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המכשיר הרשמי המשמש את ספורטאי המשלחת האולימפית  –SPORT PRO רבי קיור לייז
 עכשיו גם עבורכם, בקונגרס וינגייט! –לטיפול בכאבים אורתופדיים ובפציעות ספורט

אתם ודאי מכירים את התסכול שנובע מפציעות  ,כמי שמטפלים באופן יומיומי בספורטאים
שחקן שנשאר על הספסל,מחנה אימונים שירד  ,ספורט וכאבים. תחרות שכמעט התפספסה

 לטמיון, והכל בגלל בעיות אורתופדיות ופציעות.

הוא מוצר חדש מבית אריקה כרמל, אשר משמש באופן ייחודי את  SPORT PRO קיורלייזר-בי
קהל הפיזיותרפיסטים ואנשי המקצוע העובדים עם ספורטאים מקצועיים. המכשיר משמש את 

 האולימפיים ואת הצוות המקצועי במדור הפיזיותרפיה במכון וינגייט. נבחרת ישראל למשחקים

מעניק לספורטאים את הדבר החשוב להם ביותר,את היכולת  SPORT PRO קיורלייזר-בי
 .להשתקם מפציעות ספורט במהירות האפשרי ולהמשיך בשגרת האימונים והתחרויות

מ שעשה "אריקה כרמל בע 'שלחב הוא מכשיר רפואי,פטנט ישראלי SPORT PROבי קיור לייזר
פריצת דרך עולמית בתחום טכנולוגיית הלייזר הרך.הטיפול בלייזר רך )קר( מעורר את מנגנוני 

הריפוי הטבעיים של הגוף הן ברמת התא והן ברמה המערכתית. בעת קליטת אור הלייזר בגוף 
ות התאית וחיזוק מתחוללות בו זמנית מספר תגובות שרשרת: המרצת מחזור הדם עירור הפעיל

הפחתת כאבים ודלקות תוך קידום מנגנון ההחלמה הטבעי  –התוצאה  .התקשורת הבין תאית
 וסיוע בפתרון מקור הבעיה.

 פציעות ספורט אופייניות המתאימות לטיפול תומך בביקיורלייזר:

 חריף )כרוני( –שלב חריף )הורדת כאב ונפיחות( וכן בשלב התת  -נקע בקרסול 
 )נקעים וחבלות של האצבעות )משחקי כדור 
 המדיאלית)פנימית ( והלאטרלית )חיצונית( שלהברך–מתיחת הרצועות הצידיות 
 תסמונת עומס יתר בשוקיים-  shin splints 
 דלקות גידים- Tibilais posterior )תומך הקשת האורכית בכף הרגל( 
 דלקת שלPlantar fascia 
 תף המסובביםכאבים/דלקות כרוניות של גידי הכRotator cuff 
 כאבים בקדמת הברך בקרב מתבגרים- Osgood schlaeter disease 
 תסמונת כאב בקדמת הברךPatello femoral pain 
 ( כאב ודלקת כרונית בגיד הפיקה Jumper's knee=Patellar tendinopathy ) 
  חבלות ופצעיםשטחיים –פגיעות עור 
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