NEOKLINIK – Menyháza
Orvosi rehabilitáció és ózonterápia
központ
Mi kezelünk, Ő gyógyít

Tárt karokkal, valamint korszerű kezelési és elszállásolási feltételekkel várjuk mindazokat, akik a rehabilitációs kezelést
egy korszerű és haladó szellemű klinikán szeretnék elvégezni, ahol minőségi szolgáltatásokban részesülnek és a kezelőbázis megfelel
a legigényesebb szabványoknak. A kezelésre szoruló eljön a Neoklinik Rehabilitációs Klinikára, ahol legalább 12 napig pihen, élvezi az
egyedi bioklímával rendelkező hegyi gyógyfürdő kényelmét, kiváltképpen a teljes orvosi csapat hozzáértését és kedvességét,
miközben elvégzi a teljes kezelési kúrát, mely a sajátos igényeknek és az általános egészségügyi állapotnak megfelelően személyre
szabott. A klinika 84 férőhellyel rendelkezik, 42 szobában, 3 csillagos szállodai körülmények mellett.
Az ózonkezelés oxigén-ózon keverék különböző megoldásokkal történő szervezetbe juttatását jelenti, mely kezelés
bizonyos patológiás esetekben váratlan eredményekhez vezetett. Ezen eredmények a helyi alkalmazás közben kifejtett fertőtlenítő,
revitalizáló és tápláló közvetlen hatásnak, illetve fájdalomcsillapító és izomlazító, valamint erős antibakteriális és rendszer típusú
vírusölő hatásnak köszönhetőek.
Cím: Menyháza /románul: MONEASA/, 74. szám, ARAD megye, Tel:+4 0359/195.661, Mobil: +4 0744/383.265
www.neoklinik.ro

12 napos orvosi kezelés díja: 440 euro-tól kezdődően
12 nap szakszerű ellátással (5 kezelés/nap – ózonkezelés is) – szállás
kétágyas szobában, - napi 3 étkezés AJÁNLAT – hozzátartozók részére a szállás 12 napra, napi 3 étkezéssel 200
euro.
Ortopédiai betegségek – 440 Euro/12 nap/all inclusive
Gerincferdüléstől vagy ficamodástól törések vagy ínszalag-műtétek utáni
állapotig, a klinikai programok minden helyzetnek megfelelően
alkalmazottak, szakaszonként, a lehető leggyorsabb és hatékonyabb
felépülés érdekében. Az ilyen típusú megbetegedések esetében a kezelés
legfontosabb része a kinetoterápia. Ugyanakkor a fizioterápia, az
ózonterápia és a hidroterápia elősegíthetik az orvosi rehabilitációt. A saját, gazdagított plazma (PRP) – a poszttraumás kezelés újabb
megközelítése.
Ideggyógyászati / idegsebészeti megbetegedések – 460 Euro/12 nap/ all inclusive
Az ideggyógyászati helyreállítási programok segítenek a különböző ideg- és izomrendszeri betegségek, polyradiculoneuritis, lágyéki
vagy nyaki discopathia okozta rendellenességek, valamint gerincsérv sebészeti beavatkozása esetében. A fizioterápiás kezelések,
mint az izomzat elektrostimulációja, lézeres biostimuláció, a hidroterápia és a koordináció, kontroll és egyensúly helyreállításán,
valamint az érzékenység újratanulásán alapuló kinetoterápia nagyon hatékony ezen bántalmak esetében.
Idegbaj, neuraszténia – 440 Euro/12 nap/all inclusive.
Az idegbajt, neuraszténiát, szorongásos állapotot rehabilitáló program a testgyakorlatok, fizioterápia, masszázs, ergoterápia,

