
ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

ЕЛЕКТРОАНАЛГЕЗИЯТА
се базира на принципа на 

интерферентни токове. ЛЕЧЕБНИ
МЕТОДИКИ

......................................................
Адрес: София, ул.“Здраве” 21

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

www.kortex-bg.com  

използване на галванични, 
диадинамични и различно модулирани 

ниско и средно честотни токове 
(електрофореза и електроосмоза).

l ниско- и средночестотните токове оказват раз-
нообразни ефекти върху организма:
l въздействат върху основните нервни процеси 

на възбуждане и задържане на периферна, централ-
на и вегетативна нервна система;
l непосредствено подтискат  болковата сетив-

ност на повърхностните рецептори;
l подобряват обменните процеси в тъканите, до-

принасят за разнасяне на малки отоци;
l предизвикват съкращение на мускулатурата,   

тренират се хипотрофични или паретични мускули;
l имат невро-рефлекторно въздействие върху въ-

трешни органи.

ЛЕЧЕБНИТЕ МЕТОДИКИ СЪЧЕТАВАТ
познанията на древната източна медицина

и съвременните технологии

l С помощта на свръхчувствителни лазери, диа-
динамични токове и ултразвук се въздейства на 
електрофизиологичните параметри на организма и 
на неговите биоенергийни показатели. 
l Това са не-медикаментозни методи, чрез които 

се постига балансиране на отклоненията от нормал-
ното състояние в човешкия организъм. 
l Лечебният ефект е без допълнително натовар-

ване на организма с токсини и синтетични препара-
ти. 
l Методиките имат болкоуспокояващо и проти-

вовъзпалително действие, подобряват кръвообръще-
нието и оросяването, спомагат за детоксикацията и 
засилват обменните процеси.
l Естествено се постига покачване прага на за-

щитните сили на организма и балансиране на елек-
трофизиологичните и биоенергийни жизнени пока-
затели.

þ Използва се за облекчение на болката, повиша-
ване на двигателната активност и мускулната сила; 
отпускане на мускулния спазъм.
þ Кратките импулси възбуждат чувствителните 

нервни влакна, свързани с периферните рецепто-
ри, които блокират пътя на болката до централната 
нервна система.
þ Високо ефективно лечение, без странични яв-

ления.
þ Не се използват никакви медикаменти и хими-

кали.

þ В МЦ”КОРТЕКС” се прилага комплексна Лечеб-
но-Енергийна Физиотерапия при главоболие и мигре-
на; дископатия, дискови хернии; плексити и радику-
лити; тремор и паркинсон; диабетна полиневропатия, 
невровегетативна дистония, световъртеж и мениеров 
синдром, безсъние,  депресия и др.

 þ За всеки пациент се изготвят  индивидуални 
лечебно-оздравителни програми. Съобразно конкрет-
ния резултат от компютърната диагностика, невролог 
и физиотерапевт предлагат най-добрата комбинация 
от следните лечебни методики: Лазерна Терапия и 
Лазерна Акупунктура, Зонова Енергийна Терапия, 
Ултразвукова Терапия, Озонова терапия и Кванто-
ва терапия.

Meдицински  Център

  “КОРТЕКС“

......................................................



ОЗОНОТЕРАПИЯ
ЛЕЧЕНИЕТО НА ХХІ век
уникален съвременен високоефективен 
метод на лечение, при който се използва 

медицински озон -  
ОЗОНО-КИСЛОРОДНА СМЕС, 

притежаваща мощно лечебно въздействие.

