
2020 decemberében megnyílt az 1. COVID-19 RehabilitációsCentrum

Lengyelországban, Zakopánéban.

Mára már tudjuk, a fertőzés legyőzése csak az első lépés az életünk visszanyerésében.

A Korányi Pulmonológiai Intézet a Post-Covid betegekkel kapcsolatban:
„A betegségen átesettek jelentős része tünetmentes, vagy enyhe tüneteik vannak és nem is kerülnek kórházba. 
Kisebb arányban, de mégis jelentős számban szenvednek tartós egészségkárosodást, visszamaradó és különböző 
mértékű és különböző szervi, kiemelten légzőszervi károsodást. A gyógyult, kórházakból kikerült, otthoni 
körülmények között lábadozó betegek száma eléri a több tízezer főt, akiknek már nincs akut tünetük és nem 
fertőzőek (nem vírushordozók). Közülük jelentős számban vannak azok, akiknek visszamaradó károsodásai, 
légzőszervi problémája marad.”
 

A "Marzenie" rekreációs és rehabilitációs komplexum sokéves tapasztalattal rendelkezik a 
fogyatékossággal élő emberek (beleértve a gyermekeket is) hegyvidéki olcsó rehabilitációs 
megszervezésében. Magas színvonalú rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtanak, a kezelés során 
modern berendezéseket és bevált terápiás módszereket alkalmaznak. Decemberben elkezdték
a COVID-19 utáni a Post COVID-betegségben szenvedő betegek számára a rehabilitációt. Ez az 
egyetlen mód a tüdő tüneteinek és szövődményeinek leküzdésére. A lábadozók egyéni kezelése 
segít visszanyerni az erőt és az erőnlétet.
 

 REHABILITÁCIÓ COVID-19 UTÁN
Előzetes vizsgálat:
- objektív diagnosztikai tesztek (nyomás, impulzus, telítettség mérése)
- funkcionális diagnosztikai tesztek (a fizikai hatékonyság értékelése)

A Covid-19 után
kezelendő leggyakoribb

problémák

Alkalmazott kezelés hatásmechanizmusa

Légszomj, nehézlégzés, 
szorító érzés a mellkas-
ban

Az intenzív elektromágneses mező depolarizálja az idegszöveteket és 
izomösszehúzódásokat okoz, ami javítja a hörgők átjárhatóságát és 
vízelvezetését, serkenti a rekeszizomot 

Izomfájdalom, ízületi 
fájdalom, emésztőrend-
szeri rendellenességek

Az elektromos mező biokatalizátorként működik a szövetekben, hozzájárul
a fájdalom és a regenerációs érzések csökkentéséhez. 

Izomgyengeség, 
egyensúlyhiány

Motoros tanulás az információk kiválasztásának optimalizálásával és a 
neurotranszmitterek felszabadításával és az agyi területek aktiválásával,

Az immunitás, a vitalitás, 
elvesztése, fáradtság, a 
koncentráció romlása

Viofor magnetostimuláció 
Az első olyan orvosi eszköz, amelynek klinikailag igazolt pozitív hatása 
van a felső légúti visszatérő fertőzések kezelésére. A Viofor JPS által 
generált elektromágneses mező, alak, frekvencia és
indukció paraméterei jótékony biológiai hatásokat
váltanak ki a szervezetben, támogatva a homeo-
sztázist, ami döntő hatással van egészségünkre,
hatékonyságunkra és közérzetünkre.

Szorongás, hangulati 
rendellenességek, 
"gondolatköd"

Pozitív befolyás a pszichére és a gondolkodási folyamatokra. Élénkíti az 
elmét, de nem teszi idegessé. Pozitív hatással van az agy munkájára, lazít
és ellazít. 
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Mára már tudjuk, hogy a Poszt COVID-19 nem csak a sajnálatosan sok tüdő problémát 
hagyta ránk örökül, hanem több, mint 50 gyógyításra és rehabilitációra szoruló kórt.
Poszt-Covid_ ez az 5 tünet marad velünk legtovább – EgészségKalauz

