MSF-KUNTOUTUS

Msf-kuntoutuksen etuja

Msf-kuntoutus soveltuu hyvin mitä erilaisimpien vaivojen
hoitoon monipuolisuutensa vuoksi. Useimmiten asiakas
saa apua useampaan kuin yhteen vaivaan samalla
hoitokerralla, koska Msf-kuntoutus on hyvin laaja-alaista
vaikutuksiltaan.

• Hoidossa ei käytetä neuloja, laitteen kynää käytetään
ainoastaan ihon pinnalla.
• Hoito on erittäin tarkka, koska laite ilmoittaa, milloin
kynä on täsmälleen akupunktiopisteessä. Tämä
perustuu siihen, että akupunktiopisteillä on alhainen
sähköinen vastus.
• Hoito sopii kaikille ja kaiken ikäisille. Voidaan hoitaa
myös sydäntahdistinpotilaita ja raskaana olevia
turvallisesti.
• Kliinisesti tutkittu, turvallinen ja tehokas hoitomuoto.

Mitä Msf-kuntoutus on?
Msf on lyhennys sanoista "Mäkelän sähköfysiologinen
kuntoutus". Tämä kuntoutusmenetelmä perustuu 70luvulla alkaneeseen Prof. Reijo Mäkelän kehittämään
ja hänen tyttärensä Prof. Anu Mäkelän jatkamaan ja
edelleen kehittämään tutkimustyöhön ja sen
sovellutuksiin.
Hoidon aikana akupunktiopisteitä stimuloidaan ”kynällä”,
josta tulee hoitavaa laservaloa ja sähkövirtaa. Hoidoissa
käytetään lisäksi erilaisia valoklustereita suoraan
kudokseen. Hoito on osoittautunut tehokkuudeltaan
ylivoimaiseksi eri ärsytystapojen vertailussa
akupunktiohoidoissa. Tärkeätä osaa hoidoissa
näyttelevät myös ravinto-oppi, vitamiinit ja hivenaineet
sekä niiden kokonaisvaltainen käyttö.
Msf-kuntoutuksessa pyritään selvittämään vaivojen
perussyitä ja sitä kautta pääsemään hyviin hoitotuloksiin.
Eri akupunktio-pisteiden sähköisen vastuksen
mittaamisella on tärkeä merkitys perussyiden
löytämiselle. Msf-testauksella, joka suoritetaan
ensimmäisellä hoitokerralla, tutkitaan sisäelimien kunto.
Testi paljastaa hyvin herkästi poikkeavuudet eri elimien
toiminnassa. Jo varhaisessa vaiheessa toimintahäiriöt
huomataan ja näin voidaan ennaltaehkäistä sairauden
puhkeaminen. Mm. korvalehdessä sijaitsee
akupunktiopisteet kaikille sisäelimille ja kehon osille.
Nämä näyttävät, onko jonkin rauhasen toiminta normaalia
vai häiriintynyt.

Msf-kuntoutus soveltuu akupunktion monien
vaikutustapojen vuoksi mitä useampien vaivojen hoitoon.
Mm. erilaisten vammojen paranemisprosessia voidaan
nopeuttaa huomattavasti normaaliin paranemisprosessiin
nähden.
Seuraavassa tärkeimmät vaikutustavat:
1. Kivunlievitys
2. Rauhoittaminen
3. Tasapainottaminen
4. Vastustuskyvyn parantaminen
5. Psyykkisiin tekijöihin vaikuttaminen
6. Motorisen palautumisen edistäminen

Jos vaivasi tai ongelmasi ei ole listassa, voit tiedustella
esitteessä olevasta puhelinnumerosta lisätietoja omasta
vaivastasi.

Sähkölaserakupunktiolla voidaan hoitaa ja kuntouttaa
maksan, munuaisten ja muiden sisäelimien toimintaa.
Hoitamalla eri vaivojen perussyitä tähdätään pitkäaikaisiin
ja pysyviin hoitotuloksiin.

Hoitoihin voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Hoidot ovat
erittäin turvallisia eikä ihoa tarvitse lävistää neuloilla.
Sopii hyvin neulakammoisillekin.

Sähkölaserin vaikutuksiin kuuluu myös soluaineenvaihdunnan tehostaminen, lymfa- ja verenkierron lisääminen
hoidettavalla alueella sekä hermotoiminnan
rauhoittaminen. Hoidon avulla soluhengitys helpottuu ja
näin saadaan aikaan turvotuksien laskua ja tulehdusten
paranemista.

Hermoston toimintahäiriöt

Olemme saaneet erittäin hyviä hoitotuloksia
mm. seuraaviin vaivoihin:

Korvan akupisteiden hoitoa sähkölaser -kynällä.

• lapsettomuus
• rasva-aineenvaihdunnan kiihdytys, laihduttaminen
• lihassäryt, pakotukset
• limapussin tulehdukset, bursiitti
• maksavaivat, kohonnut kolestroli
• migreeni, päänsärky, jännityspäänsärky
• muisti, dementia, alzheimer
• näköhäiriöt ja silmävaivat
• polyneuropatia
• raajojen puutuminen, tunnottomuus
• reuma, fibromyalgia
• riippuvuusongelmat: tupakka, alkoholi
• stressi, masennus, ahdistus
• suolisto-ongelmat, imeytymishäiriöt, verenvuodot
• säärihaavat
• tinnitys, kuulon heikkeneminen
• turvotukset jaloissa, käsissä ja kehossa
• unettomuus ja nukahtamisvaikeudet
• vatsavaivat ja kivut vatsan alueella
• verenpaineongelmat
• virtsatieongelmat, inkontinenssi
• voimattomuus, väsymys

• aineenvaihduntaongelmat
• astma, allergiat
• diabetes
• haavainen paksusuoli
• hermosäryt, tuntopuutokset
• hormonitoiminnan häiriöt
• huimaus, pahoinvointi
• ihovaivat, akne, atooppinen ihottuma
• issias, hermotulehdukset, tunnottomuudet ja pinteet
• kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintahäiriöt
• kylmät jalat, levottomat jalat

Erilaiset hermon vammat tai puristukset voivat aiheuttaa hermon toimintahäiriöitä.
Ennen hoitoa tutkitaan tarkoin kehon tunto-, voima- ja
refleksipuutokset. Näitä seurataan aina hoidon
edistyessä.
Hermoston aktivointi antaa erittäin hyvän hoitotuloksen
hermoperäisissä vaivoissa, kuten esim. tunnottomuuksissa, polyneuropatiassa ja neuropaattisissa
kivuissa.
Msf-Kuntoutus elvyttää hermon toimintaa ja poistaa
hermon tulehdusta ärsytystiloissa sekä elvyttää
hermosolun aineenvaihduntaa. Hermon toiminta voidaan
elvyttää pitkittyneissä hermovaivoissa nopeasti.
Tervetuloa tehokkaaseen hoitoon!

