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

العمود الفقري والمفاصل   ي 
 مرض تنكسي ف 

الهيكىلي   العضىلي  ي الجهاز 
 
 أمراض ما بعد  اإل صابه   ف

 ارتفاع ض غط الدم من الدرجة األوىل  

ي .  التنفسي المزمنة  الربو القصتر  أمراض الجهاز 

الجلدية ، وخاصة الصدفية   والحكة والحساسية الجلدية.   األمراض 

 

:   موانع   
ي   القلب 

 قصور ف 

ي مع الذبحة الصدرية   التاخر يان   مرض الشر

 عيوب صمام القلب  

 فشل المبيض  

ا لتناسلية  ي األعضاء 
 
النمو ف  اضطرا بات 
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الهيدرو جيت   -التدليك الميكانيكي    

 
التدليك   ي وضع االستلقاء   عامل 

إنه شكل مختلف من التدليك اآللي الذي يتم إجراؤه عىل شير بهيكل خاص ف 

ي عليه  
ي تتحرك بحركات دائرية تحت الغشاء المطاطي المرن الذي يستلف 

الماء  الساخن ، والت  هو   نفاثات 

ات ،    قد تنتقل   المريض. يعمل الغشاء أيضا كحماية للمريض ضد االتصال المباشر بالماء   اعتمادا عىل المؤشر

ي ، مركزيا عىل المحيط  أو قد تقتض عىل  جزء محدد من كتلة  
الماء من القدمي   إل العمود الفقري العنف  نفاثات 

ي يتم تدليكها ،  
النوع نتيجة للتأثي  الميكانيكي والحراري للمياه عىل األنسجة الت  الجسم. التدليك من هذا 

ي الكالسيكي .   يؤدي إل تأثي  مماثل ل لتدليك الكالسيكي   و آثار الشفاء مماثلة للتدليك العالجر

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الفقري  التنكسية   للمفاصل والعم ود   األمراض 

الزائد   الحمل  العضلت بسبب   آالم 

المفاصل الروماتويدي المزمن   التهاب 

الخمو ل   ضمور العضلت بسبب 

ي العضلت 
ي ف 

 شلل جزب 

 توتر العضلت والتشنجات 

 اضطرابات الدورة الدموية الطرفية 

الجلد  ي المفرط ألنسجة 
اخ   البر

الزائد واإلجهاد   الجسم 

 إرهاق وإرهاق عام 

البدنية المكثفة  الرياضة   حاالت التعب ب عد ممارسة 

 السيلوليت 

 ال سمنة 

 

:   موانع   
ي تحدث مع اآلفات قيحية والبثور 

الجلدية التر  األمراض 

 جروح ما بعد  اإلصابات   وما بعد الجراحة غبر  ال مكتملة 
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 االلتهابات الحادة 

يف   حاالت  الب  

 مرض ارتفاع ضغط الدم  

التاجية الحادة   أمراض القلب 

 جلط ات دموية جديدة 

القوية      الدواىلي 

 ضمور سوديك الحاد 

ة مبكرة بعد الكسور وااللتواء والخلع   فبر

كب  من  38 العالية    أ  درجة حرارة الجسم 

ي األشهر المتقدمة  
 
 الحمل    ف
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ي المياه الحرارية العلجية   مع األلوان  جاكوزي حمام  
ف   

 
ي  حوض بمياه معدنية ، يتم تطبيق الهواء المضغوط عليه عند ضغط حوالي  1  جو.  

