Milyen betegségek esetén javallott a kezelés?
Kezelés javasolt a következő betegségcsoportoknál: perifériás
verőérbetegségek, nőgyógyászati idült gyulladásos betegségek,
meddőség, potenciazavarok, szívizom betegségek, perifériás
visszérbetegségek és nyirokkeringési zavarok, cukorbetegséghez
társuló érbetegségek, Buerger kór, Raynaud syndroma, renyhén
gyógyuló végtagfekélyek, krónikus mozgásszervi betegségek, a
végtagok krónikus és funkcionális keringészavarai, trauma után,
renyhe callusképződés, bőrbetegségek (psoriasis), nehezen gyógyuló
lábszárfekélyek.

Kiegészítő egészségügyi
szolgáltatásaink:
Mágnesterápia (érterápia): A korlátozott mikrokeringés leghatékonyabb
fizikai kezelőmódszere. Javítja a koncentrálóképességet, teljesítőképességet, elősegíti az esti elalvást, a gyógyulási folyamatokat, valamint jó
közérzetet biztosít. Felgyorsítja a méreganyagok elszállítását és csökkenti
a fertőzésekre való hajlamot.

Parádfürdő
hungary

Multifunkcionális elektroterápia: A kis-és középfrekvenciás kezelések
hatékonyak a fájdalommal járó kórfolyamatoknál, perifériás artériás keringészavaroknál, perifériás bénulásoknál, idegfájdalmaknál, bénult végtagok
izomzatainál és egyéb fájdalmak csillapítására.
Vákuum terápia: Készülékünk fokozza az izmok vérellátását és erősíti az
izompumpa funkciót.
Ultrahang terápia: Az ultrahang készülékkel történő kezelés javítja a
szövetek vérellátását, fájdalmat csillapít, puhítja a szöveteket, csökkenti a
gyulladást, lazítja az izmokat és hámosít.
Gyógymasszázs: Szolgáltatásunk az orvos által felírtak alapján történik.
Gyógytorna: Szolgáltatásunk kiválóan alkalmas gerinc és ízületi fájdalmak csillapítására, komplex mozgás terápiára, valamint kiemelendő a
McKenzie terápia is. Gyógytornatermünk alkalmas csoportos és egyéni
foglalkozásokra egyaránt.
Vasas- timsós fürdővíz: Elsősorban speciális nőgyógyászati alkalmazása terjedt el: gyulladásos kórképekben, meddőség bizonyos formáiban,
petefészek működési rendellenességeiben és hormonális zavarok esetén,
valamint nőgyógyászati műtét utáni állapotok gyógykezelésében ad kiváló
eredményt.

Mikor nem javallott a
mofetta használata?
A teljesség igénye nélkül az alábbi betegségek esetén: kardiális
elégtelenség, kis és nagyvérköri dekompenzáció, súlyos légzési
elégtelenség, súlyos szívritmuszavar, angina pectoris, acut
myocardiális infarctus, illetve utána 3 hónapig, kezeletlen hypertonia, acidózissal járó anyagcserezavar, acut cerebrovasculáris ischaemia, thromboemboliás állapotok, illetve utána 3 hónapig, nagyfokú vérszegénység, gyulladásos betegségek, lázas
állapotok, kezeletlen hiperthyreosis, TBC megbetegedések,
eszméletvesztéssel járó kórképek, pszichopátiás személyiség és
kooperáció hiánya, alkoholos állapot, acut gasztrointestinális
vérzések, menstruáció, terhesség, 14 év alatti kor, daganatos
megbetegedések.

Kénes fürdő
Fürdőkúra formájában a bőrön át (és belélegezve) felszívódó kénnek
vérnyomáscsökkentő hatása van, továbbá gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik.

M ofetta
Parádfürdő

szén-dioxidos gázfürdő a Mátrában

Szénsav fürdő: A szénsavfürdő értágító és keringést fokozó hatása közismert.
Iszappakolás: Az iszappakolás enyhíti a reuma és az ízületi fájdalmak
okozta panaszokat.
Paraffinpakolás: A paraffinpakolás különböző reumás, mozgásszervi
betegségek kezelésére használt hőkezeléses eljárás, amely csillapítja a
fájdalmat, fokozza a vérellátást és a helyi anyagcserét.
Caracalla (hidromasszázs): A caracalla víz alatti masszázs pezsgőfürdővel, melynek izomlazító, fájdalomcsökkentő, keringésjavító hatása van.
Tangentor (víz alatti vízsugár masszázs): Víz alatti vízsugármasszázs,
amelynek izomgörcsoldó, fájdalomcsillapító, keringésjavító hatása van.
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Hogyan történik a kezelés?
A kezelés szakszerű felügyelet mellett folyik a mofetta kezelőben,
amit derékmagasságig szén-dioxid gázzal töltünk fel. A
szárazfürdőzés során jellegzetesen fellépő jelenség a melegség-érzet,
kipirulás, izzadás. Naponta 25 percet lehet a mofettában eltölteni,
melyet minimum 10 napon keresztül érdemes folytatni terápiás
kezelés esetén. Kúraszerű igénybevétel esetén fél évente javasolt
megismételni. Rekreációs csomagunk 2 alkalommal történő kezelést
biztosít, immunerősítés, keringés-és közérzetjavítás céljából.
Mi a mofetta?
A mofetta vulkanikus tevékenységhez kötődő, a talajból ezer méteres mélységből feltörő gázkipárolgás, mely főleg szén-dioxidból áll. A gázegyveleggel történő kezelés során a bőrön keresztül
a keringésbe jutó szén-dioxid gáz értágító hatású. Az általános
közérzetjavítás mellett immunrendszer stimuláló hatása is ismert. A kezelés során fokozódó vénás -és nyirokáramlás következtében valamennyi szerv vérellátása javul. A mofetta 54-féle
betegség kezelésére alkalmas. A kezelést minden esetben szigorú
orvosi konzultáció előzi meg, melyet a híres Parádfürdői Állami
Kórház nagy szakértelemmel bíró orvosai végeznek el.

A csodás erdei környezetben fekvő Erzsébet Park Hotel***Superior a Mátra természeti kincseit kínálja pihenésre, gyógyulásra, fizikai és szellemi megújulásra vágyó vendégeinek a páratlan
klimatikus viszonyokkal rendelkező Parádfürdőn.
A vulkanikus és tengeri tevékenység eredményeként kialakult
kőzetek között keletkezett vasas-timsós és kénhidrogénes savanyú ásványvizek gyógyászati értékét felhasználva már 300 éve
fogadják a gyógyulni érkezőket.
2011-ben a szálloda – parkjának területén talált természetes
gáznyerőhelyre alapozva – megnyitotta saját mofettáját, majd
2013-ban a kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó
gyógyászati részlegét, és megtörtént a feláramló CO2 gyógygázzá, illetve a hotel gyógyszállóvá minősítése.
A mofetta kezelés önköltségen és OEP finanszírozással (évente
kétszer 15 kezelés) is igénybe vehető.