klimatoterápia mellett, vitaminokban, illetve ásványi anyagokban gazdag táplálkozási tervet is tartalmaz. Ugyanakkor
összpontosítunk az álmatlanság elűzésére is, az alvás helyreigazítása, a lelki, erkölcsi és etikai higiénia mellett.
Keringési zavarok - Euro/12 nap/all inclusive
A felső, illetve alsó végtagok nehézkes perifériás (arteriális, vénás vagy nyirokrendszeri) keringése, valamint az agyi keringési
elégtelenség (agyi-agyalapi) befolyásolható a javulás irányába. A hidrotermális terápiás eljárások, érrendszeri torna, sport és
testtartási gyakorlatok, ózonterápia és különböző masszázsformák segítségével pozitív eredményeket érünk el a keringési zavarok
esetében, javítva a vérellátást és a nehézkes sejttáplálást. Sikeresen gyógyítjuk a nyitott érrendszeri fekélyeket is.
Reumás megbetegedések – 440 Euro/12 nap/all inclusive
Ezen megbetegedések rehabilitációs kezelése a krónikus reumás megbetegedések kórtüneteinek kezelését jelentette (térdízületi
porckopás, csípőízület kopása, spondilózis). Hatékonyan alkalmazzuk a fizioterápiás eljárásokat (lézer, ultrahang, rövidhullám,
terápiás áram, mágnes terápia, galvánfürdő), de a kinetoterápiát, hidroterápiát, masszázst és ózonterápiát is.
Sporttevékenységekkel kapcsolatos megbetegedések – 440 Euro/12 nap/all inclusive
Függetlenül attól, hogy teljesítménysportról vagy a barátokkal folytatott tenisz vagy futballmérkőzésről, aerobik tornáról, vagy
„teremi” edzésről van szó, sőt, az egyszerű szaladás is okozhat sérüléseket. Az ízületi fájdalmak, gyulladás vagy kényelmetlenség
érzés jelentkezése sporttevékenység közben vagy után rándulás, ficamodás, íngyulladás, húzódás vagy izomszakadás jele lehet. A
kezelés fizioterápiás, kinetoterápiás eljárásokat, masszázst és ózonterápiát alkalmaz, melyek hatékonyan megelőzik a bántalom
esetleges súlyosbodását és siettetik a gyógyulást.
Oszteoporózis (csontritkulás) – 440 Euro/12 nap/all inclusive
A csontritkulással diagnosztizált személyek az orvos által felírt gyógyszeres kezelés mellett biztosíthatják a megfelelő kálcium és Dvitamin bevitelét és növelhetik a fizikai tevékenységet, ezáltal megállítható a betegség előrehaladása és a törések jelentkezése. A
csontritkulást megelőző tevékenységeket személyre szabottan, az egyén lehetőségeihez mérten és rendszeresen kell végezni. A
megfelelően végzett rehabilitációs program hatékony úgy fiatalok, mint idős személyek számára, mert fenntartja az izom tónusát és
csökkenti az elesés veszélyét.
Bio-esztétika, immunrendszer, elhájasodás, koleszterin, stressz – 1000 Euro-tól/12 nap/all inclusive.
A program vitaminterápiát tartalmaz, mely az alternatív gyógyászat egyik legsikeresebb felfedezése.

