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Fej (2x)

Alsó állkapocs
Fogak (2x)

Gerinc-
oszlop

Ízületek (2x)

Vesék
Vastagbél (>3x)

Epehólyag
Máj

- Vázizomok vizsgálata
- Rendellenes elhelyezkedések 
  a vázizomrendszerben
- Akut betegségek
- Krónikus panaszok
- Gyulladásos gócpontok
- Autonóm idegrendszer
- Méregtelenítés
- Szervezetet terhelő 

stresszállapotok

A modern ortopédiai gyakorlat 
egyre többször találkozik a 
vázizomzat krónikus degeneratív 
elváltozásaiban szenvedő betegek-
kel. Különösen a krónikus hátfájások
és az ízületi bántalmak növekedtek 
meg az erőteljes igénybevételtől.
A mozgásszervi funkciók helyre-
állításának végső megoldása a
költséges operációk és protézisek. 
A betegségek keletkezésének 
alapvető őszinte minden esetben a
kötőszövet felépítését ellátó
rendszer károsodása vagy az auto-
immun betegség. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy előnyösebb ezen 
betegségeket még kialakulásuk  
idejében megelőzni mivel a páciens
tünettana és/vagy ízületi elváltozásai  
igen hosszú idő alatt mennek végbe 
és figyelhetőek meg, egészen addig, 
amikor végül az operáció vagy a 
protézis használata már  
elkerülhetetlen.

A tartó és mozgató apparátus 
megbetegedéseit az anyagcseré-
ben bekövetkezett változások vagy 
az izomzatból kiinduló szervi rend-
ellenességek hátterében húzódó, 
másodlagos jelenségekként kéne 
figyelembe venni. Természetesen 

ezek alól kivétel a trauma vagy 
sérülés okozta statikus elváltozások. 
E tekintetben hasznos, ha az ortopéd 
orvos ismeri az adott páciens teljes
anyagcsere- és szervi állapotát, hogy 
még idejében beavatkozhasson a 
szerkezetromboló mechanizmusokba. 

A Check Medical Sport®  eljárás egy, 
a teljes test szabályszerű műküdését 
vizsgáló diagnózis, amely elsődlegesen 
a kötőszövet kondícióját és a reakcióit 
vizsgálja. Ezen diagnózis gyorsan
megállapítja a kötőszövet, mint
"ellátórendszer" hiányosságait, rejtett, 
krónikus gyulladásokat, a szövetek
sav-bázis egyensúly szabályozását  
és a szervműködések állapotát. 
Másodsorban a mozgató apparátus 
feszültségi állapotának statikus 
elváltozásai prognosztizálhatóak az
ideghálózat által, ami összeköti a 
szerveket és az izmokat, mivel a 
szervi rendellenességek hatással 
vannak az izomzat feszültségi álla-
potára. Egyszóval ez a szabályozást
vizsgáló diagnózis betekintést enged 
az ortopédusnak az okkiváltó anyag-
cserébe és szervi állapotokba, mely 
által lehetőség nyílik megfigyelni a
páciens legfőbb rejtett és krónikus
rendellenességeit, és mely így a 
teljes test kontextusában értelmezi a 
betegséget.

Ennek köszönhetően kezelhető a 
mozgató apparátus - kezdeti stádi-
umban lévő - krónikus, degeneratív 
elváltozásai, valamint tudhatunk meg 
további információkat az össze-
köttetésben álló izomterületekről és - 
vagy ezek és a mozgató apparátus
statikus kiegyensúlyozatlanságának
kapcsolatáról. 
A Check Medical Sport® a rehabilitációs 
kezelésben is hasznos segítség, 
minekután a diagnózis ezen formája
figyelemmel tudja kísérni a gyógyulási 
folyamatot, amelynek segítségével a 
terapeuta - szükség esetén - 
kiegészítő intézkedéseket határozhat  
meg a gyógyulási folyamat erősítése
érdekében.

Területdiagnosztika

Vázizomvizsgálat

Sav-bázis egyensúly 
és edzéshatékonyság


