
Renona Rehabilitation 
Az Ön előrelépése a mi sikerünk 



Renona Rehabilitation 
centrum 

• Alapja a szervezet, az orvosok (gyerekorvos, 
neurológus, rehabilitációs orvos) illetve a 

gyógytornászok kölcsönös együttműködése 

Szlovákia, Šúrovce 
Alapítva 2011 



• A kezelés befolyásolja a mozgásszervi 
betegségekkel, központi és perifériás 

idegrendszeri zavarokkal küzdő beteg gyerekek 
és felnőttek fejlődését 

 

 

• A terápia hatékonysága a torna, kiegészítő 
kezelések valamint a hippoterápia 
kombinálásán alapul. 

Renona Rehabilitation 
centrum 



Renona „Kids“ 
program 

• Rehabilitációs program, alkalmas 2-3 hetes 
kortól egészen 3 éves korig, valamint 80 cm 
alatti gyerekek részére. 



Renona „Kids“ 
program 

• A patológiás mozgásminták kijavítása, a helyesen 
kombinált terápiás módszerek segítségével.  

• Mószerek: 

Vojta módszer 
Bobath módszer 
Kabát módszer 
PNF módszer 
Brunkowov módszer 

 



• Program célja: 
          Központi idegrendszer aktiválása 
          Helyes mozgásminták kialakítása 
          Fiziológiás reflexek helyreállítása  

Renona „Kids“ 
program 



Alapja a Renona „Suit“ öltözetben végzett torna 

Renona „Suit“ 
program 



• A testet, mint egészet stimulálja, 
illetve az egyes szegmenseket a 
fiziológiás helyzet felé korrigálja 

 

• Lehetővé teszi a fiziológiás 
mozgásminták kialakítását 

Renona „Suit“ 
program 



• Fokozatosan segít az érintett funkciók 
helyreállításában afferens ingerek 
segítségével, melyek a motoros kéregre 
vannak hatással  

 

• Program célja: 
A páciens motoros képességeinek fejlesztése  
Az adott kórkép mérséklése 

Renona „Suit“ 
program 



• Renona "Climbing Therapy" 
• Snoezelen 
• Kranioszakrális terápia 
• Hippoterápia 
• Logopédia 
• Kvantumterápia 
• Kinesiotaping 
• Bioptron-terápia 
• Oxigénterápia 
• Elektromos kezelés 
• Tőzeges és kénes pakolások 
• Masszázs 
• Kriokontrasztos terápia és Termoterápia 

Támogató gyógykezelési 
módszerek 



• A rehabilitációs program eredményességének 
érdekében a spasztikus pácienseknél törekszünk a 
kontraktúrák fokozatos oldására a jobb 
mozgásminták kialakítása érdekében  



• Ha a spaszticitás hosszantartón és nagymértékben 
korlátozza a páciens mobilitását, az Ulzibat műtétet 
alkalmazó orvossal együttműködve kihasználjuk a fokozatos 
fibrotómiát alkalmazó módszer bizonyított hatásait 

• A műtét eredményessége nagymértékben függ az 
operáció utáni megfelelő rehabilitációs kezeléstől 

Renona Rehabilitation 
kombinációja az Ulzibat 
műtéti módszerrel 



• Szükség esetén orvosaink kozultálnak az Ulzibat műtétet 
végző orvosokkal és együtt javasolják, hogy a páciens 
előbb a műtéten vegyen részt és csak utánna kerüljön sor 
rehabilitációra a Renona Rehabilitációs centrumban 

• Ezen menet segítségével megkönnyíthető, meggyorsítható 
a kitűzött cél elérése 

Renona Rehabilitation 
kombinációja az Ulzibat 
műtéti módszerrel 



• A műtét utáni rehabilitáció előnye, hogy 
hosszútávon együttműködünk a műtétet végző 
orvossal az esetleg felmerülő problémákat 
illetően 

Renona Rehabilitation 
kombinációja az Ulzibat 
műtéti módszerrel 



• A műtét utáni hematómák illetve a szúrások 
helyén kialakuló esetleges fájdalmak kezelésére 
hidegkezelést illetve egyéb személyre szabottan 
indikált kezeléseket alkalmazunk a beteg 
egészségi állapotától függően. 

Renona Rehabilitation 
kombinációja az Ulzibat 
műtéti módszerrel 



Mozgásszervi betegségek, központi és perifériás 
idegrendszeri kórképek kezelése 

Köszönjük a figyelmüket! 
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