A terápia a szervezet egészségéhez szükséges vitaminkomplexumra és fontos ásványi anyagokra: vízben és zsírban oldódó
vitaminokra, omega 3 és omega 6, oligoelemekre, elektrolitokra, ásványokra, fontos aminosavakra és zsírsavakra épül. A különböző
eljárásokban alkalmazott ózonterápia, melyet kiegészít a kinetoterápia, fizioterápia, csökkentett kalóriaszámú diéta, széndioxid
terápia, saját, gazdagított plazma általi terápia (PRP) és az OxyJet – 98%-os molekuláris hiperbár oxigénterápiás arckezelés, mely a
botox-befecskendezést helyettesíti, képezik az összetett kezelési program alapját.
Cukorbetegség és cukorbeteg láb – ózonterápiás alternatív kezelés - 600 Euro/12 nap/all inclusive
A klinikai vizsgálatok igazolták az ózonterápia hatékonyságát a cukorbetegek esetében. Az ózon javítja a mikrokeringést, erősíti az
anyagcsere folyamatokat, csökkenti a vércukor, koleszterin és trigliceridek szintjét, javítja a véralvadási paramétereket, növeli az
antioxidáns rendszer tevékenységét az időskori cukorbetegek esetében. Az ózonterápia csökkenti a szájon át szedett cukorbetegség
elleni gyógyszerek, valamint az inzulin mennyiségét és csökkenti a cukorbetegség okozta szövődmények súlyosságát, csökkenti ez
által a kezelési költségeket és javítja a betegek életminőségét.
Parkinson-kór megelőzése és javítása - 600 Euro/12 nap/all inclusive
A program alapját az ózonkezelés képezi, mely kezelést a romániai Parkinso-ellenes Egyesület elismer és javasol. A Parkinson-beteg
állapotának javítása érdekében, ő sajátos diétában, fizikai tevékenységekben és pihenésben részesül.
Légzőszervi bántalmak - 440 Euro/12nap/ all inclusive
Olyan személyek részesülnek rehabilitációs programban, akik mérgező környezetben dolgoznak, többszöri tüdőgyulladáson estek át,
vagy légzőszervi rendellenességben szenvednek (gerincoszlop elferdülése, mellkasi műtétek, tuberkulózis maradványai vagy
poszttraumás sérülések). A rehabilitációs módszerek klimatoterápián, aeroszolos kezelésen, légzési gyakorlatokon és a hörgők
megtisztítását célzó pozíciókon alapulnak. Az ózonterápia a légzőszervi bántalmak esetében az immunrendszer pozitív beindításában
vagy a fáradékonyság és életenergia csökkenésének időszakaiban kap szerepet.

Öregedést megelőző program - de la 440 Euro/12 nap/ all inclusive
Eredménye az életkor előrehaladtával keletkező degeneratív folyamatok lassítása, mely fizikai és pszichikai gyakorlatokkal,
kiegyensúlyozott táplálékbevitellel és étrend kiegészítőkkel érhető el. Az ózonterápia beindítja és sarkallja az immunrendszert,
ugyanakkor feltölti a szervezet oxigéntartalékait, mely a szervezet működéséhez elengedhetetlen. A terápia harcba száll az öregedési
folyamattal a sejtek és szervek felelevenítése és fiatalítása által.

NEOKLINIK MENYHÁZA REHABILITÁCIÓS KLINIKA
Kezelési sorozatok időpontja a 2014-es évre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. sorozat: január 13 – január 24
III. sorozat: február 10 — február 21
V. sorozat: március 10 - március 21
VII. sorozat: április 7 - április 18
IX. sorozat: május 5 — május 16
XI. sorozat: június 2 — június 13
XII. sorozat: június 30 — július 11
XIV. sorozat: július 28 — augusztus 8
XVI. sorozat: augusztus 25 – szeptember 5
XVIII. sorozat: szeptember 22 —október 3
XX. sorozat: október 20 — október 31
XXII. sorozat: november 17— november 28

II. sorozat: január 27 – február 7
IV. sorozat: február 24 – március 7
VI. sorozat: március 24 — április 4
VIII. sorozat: április 21 — május 2
X. sorozat: május 19 — május 30
XII. sorozat: június 16 — június 27
XIII. sorozat: július 14 — július 25
XV. sorozat: augusztus 11— augusztus 22
XVII. sorozat: szeptember 8— szeptember 19
XIX. sorozat: október 6 — október 17
XXI. sorozat: november 3 — november 14
XXIII. sorozat: december 1 — december 12

NEOKLINIK – Menyháza
Orvosi rehabilitáció és ózonterápia központ
A Klinikánkon történő kezelés ELŐNYEI:

