
 

 има специфично и доказано ефективно 
приложение при

ДИАБЕТНАТА НЕВРОПАТИЯ  

• Има доказан ефект върху дихателна и 
сърдечно-съдова система: подобрява микро-
циркулацията, намалява периферното съдо-
во съпротивление, повишава еластичността 
на мембраните на еритроцитите и като краен 
резултат намалява кислородния глад в клет-
ките; 

• Увеличава количеството на доставяния 
до тъканите кислород и по този начин води до 
по-добрата му абсорбция;

• Озонотерапията влияе много добре на 
липидния обмен.

 
• Озонът окислява мастните киселини, 

което води до намаление на холестерина, β–
липопротеини, общите липиди и триглицери-
дите в кръвта и така се създават условия за 
предпазване на съдовете от склероза.

  
• Детоксикиращ ефект: за профилактика и 

лечение на заболявания, причинени от нару-
шения на метаболизма;

• Озонотепарията доказано понижава 
кръвната захар  при диабет и подобрява чер-
нодробната функция.

Има положителен ефект върху въглехидратна-
та обмяна и подобрява качеството на живот

1. движение на глезенните стави към шпиц и 
контращпиц  - 8-10 пъти;
         
                          
2. сгъване и разгъване  посмененно на коленете  
4-6 пъти;

   
3. страничен лег - отвеждане на горен и долен 
крайник встрани  4-6 пъти;
       

4. повдигане на таза  -  4-6 пъти;
                               
5. повдигане на ръцете 
встрани  с изнасяне на 
единия крак встрани  - 
4-6 пъти;

                                         
6. 30 сек. ходене на-
пред с поставяне на 
едното стъпало пред 
другото с отведени 
встрани ръце;

7. клек с изнасяне на горните 
крайници напред - 3-4 пъти.

   
Адрес: София, ул. “Здраве” 21

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

0884/25 65 33
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ОЗОНОТЕРАПИЯТА ЛФК при ДИАБЕТНА  
ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

ДИАБЕТНА
ПОЛИНЕВРОПАТИЯ
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ДИАБЕТНАТА 
ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

е едно от най-честите и потенциално опасни                                 
усложнения на захарната болест.

• Едно от най-честите и най-разпространени  
усложнения на диабета е диабетната полинев-
ропатия. Наблюдава се при 70 % от болните с 
диабет.

• По-често се уврежда периферната нервна 
система - нервите на долните крайници. Появя-
ват се сетивни, двигателни, рефлексни и веге-
тативно-трофични нарушения.  

• Наблюдават се  изтръпвания, слабост в 
крайниците, асиметрия в кожната температу-
ра, сухота на кожата, пигментни петна, дистро-
фични промени на ноктите, язви по стъпалата 
и др.

• Причината за това  е задебеляването на 
стените  на капилярите, което води до тяхно-
то стесняване, а от там и неправилно оросяване 
и кръвоснабдяване в периферните кръвоносни 
съдове.     

ДИАГНОСТИКА

Съвременната неврология  разполага с обек-
тивни методи за функционална диагностика на 
периферната нервна система. Прецизните ком-
пютърни апаратури дават възможност за обек-
тивно диагностициране на уврежданията на 
периферната нервна система и други видими 
промени, причинени от диабета:

  ЕЛЕКТРОНЕВРОГРАФИЯТА  
е ефективният начин за откриване на диа-
бетната полиневропатия в ранен стадий.  
Изследва се проводимостта по сетивни и 
двигателни влакна на съответните нерви в 
засегнатия участък. Измерената скорост на 
провеждане показва степента на отклоне-
ния от нормите и настъпилите увреждания.

 
  ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯТА  
показва състоянието на мускулния тонус в 
увредения участък. Най- голяма диагностич-
на стойност  при диабетната полиневропа-
тия има стимулационната електромиогра-
фия, съчетана с изследване на ВНС.
 

 ДОПЛЕРОВАТА СОНОГРАФИЯ 
се прилага за изследване кръвоснабдява-
нето на долните крайници. Чрез нея се 
получава обективна информация за със-
тоянието на кръвоносните съдове, заде-
беляването на стените им и степента на 
кръвоснабдяване.

                  

 
          

ЛЕЧЕНИЕТО
 Лекуващият екип от невролог и фи-

зиотерапевт изготвят КОМПЛЕКСНА 
ЛЕЧЕБНА ПРОГРАМА, включваща както 
подходящи медикаментозни средства, така и 
физио-терапевтични процедури и ЛФК за об-
лекчаване на болката, подобряване на чувстви-
телността, трофиката и микро-циркулацията, 
непозволяване прогресиране на невропатията 
и ненастъпване на усложнанеия като парези, 
гангрена и т.н.


