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כאבי ג ב ו צוואר הם הכא בי ם היו תר שכי חי ם בקרב
הצי בור הרחב .אול ם במקרי ם רבי ם הכאב מנטרל אותנו
אפילו מפעולו ת הפשוטו ת שביו ם יו ם ,קל וחומר מקרים
בהם הכא ב הוא כרו ני ,חזק ו בלתי נסבל .הכא ב מאלץ
או תנו במקרי ם רבי ם ,ליטול משככי כא בים בכדו רי ם
ובזריקו ת ,מה שמהוו ה רק דחיי ת הפתרון  .אולם י ש גם
מקרי ם ,א שר כרוכים בפרוצדו רה כירו רגי ת בעמוד
השדרה ,מה שעלול לטמון בחו בו תו פעו ת לוואי וסיכו ני ם.
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חברת "גלו בל-מדי ק" ,י בואני ת ו משווקת ציו ד רפואי
או רתו פדי ,הנמצא בחזית הטכנולוגיה ו החדשנו ת ,מציגה
מע רכ ת אורתופדי ת די נמי ת  DDS500להפגת כאבי גב
וצווא ר ולשיקו ם הדי סקים הבין חולייתיי ם .המערכת
מצוידת בפטנט יי חו די "" VAP-Vertical Air Pressure
 Technologyטכנולוגיה היוצרת מתיחה ע די נה של החוליו ת בעמו ד השדרה המו תני או צווא רי בא זור הכאב.
המתיחה מרחי קה את החוליות הא חת מהשניי ה ,דבר א שר מו רי ד במיי דית את הל חץ מהדי סקי ם הבין חוליי תיים,
הדי סק מורי ד את הל חץ מהע צב ,וכתו צאה מכך ניתן ל הרגי ש הפוגה משמעותי ת בכא ב .מע רכ ת אורתו פדי ת די נמי ת
זו מט פלת בכא בי גב ו צווא ר ו בקשת רחבה של בעיות ,החל מפריצת די סק ,בקע די סק ,נקע כרו ני  ,עווי תו ת שרירי ם
ועוד ,כל זא ת ללא משככי כאבי ם ,זרי קות או ני תוח.
היי חו דיו ת של המערכת הדי נמי ת בכך שהיא מאפשרת לסו בל מכא בי ם ל חו ש בנו חות רבה ו בהפוגה משמעותי ת
בכאב באופן מיידי  ,כבר ע ם תחילת השימו ש במערכת ,ו בלי ל שנו ת א ת או רח החיים.

המערכת האורתו פדי ת הדינמי ת זכתה במדליי ת זהב בתערוכה החשובה של המצאו ת רפואיות בפיטסבורג בשנת
.2002

הוכח ו נתמך מחקרית -במחקרים שנערכו בפקולטה לכי רורגי ה או רתופדי ת של או ני ברסיטת סאול בשיתו ף בתי חולי ם
נחשבי ם ,נמצא ו הוכח כי השי מו ש במע רכ ת האו רתו פדית  DDS500-מביא לתוצאות כבר בתום שלו שה חו דשי ם.

במחקר ראו בצילו מי רנטגן של מטו פלי ם לפני ואחרי השימו ש במערכת הדי נמי ת ,כי המרחק בין החוליו ת באזו ר
הבעיי תי גדל בשלו שה מ"מ בממו צע .המחקר הוכי ח חד משמעית כי המערכת גורמת ל מתי חה ולהרחקת החוליו ת
אחת מהשניי ה ,דבר המביא ל הפחתת הלחץ על הע צב וכ תוצאה מכך להפחתת הכא ב באו פן משמעו תי ,ולשי קום
הדי סק הבין-חוליי תי.

המערכת האורתו פדי ת הדינמי ת ,הפועלת על הפחתת הל חץ ,כוללת שני פריטים עיקריי ם:
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– DDS300מערכת או רתופדית דינמית להפגת כאבי צווא ר -מיוע דת לשיקו ם עמו ד השדרה הצווא רי ולטי פול בבעיות
כגון  :בקע הדיסקי ם ,פרי צת די סק ,ניוון די סקים ,עוויתו ת שרי רים ,בלט דיסק ועוד.

 – DDS500מערכת או רתו פדי ת די נמי ת להפג ת כא בי גב -המיוע דת לשיקו ם עמו ד השדרה המו תני וגורמת לחי זו ק
השרירי ם בא זור המו תן  .השי מוש ב DDS500 -מיוע ד לא נשי ם הסו בלי ם מפרי צת דיסק ,ו מגוון בעיו ת א חרות,
המאפיי נו ת אנשי ם בגיל השלי שי  ,ו /או לא נשי ם אשר נמצאים ברמת סיכון בשל עי סוקם היום יו מי שכרו ך בפעולו ת
פיזיות קשו ת ,עמי דה מרו בה על הרגליי ם או ישי בה  8-10שעו ת ביממה .ג ם בעלי מקצוע כגון :נהגים ,ספורטאים,
סבלים ,הסו בלי ם מל חץ עו דף על הגב וע מו ד השדרה.

המו צרי ם מאו שרים ע "י מכון התקני ם הישראלי  ,משרד הבריאו ת הי שראלי ו ה FDA-האמרי קאי  ,וכן זכו להערכה רבה
בק רב מו מחי ם בתחו ם האורתו פדי ה מכל העול ם.

המכשירי ם נמכ רי ם בישראל לא חר בדי קת התאמה אי שית ,בה מוו דאי ם שקיי מת תחו שת הקל ה מיי דית כבר בשניות
הרא שו נות ,ולהתאמת המי דה .הבדיקה מתבצעת בקליני קה של החברה במגדלי ע זריאלי בתל א בי ב .לתאום פגישת
התא מה .
אתר החברה www.global-medic.co.il :אי מיילinfodds500@gmail.com :

טווח מחי רים 2,700-2,844 :שקל ) ,ל חברי קופו ת החולים השו נו ת(
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תוכנו ת ללימוד אנגלית לכל ה רמות במחיר
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