يتكون حمام ا لجاكوزي   ف 

ي والدورة الدموية   يتم تكثيف تأثي  الحمام من  
لغذان  مثل هذا الحمام له تأثي  مري    ح ومهدئ ، وزيادة التمثيل ا

التدل يك اللطيف مع الهواء   خالل االستخدام أثناء     العالج باأللوان   أي تأثي  األلو ان عىل جسم اإلنسا ن   مع بداية 

ي حوض االستحمام    تبدأ اإلضاءة اإلضافية للمياه بالضوء بلون داف      والذي يخرج مع انتهاء  
المضغوط ف 

نامج .   الير

ات العالج باأللوان عن تأثي  ألوان معينة عىل أجسامنا وبالتالي فإن اللون :   تنتج مؤشر

آثار اإلجهاد   التوازن ا لعقىلي    ويخفف من   أخض   -  له تأثي    مهدئ ومهدئ    ويعزز استعادة 

 أصفر  -  يزيد من حساسية الحواس  

القلق واالكتئاب   وي عمل عىلي إستقرار   وظائف الجهاز الدوري   تقالي  -  يعطي شعورا باألمان ، ويخفف من   الير

 أحمر    محفز بقوة  فكريا وعاطفيا  

كي   
ي  و يزيل التقلبات العاطفية   ويعزز الي 

ج   األزرق  -  يهدئ ، يسي 

 البنفسج   -  يعزز األنشطة اإلبداعية . 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

الفقري   التنكسية للمفاصل الطرفية والعمود   األمراض 

ي   العصتر الجه از   أمراض العضلت وأمراض 

 ال ضغط 

 العصاب 

العمل   إرها ق 

 أرق 

 

:   موانع   
المعدية   األمراض 

 التهاب  وتقرحات   جلدية قيحية  

 الحيض والحمل 
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ي مع العلج با 
ي المياه الحرارية الشافي التدليك المان 

ه أللوان ف   

 
ي حوض استحمام بمياه حرارية عالجية    يتم حقن الماء فيه من خالل فوهات  

ي  يتم إجراؤه ف  إنه   برنامج عالجر

ا هيدروديناميكيا   يرجع تأثي  الشفاء من هذا العالج   خاصة تحت ضغط عال بما فيه الكفاية    مما يسبب تأثي 

يائية وال كيميائية والحرارية والميكانيكية مجتمعة عىل أجسامنا  الفي    إل اآل ثار 

ي   -  العالج باأللوان ، وهذا هو   نامج العالجر ي من خالل االستخدام أثناء ا لير
التدليك المان  يتفاقم تأثي  الشفاء من 

ي العالج  
تفاعل األلوان عىل جسم اإلنسان   العالج باأللوان هو واحد من أحدث أنواع التفاعالت المستخ دمة ف 

ي تعمل  
ي الحوض  والت 

ي   يحدث انبعاث الضوء    بألوان مختلفة    من خالل أحواض االستحمام المدمجة ف 
 المان 

ي حوض االستحمام   تبدأ اإلضاءة اإلضافية للمياه بالضوء بلون داف      والذي يخرج  
ي ف 

التدليك المان  مع تفعيل 

نامج   مع انتهاء ا لير

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

مية  الروماتبر   األمراض 

 أم راض العظام والصدمات 

ي 
التمثيل الغذاب   اضطرابات 

 أمراض األوعية الدموية الطرفية 

 

:   موانع   
 التهاب عام وموضعي حاد 

 ندوب غبر مكتملة 

ي   العظام 
 ال يوجد  التحام ف 
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ي أو مقياس السيكلورجومي  التدريب المستمر  
عىل جهاز المسر  

 
  التدريب باستخدام األجهزة 

 

ة متشابكة من الجهد المكثف للغاية   ات قصي  ي تنطوي عىل في 
ي الت 

لتدريب البدن  ا اتيجية  شكل من أشكال اسي 

ة من الجهد   المعتدل  ات قصي   مع في 

 

الصباجي   الجمباز   

 
ي يقوم بها أخصائيو العالج الطبيعي المؤهلو ن   هي طريقة رائعة لبدء يوم صحي 

 التمارين الصباحية الت 

 الساعات / اليوم:  7:30  صباحا كل يوم ما عدا أيام السبت واألحد واألعياد 

 المدة:  20  دقيقة 

ي 
 السعر:  مجان 
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بواسطة تدليك الضغط المتسلسل    -  LYMHA TRON DL1200 

