
Meдицински  Център

  “КОРТЕКС“

......................................................
НЕВРО ВЕГЕТАТИВНА

ДИСТОНИЯ

БОЛЕСТ НА МЕНИЕР
Адрес: София, ул.“Здраве” 21

Телефони за записване: 02/953-41-13/15

..................................................................................
www.kortex-bg.com

ЛЕЧЕНИЕТО
на заболяванията на вегетативната нервна 

система винаги е комплексно!

Съвременната медицина препоръчва ОЗОНО-
ТЕРАПИЯТА като високоефективен метод за 
лечение и в около 90% от случаите довежда 
до положителен лечебен ефект. Тя отлично се 
съчетава с други методи на лечение, като това 
допринася за по-добър и бърз ефект.

ОФР - ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА 
ОЗОНИРАН ФИЗИОЛОГИЧЕН РАЗТВОР

• Въвеждането на озоно-кислородната смес в 
организма притежава мощно лечебно въздейст-
вие благодарение на силните окислителни свой-
ства на озона. Увеличеното кислородоснабдява-
не нормализира функциите на ЦНС и ВНС.

• Подобрява се кръвообращението, кръвта и 
лимфата се пречистват, нормализира се произ-
водството на хормони и ензими, подобряват се 
функциите на мозъка и паметта. 
• Премахва се тъканната хипоксия, вследствие 
на нарушеното кръвоснабдяване и съдов спазъм.
• Озонът спира възпаленията, намалява или 
спира болките, успокоява нервите, предотвратя-
ва инсулт и инфаркт, овладява сърдечната арит-
мия, подобрява функциите на мозъка и паметта, 
унищожава токсините.

КВАНТОВА ТЕРАПИЯ 
• Лечебното действие на КТ се извършва на ниво 
молекули и клетки, а чрез тях по верижна реакция 
енергията се предава на целия организъм.
• Квантовата терапия оказва мощно стимулира-
що въздействие на кръво-обращението и вътре-
клетъчната обмяна на веществата, хармонизира 
дейността на централната и вегетативната нервна 
система, повишава приспособителните способно-
сти на организма, оказва регенеративно, обезбо-
ляващо и противовъзпалително действие.

УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
• Биологичните и терапевтични ефекти на ул-
тразвука се основават на възможността му да 
предизвиква вихрови движения в цитоплазмата 
на клетките, правейки т. нар. микромасаж на тъ-
каните. Поглъщането на ултразвуковата енергия 
от тъканите и превръщането й в топлина, води до 
промяна в процесите на дифузия, увеличение на 
пропускливостта на биологичните мембрани и за-
силване на обмяната на веществата в третираните 
тъкани. 
• Ултразвукът има противовъзпалителен, антис-
пастичен и обезболяващ ефект.

ЛАЗЕРТЕРАПИЯ
• Лазерпунктура - прилагането на ниско-енер-
гийни лазери за въздействие върху акупунктурни-
те точки има бърз аналгетичен ефект, стимулира 
клетъчната регенерация и имунитета, балансира 
енергийните процеси в организма. Лазерпункту-
рата е високоефективен метод при правилно оф-
ормяне на оптимална комбинация от точки за въз-
действие при съответното заболяване.



КАКВО  ОЗНАЧАВА  
НЕВРО-ВЕГЕТАТИВНА 

ДИСТОНИЯ?  
• Вегетативната 
нервна система коор-
динира инервацията 
на вътрешните органи 
и системи, на жлезите 
с  вътрешна секреция и 
кръвоносните съдове в 
организма. 

• Затова оплаквания 
от главоболие, виене 
на свят, сърцебиене, 
болки в стомаха, из-
тръпване на крайни-
ците, безсъние, “игра” 
на кръвното налягане, 
пристъпи на страх и па-
ника и т.н. много често 
се дължат на проблеми 
на вегетативната нервна система.

• Болестта на Мениер представлява невъзпа-
лително заболяване на вътрешното ухо със зася-
гане на вестибуларния апарат.

• Основните прояви при Мениеровата болест 
са главоболие, “притъмняване” пред очите, 
световъртеж с усещане за въртене на околните 
предмети и шум в ушите, придружени от упори-
то гадене, повръщане, изпотяване, както и стрес, 
тревожност, депресия и др. Заболяването проти-
ча на кризи, които се повтарят през различен пе-
риод от време.

• Специфичният характер на заболяването изис-
ква компетентността на добър специалист и пре-
цизна диагностика за определяне на най-правил-
ното лечение. 

• Субективните оплаквания могат да са проява 
не само на невинно нервно-психично състояние, 
а и на някакво съществуващо вътрешно или не-
врологично основно заболяване, което да не дава 
друга клинична картина и да не е забелязано от 
болния.

• Симптомите са наглед безобидни, не са съпро-
водени с болков синдром и не се отразяват драс-
тично върху общото здравословно състояние, по-
ради което  пациентите често ги пренебрегват.  

• Ако не се вземат навременни мерки, подобни 
оплаквания често се превръщат в хронични и ни 
съпътстват цял живот. Пациентите изпадат в стре-
сови невротични състояния и развиват психосома-
тични заболявания. 

• Всеки организъм е една индивидулност и под-
ходът във всеки конкретен случай трябва да бъде 
различен – това е и задачата на лекаря при снема-
не анамнезата и извършване на рутинния преглед 
на пациента.

• За целта е необходимо, след щателната анамне-
за и подробен специализиран неврологичен пре-
глед да се направи подробно изследване на цен-
тралната и вегетативна нервна система, както и  
изследване на определени  хормони по преценка 
на лекаря.

ДИАГНОСТИКА

• Компютърните изследвания на вегета-
тивната нервна система, които се провеждат 
в МЦ ”КОРТЕКС” при тези симптоми имат за 
цел да се установи дали заболяването е на фи-
зиологична основа или  има  увреда на някои 
орган; нарушено ли е мозъчното или перифер-
но кръвообръщение, оросяване или инервация 
и др.

• За диагностициране е необходимо да се 
направят допълнително Доплерова соногра-
фия и Мозъчна картография на ЕЕГ.

• Лекарският дълг изисква да се изключат 
всички съмнения чрез необходимите изслед-
вания  и едва тогава може да се пристъпи 
към назначаване на лечение.

ЛЕЧЕНИЕТО

• Комбинира медикаменти, диетичен режим, 
препарати на растителна и билкова основа, 
както и физиотерапевтични процедури, назна-
чени след консултация със специалист-физио-
терапевт.

• При необходимост в лечебния процес се 
включва и специалист  психотерапевт.


