
Terapie Sirio – využití nízkofrekvenčního ultrazvuku v medicíně 

Léčba bolesti zad, kloubů, zánětů šlach nebo svalové únavy použitím nízkofrekvenčního ultrazvuku, který má protizánětlivé, 

relaxační a hojivé účinky, podporuje proudění lymfy, snižuje bolest, otok a napětí tkání, odstraňuje kalcifikace a osifikace. 

Jedná se o velmi efektivní terapii poskytující rychlou úlevu. 

 

Bolesti zad, kloubů, záněty šlach nebo svalová únava trápí jak vrcholové sportovce, tak i každého z nás bez rozdílu 
věku či pohlaví. 

Jak nalézt rychlou úlevu od bolesti a zároveň i odstranit příčinu bolesti a pohybového diskomfortu? 
Jako první varianta všechny napadne krabička prášků či hojivý krém z lékárny. Že by to byl vliv každodenní masivní 
reklamy nebo částečně i bezradnost, kam se vydat pro odbornou pomoc? 
Nejdříve bychom měli zjistit co je skutečným důvodem našich obtíží. 

Domácí diagnostika většinou není ideálním řešením. Vždy bychom měli konzultovat odborného lékaře či 
fyzioterapeuta. 

Na mnoho problémů jsou více či méně úspěšně používané různé terapeutické a léčebné postupy počínaje 
rehabilitačními masážemi a cvičením přes klasickou fyzikální terapii až po chirurgické řešení. V poslední době jsou 
též oblíbené laserové terapie a rázová vlna. 

 

 

 

 

 

 

Teprve na jaře tohoto roku se k nám dostala i zcela unikátní technologie nízkofrekvenčního ultrazvuku SIRIO, která je neinvazivní bezbolestnou metodou řešící 
mnohé patologie pohybového ústrojí (bolesti zad, patní ostruha, zánětlivé stavy Achillovy šlachy, syndrom zmrzlého ramene, tenisový loket a mnohé další). 

V čem spočívá jedinečnost terapie SIRIO? 

Inovátorskou myšlenkou této terapie je využití více fyzikálních efektů v jediném ošetření, které pracují nejen synergicky, ale i s vyšší intenzitou než je u 
tradičních elektroléčebných metod. 

SIRIO využívá: 

 mechanickou vibraci pro hloubkovou svalovou mikromasáž a drenáž 

 hloubkovou diatermii s analgetickým efektem a urychlením regeneračních a hojivých procesů 

 kavitační efekt akcelerující regenerační a reparační procesy 

 rázovou vlnu s unikátní modulací vlny při ošetření kalcifikací a osifikací. 

 Výsledkem je efektivní neinvazivní terapie s výbornými léčebnými i regeneračními výsledky. 

Účinky terapie SIRIO : 

 Protizánětlivé 

 Relaxační 

 Podpora proudění lymfy 

 Snížení bolesti 

 Snížení otoku 

 Snížení napětí tkání 

 Urychlení regenerace a léčby 

 Odstranění kalcifikací a osifikací 

 

Terapie Sirio je využívána nejen pro léčebné terapie, ale i pro urychlení svalové regenerace a odstranění svalové únavy po sportovním výkonu. 



Hlavní využití nachází SIRIO u těchto problematik: 

 Poranění svalů, šlach a vazů (natržené svaly, vazy) 

 Poúrazové a pooperační stavy (výron v kotníku, zlomeniny, artroskopie, operace) 

 Bolestivé stavy (bolesti zad, kloubů, syndrom zmrzlého ramene) 

 Zlepšení prokrvení kloubů u  artrózy 

 Urychlení vstřebání krevních podlitin 

 Akutní zánětlivé procesy pohybového aparátu (zánět Achillovy šlachy) 

 Úponové bolesti (tenisový a golfový loket) 

 Kalcifikace a osifikace 
 

Více info naleznete na: www.medici-h.cz 

 