 

ي أصفاد خاصة توضع عىل الطرف  
التدليك ويتكون من حقن الهواء بالتناوب ف  العالج هو شكل   مختلف من 

تيب المحدد والوقت   بال ي  . األصفاد بفضل بناء الغرفة لديها القدرة عىل ملء الغرف  العلوي أو السفىلي

ي  
الت  ي األنسج ة 

ي األصفاد مع بعضها البعض ، مما يمنع أي فواصل ف 
والضغط المجدولي     و تتداخل الغرف ف 

 يتم تدليكها أثناء العملية 

 

ي  :   التأثير العلج   
 زيادة تدفق الدم والليمفاوية 

ي  
التمثيل الغذاب   تحسير  

  يساعد عىل استعادة مرونة الجلد المفقودة  

 يشع القضاء عىل السوائل والسموم من الجسم  

التغذية وإمدادات الدم من العضلت    يؤثر عىل 

الثقيلة والمتعبة  الساقير    يساعد عىل القضاء عىل التورم   والشعور ب

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

اللمفاوي   الفشل 

العلوية، عىل سبيل المثال بعد استئ صال الثدي   تورم األطراف 

السفلية من مسببات مختلفة   تورم األطراف 

 الوقاية من القصور الوريدي 

التأهيل بعد اإلصابات  ي إعادة 
 ف 

ي علج مضاد للسيلوليت والتخسيس 
 ف 

:   ع موان   
 ضع 

 ارتفاع ضغط الدم 

 الفشل الكلوي 

المفاصل الحاد   التهاب 

ي   الربو القصتر
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ي العضىلي عىل   ية   جهاز التدريب عىل التوازن والتنسيق العصب  غاما ستابيلومي   

 
ي للمرض  الذين يعانون من اضطرابات: التوازن ،  

تتيح  منصة غاما الحديثة ذات اللوحتي   التدريب المهت 

ي العضىلي )تنسيق الجسم( ، واضطرابات توزي    ع األحمال     والتحكم الحسي الحركي ، والتنسيق العصتر

 

 

ي  :   التأثير العلج   
ي الحوض   

 
المريض من وزن القدمير  بشكل صحيح   ونقل   الوزن  وتحقيق االستقرار ف ي  البيولوخر تمكن االرتجاع 

 وتنشيط األجزاء العضلية األضعف من الجسم للعم ل 

 إعادة تعليم المشية  و األ نشطة الديناميكية و  وقت رد الفعل  

التوازن والحركة    تدريب إيقاعات 

 التدريب عىل األنشطة الديناميكية  والتحكم الحسي الحركي  

الحمل ووقت رد الفعل  ع   التدريب عىل توزي    

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 حالة بعد زرع الطرف االصطناعي  

 التصلب المتعدد 

 مرض باركنسون  

التوازن    اضطرابات 

ي   
 الشلل الدماع 

 بعد السكتة الدماغية  

ي المركزي   العصتر ي لحقت بالجهاز 
التر ار   األض 

ي مفصل الركبة والورك  
التنكسية ف   األمراض 

ي األطراف السفلية   
الرياضية ف   بعد  اإلصابات 

الظهر   آالم 
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فيذها ميكانيكيا  يتم تن فرديه  تمارين  - ARTROMOT 

 
 جهاز الي   لتمرين   مفاصل الركبة   والورك . 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 لعلج معظم إصابات وأمراض الركبة والورك وكذلك بعد العملي ات   الجراحية 

التأهيل بعد الجراحة   وإعادة 

ها من  العمليات   المفاصل أو غبر الزليىلي أو انحلل  الغشاء  تغيبر   المفصل   و مناظبر المفاصل المرتبطة باستئصال 