КВАНТОВАТА ТЕРАПИЯ
е ново направление в медицината

ЛАЗЕРНА  ТЕРАПИЯ

ЛАЗЕРНАТА АКУПУНКТУРА

УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ 

Ефекти на озона върху човешкото тяло:
þ Антивирусно и антибактериално действие 
þ Активира антиоксидантните системи на органи-

зма, спомага за разграждане на свободните радикали.
þ Имуномодулиращ ефект - прилага се след про-

дължително боледуване, при автоимунни заболява-
ния.
þ Пряк ефект върху дихателна и сърдечно-съдова 

система: подобрява микроциркулацията, намалява съ-
дово съпротивление, повлиява хипертонична болест и 
исхемична болест на сърцето. 
þ Увеличава количеството на доставяния до тъка-

ните кислород и по-добрата му абсорбция.
þ Озонотерапията влияе на липидния обмен. Озо-

нът окислява мастни киселини, което води до намале-
ние на холестерина, β – липопротеини, общите липиди 
и триглицеридите в кръвта -  предпазва  от склероза.   
þ Озонът има силно обезболяващо действие при 

наличието на  възпалителни процеси.
þ Детоксикиращ ефект: при заболявания с нару-

шения на метаболизма – затлъстяване, диабет; подо-
брява чернодробната функция.

l възстановява енергийния 
баланс на тялото;
l оказва благотворно вли-

яние на жизнените процеси на 
клетките;
l задейства възстановител-

ни сили на организма. 

Квантовият апарат е с четири лечебни въздействия:

1. Нискоинтензивно кохерентно лазерно излъч-
ване  прониква на дълбочина 12-13 см и оказва мощ-
но стимулиращо въздействие на кръвообращението, 
на мембранната и вътреклетъчната обмяна на веще-
ствата. Активизира имунната система, регулира хор-
моналния баланс, усилва основните биоенергетични 
процеси. 

Оказва регенеративно, обезболяващо и противо-
възпалително действие на организма.

2. Импулсно некохерентно инфрачервено из-
лъчване прониква на по-малка дълбочина, но пък об-
хваща по-голяма зона. То упражнява мощно хармони-
зиращо въздействие върху централната и вегетативна 
нервна система. 

3. Пулсиращата червена светлина намалява ин-
тензивността на възпалителните процеси в областите 
на нарушена съединителна тъкан, действа благопри-
ятно върху болното място и повишава активността в 
психоемоционален план.

4. Постоянното  магнитно поле служи за създава-
не на енергийна защита на организма от вредните фак-
тори на околната среда, повишава енергията на моле-
кулярно и клетъчно ниво и проникващата способност 
на лазерното излъчване.

þ повишава  ефективността  от приеманите  меди-
каменти и намалява дозировките;
þ съкращава  2 до 3  пъти рехабилитационния  пе-

риод и сроковете на лечение.

l води до увеличаване пропускливостта на кле-
тъчните мембрани за медикаменти;  
l регулира съдовия тонус; 
l засилва обмяната на веществата; 
l подобрява кръвоснабдяването; 
l има силен обезболяващ и антиспастичен ефект; 
l релаксира мускулите.

Методи на Озонотерапия:

l Интравенозно - вливания;
l Интрамускулно - инжекции;
l подкожно - инжекции;
l в болезнени зони - инжекции;
l специални озон камери;
l вакуумен масаж с 
 озонирано олио.

Лазерното лъчение води до разширяване на 
кръвоносните съдове и отстранява съдовия спа-
зъм, подобрява тъканния обмен и окислителните 
процеси, постига се бърз обезболяващ, противо-
възпалителен и регенериращ ефект.

е съчетание на традицион-
ната китайска медицина и 
съвременните високотех-
нологични  апарати, гене-
риращи светлинен поток  с 
висока плътност или кон-
центрирана лечебна енер-
гия. Въздейства се по аку-
пунктурни точки и рефлексни зони, разположени 
на енергийните пътища на организма – мериди-
аните. Ако енергията се движи по тях ритмично, 
то организма е здрав. Блокирането на места или 
неравномерния поток на енергия за по-дълъг пе-
риод от време води до различни заболявания. Чрез 
действието на лазерната енергия се постига израв-
няване на потока на енергията и отблокиране на 
проблемните зоните. 

позволява лечебните гелове 
и медикаменти да проник-
ват в увредените тъкани до 
5-6 см. подкожно и действат 
директно на проблемните 
зони.


