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Milyen a kezelési módszerünk? 

   Izom eredetű kontraktúrák 
kezelése 

 
Organikus kontraktúra 1. kontraktúra, melyet többnyire az 
izom szövetben kialakuló f ibrózis okoz, mely fennáll éber  
valamint eszmélet len állapotban is. 
Szinonima: f ixált  izom kontraktúra  
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Mit csinálunk? 

V.B. Ulzibat fokozatos f ibrotómiás módszere alkalmas az izom 
kontraktúrák oldására, valamint a myofasciális szindrómák 
okozta fájdalmak megszüntetésére. A módszer  alapja az izom 
rostok fokozatos subcutan megsér tése, egy speciális szikével.  



Alkalmazott  eszköz 



Miér t  csináljuk? 

⬜ Ízületi mozgáster jedelem növelése  
 

⬜ Nagymér tékű ízületi és csont 
defor mitások kialakulásának megelőzése  
 

⬜ Csökkenteni a látható vagy r ejtett 
fájdalom szindr ómát 



Indikációk 

 
⬜  Izom kontr aktúr a, myofasciális szindr óma 

miatti fájdalmak megszüntetése 

- Ha a szokásos kezelés nem hozza meg a 
kívánt javulást  



Kontraindikációk 

  
Abszolút  kontraindikációk: 
 
● Rossz egészségi állapot 
● Fejlődési r endellenesség 
● Dekompenzált vitális funkciók  
 



 
Relatív kontr aindikációk: 
 
● Akút fer tőzés és szomatikus eltér ések 
● Kr ónikus betegség akut szakaszban 
● Ér zéstelenítőr e való ér zékenység 
● Bőr  és lágyr észek sér ülése, betegségei  
● Vér zéssel jár ó megbetegedések  
● Oltás után 1 hónap 

 

Kontraindikációk 



Beteg életkora 

3 éves kor tól… 
                    
                       



Legalkalmasabb 4-5 
éves kor  között                    

                       

Beteg életkora 



                       Minimális t rauma 
⬜ Rövid műtéti idő (kb15 per c) 
⬜ Nincs vágás a bőr ön 
⬜ Nincs öltés  
⬜ Nincs immobilizáció a műtét után 

ULZIBAT ® módszer  előnyei 



Előt te 



Közben 



Utána 



                                           Funkcionalitás 
⬜ A műtét minden felületes elhelyezkedésű izmon 

elvégezhető  
⬜ Alsó végtag, felső végtag, hát, nyak és fej izmain   
⬜ Flexor  illetve extensor  izmokon  

 

ULZIBAT ® módszer  előnyei 





Általános 
Különböző er edetű izom kontr aktúr ák kezelésér e 

alkalmas: 
⬜ Cer ebr al par esis  
⬜ Str oke 
⬜ Poszt tr aumás következmények 
⬜ Egyéb spaszticitással együtt jár ó agyi eltér ések 

 
 
 

ULZIBAT ® módszer  előnyei 



  
                         

     A beteg csupán egy éjszakát tölt  a kórházban  

ULZIBAT ® módszer  előnyei 



⬜ A műtét másnapján a beteg ülhet, for oghat az 
       ágyban komolyabb kor látozás nélkül  
⬜ 3-5 nappal a műtét után a beteg már  mászhat  

 

Posztoper apív szakasz kevésbé 
megter helő  

ULZIBAT ® módszer  előnyei 



⬜ 14 nappal a műtét után a beteg lábr a állhat  
 

⬜ 1 hónap múlva megkezdheti a r ehabilitációt  

ULZIBAT ® módszer  előnyei 



 ULZIBAT® lehetséges szövődményei 

  
 

⬜ Posztoper atív hematómák a műtéti ter ületen              ( 20-30%) 
⬜ Aneszteziológiai komplikációk                                              (2-5%) 
⬜ Ér  sér ülések                                                                                       (< 1%) 
⬜ Per ifér iás idegek sér ülése                                                         (< 1%) 

 



 Stat iszt ikai adatok 

25 év alat t  45 000 beteget operáltunk, ebből  30 000 gyer ek. 
 
Évente megközelítőleg 3000 beteget kezelünk. 
 
● 84.5% közülük CP-s 
● 86.8% gyer ek. 

 



    

Eredmények 
JÓ 92.7 % 

KIELÉGÍTŐ 4.5 % 

VÁLTOZÁS NÉLKÜL 2.1% 

ROSSZABBODÁS 0.7% 

 Stat iszt ikai adatok 



Összefoglalás 

   

ULZIBAT ® módszer  egyszerűen és hatékonyan 
alkalmazható az izom er edetű kontr aktúr ák 
kezelésér e.  
 
Jelentősen javítja a r ehabilitáció hatékonyságát.  
 
 



Tegyék meg velünk 
az első lépést  

ZiNa clinic. S.R.O.      WWW. ULZIBAT.CZ    e-mail : INFO@ ULZIBAT.CZ 

      Institute of Clinical Rehabilitology.  WWW.ULZIBAT.RU          
e-mail:  icr eab@ yandex.r u 
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