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AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkezem a PTE ÁOK/2014.II./00026 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,
melynek díja 6000 Ft    /  félév.
 A regisztrációs díjat átutalom a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)
 A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizetem be.
Név: .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási név: ...............................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási cím: ................................................................................................................................................................................................................................................
Pecsétszám: .................................................. Szakvizsga: ............................................................................................................................................................................
Telefonszám: ............................................................................... E-mail: ......................................................................................@...........................................................
Dátum: ...............................................................				 ............................................................................................................
aláírás, pecsét
			
Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46) vagy faxon (06-72-461-305).

Kis szemcse, nagy lehetőségek
Indiso száraz sóterápia a légúti betegségek megelőzésére
A légszennyezettség az utóbbi évtizedekben egyre komolyabb problémát okoz, a legrosszabb helyzetben a
nagyvárosok vannak. Az obstruktív tüdőbetegségek
és a tüdőrák kockázata egyértelműen összefügg a 2,5
mikronnál kisebb részecskék okozta légszennyezéssel. A
városi levegőben, a gyermekek fejmagasságában a levegőszennyező részecskék koncentrációja 500 000-szeres a
magashegyi levegőhöz képest. Az ősszel és az influenza
járványok idején jelentkező légúti megbetegedések, illetve a légúti allergiák kiváltó oka is szinte mindig a levegő minőségében (vírusok, baktériumok, gombaspórák,
inhalatív allergének, dízelkorom, stb.) keresendő.
Régóta tudjuk, hogy légzőszervi betegségek esetén
bizonyos éghajlati jellegzetességek elősegítik a gyógyulást. A természetes sóbarlangok klímája, illetve a tengeri
levegő gyógyítja a légzőszerveket, ezért az asztmás és
allergiás betegeknek, valamint a gyakran „megfázó” pácienseknek kimondottan ajánlott. Krónikus légzőszervi
betegeim visszajelzései is ezt bizonyították ez elmúlt 28
év során. A barlangokban és a tenger mellett élvezhető
levegő tulajdonságainak reprodukálására ugyanakkor a
telített sóoldat és a sókristályok is képesek. A sólámpák
és sótéglák kizárólag esztétikai hatásával szemben azon-

ban az Indiso SPELEO terápia hatékonysága abban rejlik,
hogy a száraz, nagy sűrűségű hatóanyag könnyen belélegezhető, a részecskéi rendkívül kis méretűek. A különlegesen tiszta NaCl-aeroszol megfelelő, kúraszerű használat esetén biztosítja az egyedülálló gyógyhatást.
Az Indiso kezelések előtt és a kúra végén szakorvosi
vizsgálat történik, így a betegek állapota, az exacerbációk
száma, a gyógyszerfogyasztás, illetve a légzésfunkciós
értékek a kiindulási állapothoz képest összehasonlíthatóak, a terápia eredményessége könnyen mérhető. Az
Indiso kezelés légzőtornával is bővíthető, így egyénre
szabott komplex terápiás lehetőséget kínál.
Az Indiso SPELEO terápia javasolt krónikus bronchitis, sinusitis, asztma, szénanátha és más légúti allergiák,
rhinitis, tonsillitis, pneumónia utáni rehabilitáció, COPD,
mukoviszcidózis, emphysema, pharyngitis, bronchiectasia,
dohányzással összefüggő megbetegedések esetében, de
krónikus bőr problémák (ekcéma, pikkelysömör) esetén is
kedvező hatású volt.
Alkalmazását mindenkinek ajánlom, akár preventív
jelleggel is.
Dr. Kovács Tibor
tüdőgyógyász főorvos

www.indiso.hu

A tesztkérdések a 42. oldalon találhatók.
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