Tiszteletben tartjuk az orvosi
protokollt

Emelkedett kezelési teljesítmény

Szakszerű felszerelések használata

Szakszerű tanácsadás

Gyors és biztos felépülés

Hosszú távú javulás

Gyors fájdalommentesítés

Kockázatok csökkentése

Egyedi, frissítő természeti környezet

Elszállásolás és ellátás szállodai
körülmények között

Korszerű alternatív kezelések

A javulás gyorsan beáll

Fejlődés nyomon követése












NAPI PROGRAM
7:00 Ébresztő
8:00 Reggeli
9:00 Orvosi kezelések
13:00 Ebéd
13:45 Pihenőidő
15:00 Orvosi kezelések
17:00 Szabadtéri kúra
18:30 Vacsora
19:30 Esti műsor – kulturális-nevelő
21:00 Pihenőidő

Alább található a kezelési itt tartózkodási
idején szükséges dolgok listája:
• személyi igazolvány
• szükséges, friss, lényeges vizsgálatok
eredményei, amennyiben vannak
• adott orvosi kezelés
• tréning, trikó és sportcipő – a beltéri
sporttevékenységekhez
• fürdőköpeny, fürdőpapucs, fürdőruha,
törülköző a kezelőbázisra, kényelmes
beltéri papucs / tiszta, könnyű lábbeli - az
étkezőbe, egészségügyi szemináriumokra,
kivizsgálásra, főzőiskolába
• évszaknak megfelelő lábbeli – séta a
szabadban, gyalogtúra, frissítés
• jó kedv

A kezelőbázis korszerű gépekkel van felszerelve és a KÖVETKEZŐ ELJÁRÁSOKAT BIZTOSÍTJUK:
LÉZER, ULTRAHANG, MÁGNESTERÁPIA, RÖVIDHULLÁM, ELEKTROTERÁPIA, MASSZÁZS, TEREMI ÉS MEDENCEI KINETOTERÁPIA,
TERMÁLTERÁPIA, GALVÁNFÜRDŐ, ÓZONTERÁPIA, INFRAVÖRÖS ALAGÚT, MÉREGTELENÍTŐ SPA.
Megjegyezzük, hogy a kezeléseket a rehabilitációs szakorvos vizsgálata után kezdjük meg, aki elkészíti a beteg kórlapját és
folyamatosan felügyeli a kezelés menetét. A kezeléseket balneo- és fizioterápiás szakemberek végzik. Kezelés közben az
egészségügyi állapotot felmérő vizsgálatokat végzünk, a várt eredmény – az életminőség javítása - elérésének érdekében.
Klinikánkon SZÉNDIOXID-TERÁPIÁT végzünk. A gázzal történő kezelés abból áll, hogy a bőr felületére széndioxidot fecskendezünk,
majd a gáz szétterjed a kezelt felület szöveteiben, így hozzájárul a véredények tágulásához. Következésképpen javul a vérkeringés,
mely elősegíti az adott terület oxigénnel történő ellátását. Így a széndioxid roncsolja a zsírszöveteket, míg az oxigénfelesleg
hozzájárul a sejtek közötti folyadék eltávolításához.
ORVOSI CSAPAT:
• egészségügyi igazgató — Conf. Univ. Dr. loana Mircea — rehabilitációs, orvosi fizikai és gyógyfürdőtani főorvos,
• Dr. Tănase Maria — főorvos – geriátria és gerontológia
• Dr. Ciocan Camelia — főorvos — ózonterapeuta
• Dr. Paul Nistor — plasztikai és helyreállítási sebészet – rezidens orvos
• fiziokinetoterápia - Szisz Romeo- Európai Közegészségügyi Menedzsment - mesterképzés
• fiziokinetoterápia - Brad Bianca
Előjegyzés:+4 0359/195.661, +4 0744/383.265
Fax:+4 0359/195.761
Email: office@neoklinik.ro
Road távolságok
Gyula- Menyháza -106 Km,
Bekescsaba- Menyháza -122 km,
Szeget- Menyháza - 198 km,
Debrecen- Menyháza -185km,
Budapesta- Menyháza - 363 km
Szolnok – Menyháza -231 km

Hogyan jutok Menyházára?

Cím: MENYHÁZA, 74. szám, ARAD megye, Tel: +40359/195.661, Mobil:+ 0744/383.265
www.neoklinik.ro