Ha mindezt kombináljuk a Korányi Pulmanológia lefolyás szerinti osztályozásával:
„Akut COVID-19: a COVID-19 betegség legfeljebb négy hétig tartó jelei, tünetei
Folyamatos, tünetes COVID-19: a COVID-19 betegség 4 héttől 12 hétig tartó jelei és tünetei
Poszt-akut hiperinflammációs COVID-19 betegség: a tünetek kezdetétől számított második hetet követően 
kialakuló többszervi gyulladásos szövődmény
Poszt-COVID szindróma: a tünetek kezdetétől számított negyedik hetet követően kialakuló és elhúzódó késői
maradványtünetek és károsodások
Hosszú COVID-19: a definíció magába foglalja a folyamatos tünetes COVID-19betegséget és a poszt COVID-19
szindrómát a 12. hetet követően. Mindezek miatt a tünetegyüttes lehetőség szerinti megelőzése, időben való 
felismerése, és a komplex rehabilitáció mielőbbi elkezdése szükséges.” feladat van rengeteg!

A regenerációra szoruló munkaerő hatalmas probléma. Az emberek közül jó néhányan akik 
végigélték, szenvedték a most folyó járvány klinikai változatát, speciális utókezelésre szorulnak. A 
VIOFOR lehetőséget kínál ezen problémák komplex kezelésére. Sokakat közülük segíteni kell 
abban, hogy visszatérhessenek a kisbetűs életbe, a családjuk körébe, alapvető fizikális és 
mentális problémákat tudjanak kezelni, hogy részt vehessenek a közösségekben és a munkában.

A sportolóknál ugyanez fokozottabb, gyorsabb igényként jelentkezik, hiszen a 
felkészüléshez, a versenyekhez, a sportolói karrierjükhöz történő visszatérés a cél, a 
feladat. Egyébként is, közülük már nagyon sokan megtapasztalták a felkészülésben és 
versenyeken a VIOFOR pozitív hatásait, és sokuknak van élménye a restitúciót 
nagymértékben elősegítő, a rehabilitációt felgyorsító, gyógyulást segítő kezelésekről.
A Magyar sportban 2000, azaz Sydney óta alkalmazzák: Sportkórház,
MOB, Tatai Edzőtábor, Testnevelési Egyetem, TE Sportegyesület, TE
Kutató Központ, Magyar Úszó Szövetség, Magyar Torna Szövetség,
Magyar Kajak-kenu Szövetség, Magyar Sportlövők Szövetsége, 
Magyar Súlyemelő Szövetség, Judo Paksi Atom, Kézilabda Veszprém
SE, Ökölvívó Válogatott, Békéscsabai Futball Akadémia, Lovassportok,
Talmácsi Group (a teljesség igénye nélkül!).

De az Egészségügyi ellátásban is ismerik, szeretik, alkalmazzák. Kórházak, Rendelők:
OSEI, Péterfy Baleseti Központ, Manninger Jenő Traumatológiai Intézet, SOTE, DOTE, Ajkai Kórház,
Szent Imre Kórház, Nagykőrösi Kórház, Nagykanizsai Kórház, Kecskeméti Kórház, Kaposvári Kórház,
Mohácsi Kórház, Parádfürdői Kórház, Tatai Kórház, Magyar Honvédség Hémori, NAV-Vám
Rehabilitációs Központ, Bp. Újpest Szakrendelő, Bp. Újbuda Szakrendelő, Bp. Angyalföld Szakrendelő,
Bp. Rókus Kórház, Szent Gellért Nappali Kórház, Érdi Városi Szakrendelő, Érdi Városi Rehabilitációs
központ (szintén a teljesség igénye nélkül!).

A Viofor JPS System megelőzési célból, vagy rehabilitációs célból használható
non-invazív rendszer, az EU rendszer szerint minősítve, EU által javasolva

a Covid-19 betegek közvetlen vagy közvetett kezelési módszereinek
intenzívebbé tételére.

Egyszerű kezelhetősége miatt otthon is alkalmazható!                  Használjuk!
Missziónk:

"Hiszünk abban, hogy a tudás, az orvosi ismeretek mellett a korszerű, állandóan megújuló
orvosi berendezés és eszközpark legalább annyira fontos a gyógyításban, mint a beteg-
központú szemlélet."

www.viofor.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hivatkozott kutatások, publikációk, minősítés(ek) a VIOFOR JPS System eredményei!

A mágnesteres kezelőkészülékek, kialakításuk, technikai adataik, a mágnesterek gerjesztésének módozatai
különbözőek. Tehát

a készülékek egymással nem összemérhetők, nem hivatkozhatók, csak az eredményeik összehasonlíthatók.
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