
MIS TOIMUB  
HAIGES LIIGESES
Liigesed kannatavad iga päev 
suurt koormust. Hõõrdumise 
kaitseks on luude liigesepead 
vooderdatud kõhrega – tiheda, 
libeda koega. Ajapikku kaitseb 
kõhr üha vähem luude päid 
hõõrdumise eest, liiges muutub 
põletikuliseks ja hakkab valuta-
ma, seejärel tekivad luukasvan-
did, mis piiravad liikuvust – te-
kib artroos. Artriidi korral tuleb 
esiplaanile põletik, mis võib 
lõppeda liigese lagunemisega. 
Paljud mõtlevad, et sellisel juhul 
on ainult kaks väljapääsu: aktiiv-
se elu lõpp või liigese väljavahe-
tamine kunstliku vastu.

Kuid ka operatiivne ravi ei taga 
alati paranemist. Isegi edukas 
operatsioon kujutab endast 

kestvat taastusperioodi ja või-
malike tüsistuste tekkimist. Li-
saks kannatavad üle poole 
mehhaaniliste liigestega pat-
siendid endiselt valu ja liikuvu-
se piiratust. 5–10 aasta pärast 
aga tuleb taas teha kulunud 
endoproteesi vahetamisega 
seotud samavõrd keerulist ope-
ratsiooni. Just seepärast tuleb 
püüda igal võimalikul juhul säi-
litada «oma loomulik liiges».  

LIIGESTEHAIGUSE  
RAVI STANDARD
Magnetteraapial põhinev kon-
servatiivne ravi võimaldab lii-
gest säilitada. See kuulub lii-
gesehaiguste ravistandardisse.

Kompanii ELAMED aparaadiga 
ALMAG-01 teostatud mas-
taapsed magnetteraapia kasu-

likkuse uuringuid näitasid, et 
ALMAG aparaadi kasutamine 
vähendab oluliselt valu ja eba-
mugavustunnet, samuti paran-
dab liigese liikuvust. Põhjuseks 
on, et magnetteraapia võimal-
dab tugevdada ravimite toi-
met, alandada nende kogust ja 
kiirendada tervenemist. Sageli 
on magnetteraapia ainsaks va-
hendiks, kui muud raviliigid on 
vastunäidustatud. 

Aparaati ALMAG kasutatakse 
juba enam kui 15 aastat nii fü-
sioteraapiakabinettides kui ko-
dustes tingimustes, selle kasu-
tamiseks ei ole vaja eriteadmisi 
ja -oskusi. Seade on tunnistatud 
unikaalseks, tarbijate täieliku 
usalduse võitnud meditsiini-
aparaadiks.

Erinevate andmete 
põhjal võib artroosi 
märgata igal 
kümnendal või isegi 
igal viiendal planeedi 
elanikul. Artriite esineb 
vähem, kuid ka need 
võivad tõsiselt piirata 
inimese elurõõmu. 
Liigeste haiguste 
tekkerisk kasvab 
pärast 40. eluaastat – 
vanuses, kui veel 
tahaks nii palju teha, 
kuid liigeste valu ja 
raskused kõndimisel 
teevad inimese rauast 
puuraiuja sarnaseks! 
Ajapikku muutuvad 
raskeks ka kõige 
tavalisemad, 
igapäevased 
tegemised ning haigus 
võib lõppeda lausa 
invaliidsusega.

LIIGESTE HAIGUSTE RAVISTANDARDID
REKLAAMTEKST

Aparaati ALMAG  
kasutatakse selleks, et:
• kõrvaldada valu,
• kõrvaldada põletik ja valu liigese ümbruses,  
• vähendada liigeseid ümbritsevate  

lihaste spasmi,  
• alandada liigutuste hommikust  

kammitsetust,  
• suurendada valutu kõndimise vahemaad,  
• parandada ravimite omistamist, mis 

võimaldab vähendada nende kogust,  
• ennetada haiguse retsidiive ja  

parandada elukvaliteeti.  

ALMAG võimaldab elada nii, et poleks piinavalt raske mõelda artroosile, artrii-
dile ja osteokondroolile asjatult kulutatud aastatest. ELAGE VALUDETA!

Võib esineda vastunäidustusi. Konsulteerige arstiga.  
Helistage (+372) 517 7684, tellige aeg ja tulge konsultatsioonile.

Meie aadress Lerson OU, Мere pst 4, II korrus, Tallinn. Tööaeg esmaspäevast reedeni kl 10–18.
Aparaadi saate osta kodulehelt  W W W. L E R S O N. E U

Vormistage tellimus telefoni teel (+372) 631 4164 esmaspäevast reedeni kl 10–18.
Kohaletoimetamise teenus Eestis: Post24 postiautomaadid, läbi postkontori, kulleriga koju.  

Kõik kompanii ELAMED füsioteraapiliste seadmete ostjad saavad kingituseks helkuri!  
Hoolitseme teie tervise, mugavuse ja ohutuse eest teedel!  

Kompanii ELAMED ametlik esindaja Eestis.  PS! Kas soovite teha koostööd või saada firma Lerson OÜ  
konsultandiks füsioteraapia aparaatide müümisel? Tingimused on lepingulised. Info tel 504 5169.


