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מהפ כה בתח ום הא ורת ופד יה פט נט ש זכה במד ל יית
הזהב בתער וכת ההמצא ות החש ובה בתח ום
הרפ ואה
ה ילי ברנע | פ ורסם16:38 21.08.2012 :

אהבתי

תהיה הראשון מבין חבריך שאוהב את זה.

כאבי גב וצוואר הם הכאבים היותר שכיחים בקר ב הציבור הרחב .אולם במק רים רבים הכאב מנט רל אותנ ו אפילו
מ פעולות ה פשוטות שביום יום ,קל וחומר מ קרים בהם הכאב ה וא כרוני ,חזק ובלת י נ סבל  .הכאב מאל ץ אותנ ו במ קרים
רבים  ,ליטול משככי כאבים בכד ור ים ובזריקות ,מה שמה ווה רק דחיית ה פתרון  .אולם יש גם מקר ים  ,אשר כר וכ ים
בפר וצ דורה כיר ור גית בעמוד ה שדרה ,מה שעל ול לטמ ון בח ובו ת ופעות ל וואי וסיכונ ים .
ח ברת "גלובל-מד יק" ,יבואנית ומ שווקת ציוד רפואי אורתופדי ,הנמצ א בחזית ה טכנולוגיה והח דשנ ות ,מצ יגה מ ערכת
אורתופדית ד ינמית  DDS500להפ גת כאבי גב וצוואר ולשיקום הד יסק ים ה בין ח ולייתיים .המערכת מצוידת בפטנט
ייחוד י "" VAP-Vertical Air Pressure Technologyטכנ ולוגיה ה יוצרת מתיחה עד ינה של החוליות בעמוד ה שד רה
המותנ י או צוואר י באזור הכאב .המתיחה מרח יקה את החוליות ה אחת מה שנ ייה ,ד בר אשר מ וריד במיידית את הלח ץ
מהדיסקים ה בין חוליית יים ,ה דיסק מ וריד את ה לחץ מה עצב ,וכת וצאה מכך נ יתן להרגיש ה פוגה מ שמ עותית בכאב.
מ ער כת אורת ופדית דינמית זו מטפלת בכאבי גב וצוואר ובקשת רחבה של בעיות  ,הח ל מפריצת דיסק ,בקע דיסק ,נ קע
כרונ י ,עוויתות שרירים ועוד  ,כל זאת ללא משככי כאבים  ,זריק ות או ניתוח .
ה ייח ודיות של המערכת ה דינמ ית בכך שה יא מאפשרת לסובל מ כאבים לחוש בנ וחות רבה ובה פוגה מ שמ עות ית בכאב
באופן מ יידי ,כבר עם תח ילת השימוש במ ער כת ,ובל י לשנות את אורח החיים .

ד ואר אלקטרונ י:
שם פר טי*:
שם מ שפחה :
צ רף אותי למקבלי הנ יוזלטר השבועי

המערכת ה אורת ופדית הד ינמית זכתה במ דליית זהב בתערוכה החשובה של המצ אות רפ ואיות בפיטסבורג בשנת
.2002
ה וכח ונתמ ך מח קרית -במח קרים שנערכו בפקולטה לכ יר ורגיה אורת ופ דית של אוניברסיטת סאול בשיתוף בת י ח ולים
נחשבים ,נמצ א והוכח כי השימוש במערכת ה אורת ופ דית  DDS500-מ ביא לתוצ אות כבר בת ום שלושה חודשים.
במחקר ראו בצ ילומי רנ טגן של מ טופלים לפנ י ואחרי השימוש במ ערכת הד ינמית  ,כי המ רחק בין החוליות באזור הבעייתי
גדל בשל ושה מ "מ בממוצע .המח קר הוכיח ח ד מ שמעית כי המערכת גורמת למתיחה ולהרח קת החוליות אחת
מהשנייה ,דבר המ ביא להפחתת ה לחץ על העצב וכתוצ אה מ כך להפחתת ה כאב באופן משמעות י ,ולשיק ום הדיסק הבין
-ח ול יית י.

המערכת ה אורת ופדית הד ינמית  ,הפ ועלת על הפחתת ה לחץ ,כוללת שנ י פריטים עיקריים:
– DDS300מערכת אורתופד ית דינמ ית להפגת כאבי צ וואר -מיועדת לשיקום עמוד השדרה הצווארי ולטיפול בבעיות
כגון :בקע הדיסקים ,פריצת דיסק  ,ניוון דיסקים ,עוויתות שרירים  ,בלט דיסק ועוד.
 – DDS500מערכת אורתופדית ד ינמית לה פגת כאבי גב -המיועדת לשיק ום עמ וד השדרה המותנ י וגורמת לחיזוק
ה שר יר ים באזור המותן .השימוש ב DDS500 -מ יועד לאנשים הסובלים מפ ריצת דיסק ,ומגוון בעיות אח רות ,המאפיינות
אנשים בגיל השלישי ,ו/או לאנ שים אשר נמצ אים ברמת סיכון בשל עיסוקם ה יום יומ י שכרוך בפעולות פיזיות קשות,
עמידה מרובה על הרגליים או ישיבה  8-10שעות ביממה  .גם בעלי מ קצוע כגון :נהגים ,ספור טאים  ,סבלים ,ה סובלים
מ לחץ עוד ף על ה גב ועמוד השדרה .
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המוצר ים מאושרים ע"י מ כון התקנ ים הישראלי ,משרד הבר יאות הישראלי וה  FDA-ה אמ ריקאי ,וכן ז כו לה ערכה רבה
בקר ב מ ומחים בתחום ה אורת ופדיה מכל ה עולם .
המכשירים נמ כרים בישראל לאחר בדיקת התאמה אישית  ,בה מ ווד אים שקיימת תחושת הקלה מיידית כבר בשניות
ה ראשונות  ,ולהתאמת המ ידה .הבדיקה מתבצ עת בקליניקה של החברה במ גדל י עזריאלי בת ל אביב .לת אום פגישת
התאמה .
אתר הח ברה www.global-medic.co.il :אי מיילinfodds500@gmail.com :
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