المفصل   الجراحيه  داخل 

 جميع عمليا ت االستبدال  

الرخوة دا خل المفصل   تداخل األنسجة 

الرضفة   استئصال 

وف المفصىلي  الغرص   استئصال 

 رأب مفصل الركبة / الورك 

التجميلية لألربطة الصليبية   الجراحة 

وف   عمليات مفصل الغرص 

تية  الذا وفية  الغرص   زراعة الخليا 

 االلتواء وإصابات المفاصل 

ي ذلك الزرع واألطر اف االصطناعية 
 رأب المفاصل بما ف 

 جراحة األورام داخل المفصل 

التجميلية عىل العضلت   الجراحة 

المفاصل القديم   التهاب 
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ي العلج الطبيعي 
 تمارين فردية مع أخصان 

 
 

التأهيل المصممة بشكل فردي لحالة المريض وإمكانياته   مجموعة من تمارين إعا دة 
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ي السطح للعمود الفقري 
 الجر ثلن 

 
ي الذي  

ي أو العنف 
يا السفىل  للعمود الفقري القطت  ي   مقاطعه   سيلي  

ندعوك لالستفادة من عالج الجر الوحيد ف 

يتم إجراؤه عىل   طاوله  جر خاصه ثالثيه األبعاد  خا صة مصممة لهذا الغرض ،   الجر من العمود الفقري هو  

كة للفقرات المجاورة ،    تؤدي زيادة المساحة بي   الفقرات إل انخفاض الضغط   المسافة   بي   األسطح المشي 

لتأثي  المسكن الذي   عىل هياكل العمود الفقري المتهيجة وإعادة ترطيب )إماهة( األقراص الفقرية ،    ينتج عنه   ا

ي  حالة فتق القرص  
ي الظروف المؤلمة الحادة للعمود الفقري ، خاصة ف 

ي   ف  نامج العالجر يتم تحقيقه أثن اء  الير

ي العمود الفقري 
التنكسية ف  ات  التغي   الفقري ، مما يؤدي إل تفاقم 

 

ثناء   ي وضع غي  مؤلم قدر اإلمكان أ
ي وضع االستلقاء عىل  الظهر ،   يتم وضع المريض ف 

يتم تنفيذ اإلجراء ف 

ي العالج  
ات الطبية والحالة الشيرية للمريض ،    يختار أخصان  ي   مع األخذ  بعي   االعتبار المؤشر نامج العالجر الير

ي حدود  20  -  40  دقيقة ،  مما  
ي تعمل عىل العمود الفقري ،   متوسط مدة العالج ف 

لت  ا الطبيعي معلمات قوى الجر 

ي يمكن تحقيقها بعد العالج األول . 
 يقل ل من جرعة مسكنات األلم  والت 

 

ي أصحاب : يصلح للم 
رض   

ي أسفل أو أعىل العمود الفقري 
 
 ألم حاد أو مزمن ف

الجذور الحاد والمزمن   التهاب 

 فتق القرص الفقري 

القرص الفقري   فقدان 

التنكسي للقرص الفقري   مرض القرص 

المفاصل الخللية   انسداد 

 عرق النساء 

 الضغط عىل جذور ا ألعصاب 

 تقلصات العضلت شبه الشوكية 

 

:   موانع   
المتقدمة   هشاشة الع ظام 

العظمية( بير  الجسمير  الفقريير    نتوءات العظام )الخليا 

أو الرضحية  العمود الفقري الحادة   إصابة 

الفقري   عدم استقرار العمود 

الفقري   كسور العمود 

المفاصل الروماتويدي   التهاب 

الفقري  ي منطقة العمود 
االلتهابية ف   االلتهابات واألمراض 

ا لفقري   الشطان بالقرب من العمود 

 اضطرابات األوعية الدموية 

التنفسي   فشل الدورة الدموية أو فشل الجهاز 

 الحمل  
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اف مام ج ح   CO2 
كسيد الكربون  ي أ

ي   يعتمد عىل   غاز  ثان  ي اكسيد الكربون  هو  برنامج عال جر
ي ثان 

 الحمامات الجافه   ف 

يانية   والوريدية بسبب إطالق   ات الدموية واألوعية الشر لكربو ن   توسيع الشعي  كسيد ا ي أ
تأثي  الشفاء من ثان 

