A Dorn terápia speciális gerincterápia

Kézzel végzett kíméletes korrekciós
gerincterápia, amely a gerinc és a test
ízületeinek a megfelelő helyzetbe való
visszaállításával éri el hatását, a megfelelő statikai, strukturális viszonyok
helyreállítására irányul.
Betegségek megelőzésére és kezelésére használjuk, amellyel a mozgás
szervrendszerére és a belső szervek
működésére gyakorlunk hatást. A
csigolyák mobilizálása során nincsenek
hirtelen mozdulatok, így kizárt a komplikáció, mint pl. a gerincből kilépő idegek sérülése. Nem terheli az izmokat és
az ízületeket. A páciens mindig aktívan
közreműködik a kezelés ideje alatt, tudja kontrollálni a korrekció erősségét is.
A kezelések közben és után a páciensnek megtanítjuk a terápia hatékonyságát
fokozó önkorrekciós gyakorlatokat, a helyes testhelyzeteket és mozdulatokat. A
csigolyák területén alkalmazott korrekció minden esetben dinamikus mozgással van összekötve.
A módszer nem csontkovácsolás!
Számos megbetegedést lehet vele
gyógyítani, amely közvetlenül vagy közvetett úton kapcsolatban van a gerincoszloppal. Mozgásszervi, belső szervi
és pszichés elváltozások, panaszok kezelésében egyaránt hatékony.

Rágószervi funkciózavarok
CMD - terápia
Craniomandibuláris
Diszfunkcióknak
nevezzük azokat a zavarokat, amelyek
a rágóízület működésével kapcsolatban
vannak, amikor a hibás működés következtében az ízület felépítésében részt
vevő képletek (pl. ízületi felszínek, discus,
ízületi tok, szalagok), vagy a környező
izmok (pl. rágóizmok, nyelvcsont feletti és alatti izmok), illetve a szomszédos
testrészek területén bekövetkező változás
zavarokat okoz az egész ízület, az egész
rendszer működésében. Ízülettől távolabb
eső területekre is kifejtve hatásukat, mint
pl. fejfájás, fülzúgás stb. panaszokat produkálva. Emiatt számos kellemetlen tünet
hátterében nagyon sokszor találhatjuk a
rágóízület működésének zavarát.

Trigger- és tenderpont terápia

Az izmokban kialakuló trigger-vagy tenderpontok sok esetben kiváltó okai a test
különböző területein jelentkező fájdalmaknak. Ezek a pontok tulajdonképpen
kis “csomók” az izomban, illetve az izomín átmenetnél. A triggerpontok jellemzője, hogy mindig tartozik hozzá a testen
egy terület, ahová a fájdalom kisugárzik.
Tenderpontok esetében a “csomóhoz”
tartozó fájdalom helyileg jelentkezik.
Ezeken a pontokon keresztül az izom
gyorsan ellazítható.
A trigger-és tenderpontok amellett,
hogy helyi vagy kisugárzó fájdalmakat
okoznak, fokozzák az izomfeszességet
is, melynek hatására további panaszok
alakulhatnak ki.
A trigger terápia alkalmazható önálló és
kiegészítő kezelésként is, panasztól függően.
A trigger terápia sok problémánál
hatékony fő-, illetve kiegészítő terápia.

Kinematic Taping
A Tape technika alkalmazásával segítjük
az izomműködést, a mozgásterjedelem
növekedését, az ízület stabilizálását, a
keringés javítását, illetve fájdalomcsillapításra, sérülések kezelésében kitűnő
kiegészítő terápia.
A bőrre felhelyezett tape aktiválja,
stimulálja a fájdalmat csökkentő receptorokat. Befolyásolja az ízület-izom-ínidegrendszer közötti kölcsönhatásokat,
ezáltal pedig pozitívan segíti a funkció javulását. Emellett megnyitja a kapillárisokat - artériákat, vénákat -, ezáltal
fokozódik a vérkeringés. A vérkeringés
javulása pedig elősegíti a gyógyulást.
Felragasztott tape hatására a bőr és a
bőr alatti szövetek fellazulnak, emiatt
ott könnyebbé válik a nyirokfolyadék
áramlása, csökken a fájdalomérző receptorokra nehezedő nyomás. A vérkeringés fokozódásával javul a szöveti anyagcsere.

