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Tiszta légzés természetesen
20 új Sóklinikát indít jövő év végéig az Indiso
A légúti betegségek közismerten leghatékonyabb természetes kezelési módszere a SPELEO (sóbánya) terápia. Gyógyító hatásának alkalmazása azonban korlátozott és helyhez kötött. Így került sor a sóbányák mikroklímájának mesterséges
előállítására, az Indiso SPELEO eljárás kifejlesztésére, mely egy
magyar kutató-fejlesztő csoport által létrehozott orvostechnológiai berendezésnek köszönhető.
Az Indiso Magyarország legelismertebb egészségügyi száraz sóterápiája. Az alsó- és felsőlégúti betegségek – asztma,
allergiás nátha, krupp, bronchitis, COPD, cisztás ibrózis – természetes kezelési módszere. A kezelések során az egyedülállóan
inomra őrölt (0,2 mikron), magas koncentrációjú, nagy tisztaságú hatóanyag a legkisebb hörgőcskéket is eléri, így az alsó légutakban is kifejti jótékony hatását. A gyógyszer- és mellékhatásmentes eljárás hatékony kiegészítő terápia, jelentősen enyhíti a
tüneteket, javítja az életminőséget, növeli a vitálkapacitást, és
hatékonyan alkalmazható a megelőzés során.
A terápia a Sóklinikák országos hálózatában, kiemelt egészségügyi intézményekkel együttműködve, orvosi javallat és
kontroll mellett érhető el. Az Indiso 2007 óta a több mint százezer kezelés során jelentős tapasztalatra tett szert, a kezelések
hatékonyságát több száz együttműködő szakorvos tapasztalata támasztja alá.
„Több éve alkalmazzuk az Indiso kezelést, mind az osztályon fekvő betegek, mind pedig a járóbetegek esetében. A
felsőlégúti krónikus gyulladásos megbetegedések, a hörgők
váladékképződéssel járó kóros folyamatai során több alkalommal eredményesen alkalmaztuk kórházi körülmények között az Indiso terápiát.”
(Dr. Gárdos László, gyermekgyógyász főorvos,
Zala Megyei Kórház, 2014)

„Betegeink számottevő része visszatérő felső- és alsólégúti
infekciókkal, krónikus sinusitisszel, recidiváló bronchitiszes panaszokkal, allergiás rhinoconjunctivitisszel és asztmával küzd.
Öt év alatt szerzett tapasztalataink és a betegek egy részénél
végzett felmérés adatai egyértelműen az életminőség jelentős
javulására utalnak. Csökken az asztmás epizódok gyakorisága,
a fáradtságérzés és az éjszakai felébredések száma.”
(Dr. Spicze Tímea, gyermekpulmonológus, allergológus
főorvos, Kenézy Gyula Kórház Debrecen, 2014)
„2008 óta működik intézetünkben az Indiso terápia, napi
10-12 asztmás, bronchitises és recidiváló kruppos gyermek
részvételével. A terápia legfontosabb tényezője a légzőszervek nyálkahártyájára és a hörgők simaizomzatára kifejtett
hatás. Javul a bronchusok tónusa, a légzésfunkciós paraméterek, csökken a gyulladás és a váladékképződés. Allergia esetén csökkentheti az IgE-szintet.”
(Dr. Fehér Annamária, gyermekpulmonológus főorvos,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, 2014)
„Az INDISO száraz sóterápia hatásos eljárás a prevencióban és különböző fül-orr-gégészeti rhinológiai megbetegedések rehabilitációs kezeléseiben.”
(Prof. Dr. Répássy Gábor, elnök,
Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium, 2007)
„A Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium támogatja a száraz sóterápia kiegészítő eljárásként történő alkalmazását krónikus alsólégúti betegségek kezelésében.”
(Dr. Böszörményi Nagy György, elnök,
Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium, 2007)

Sóklinikák országszerte
Magyarország legelismertebb egészségügyi száraz sóterápiája
csaknem 100%-os páciens-elégedetség
országos hálózat, együtműködésben kiemelt egészségügyi intézményekkel
jelentős tapasztalat, 2007 óta több mint százezer kezelés
0,2 mikron szemcseméret, 20-22 mg/m³ hatóanyag koncentráció
különlegesen iszta hatóanyag (NaCl 99,99%)
orvosi indikáció és kontroll
Főbb indikációk: asthma bronchiale, krónikus obstrukív tüdőbetegség,
pneumónia akut stádium után, cisztás ibrózis, rhiniis allergica, rhinosinusiis,
sinusiis maxillaris, tonsilliis, laryngiis, tracheiis, psoriasis, ekcéma

MSZ EN ISO 9001:2001
MSZ EN ISO 13485:2004

Új Sóklinikáinkhoz együtműködő szakmai partnerek jelentkezését várjuk
az (1) 55-00-142 telefonon, vagy a kozpont@indiso.eu e-mail címen.
www.indiso.hu