ي الجل د 
 األجسام الشبيهة بالهيستامي   واألسيتيل كولي   ف 

 

 

ي أصحاب : 
 يصلح للمرض 

 اضطرابات الدورة الدموية الطرفية  

 أمراض القلب واألوعية الدموية  

مية   الروماتبر   األمراض 

 حروق 

 قرحة الساق  

التئام الجروح المفتوحة(   الغرغرينا السكرية )يشع 

 

:   موانع   
التاجية للقلب   ي األوعية 

ايير  ف   تصلب الشر

 الفشل الكلوي وأمراض الكىل  

المعدية وغبر المعدية الحادة    األمراض 

النشطة   ة  الفبر ي 
 
 األورام الخبيثة ف

 الحمل 
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 SlimLine Pod  الوقاية من السيلوليت و العلج    -  م إزالة السمو  -
ي وإزالة  

لفعال   وتقليل السيلوليت إال من خالل تحفي   كبي  لعملية التمثيل الغذان  ال يمكن إجراء فقدان الوزن ا

ي  الكبسولة يزيد من  
السموم والقضاء عىل السوائل الزائدة   ب استخدام وسائل مضادة للسيلوليت أثناء الجلسة ف 

لنتائج المتوقعة بشكل أشع ،   عامل آخر يزيد من فعالية  إزالة   فعاليتها    وبالتالي يسمح لك بتحقيق ا

المنتجع الصحي  ي 
نامج   "التذبذب العميق"  من العالجات المتاحة ف   السيلوليت هو االستخدام  لير

 

ق ضوء األشعة تحت الحمرا ء   ا لناتج عن لوحا ت   ليد   توفر الكبسولة فرصا جديدة تماما لفقدان الوزن   يخي 

ي الجسم ويسخن الجسم دون استخدام الهوا ء 
 ع مق يصل إل  4  سم ف 

كير بنسبة  250٪ مقارنة بالساونا التقليدي ة   بكثي  ويفقد سوائل أ
كير ن امج     يتعرق الجسم أ  بفضل هذا  الير

ي الجس م   ويقلل من  
ي إطالق الجسم ليس فقط الماء ، ولكن أيضا يحرق الدهون ف 

يتسب ب هذا الحل ف 

الثقيلة واألحماض والمركبات السامة   خالل جلسة واحدة مدتها  30  دقي قة ، يحرق   و ل   ويزيل المعادن  الكوليسي 

الجسم حوالي  600  إل  800  سعر ه   حرارية  -  أي بعد الجري  5-8  كم   إنه جهاز متعدد الوظائف يحفز حاسة  

 اللمس والشم والبض والسمع 

 

خاء الممتع  ي لضمان الراحة الكاملة واالسي  البيولوجر ي والتجميىلي مع التجديد   فهو يجمع بي   العالج العالجر

از والنب ض ،   باإلضافة إل ذلك ، توفر الكب سولة   وظائف الساونا الجافة والتدليك باألشعة تحت الحمراء واالهي  

 وتوفر العالج العطري واألعشاب والموسيف  والضوء الملون ، وتخلق ضبابا من الفيتامينات والمعادن . 

 

 العلج باأللوان باستخدام    16  وحده  

إمكانية ضبط درجة ال حرارة حتر  81  درجة مئوية   الهواء )ما يسم "ساونا جافة"( مع  نظام دش   

ي  
كسجير  نفر  العلج باألكسجير  باستخدام مولد أ

از قابلة للتعديل لألجزاء السفلية والعلوية بشكل منفصل  اهبر   شير يهبر  مع قوة 

 العلج العطري باستخدام أربعة عطور مختارة خصيصا  

 أريكة ساخنة  

البارد عىل الوجه    الهو اء 

 العلج بالموسيفر 
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