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PRZEŁOM  
W rEHABILITACJI

Centrum medyCzne medeA w mAzAńCowiCACh koło BielskA-BiAłej powstAło 2 lAtA temu,  
9 mArCA 2016 r. prACuje w nim wykwAlifikowAny personel medyCzny – lekArze speCjAliśCi, rehABilitAnCi,  

pielęgniArki. włAśCiCielAmi są dr n. med. Magdalena Firlej-Pruś, speCjAlistA ChoróB wewnętrznyCh,  
i lek. med. grzegorz Pruś, speCjAlistA neuroChirurg.

W strukturze placów-
ki funkcjonują: 
poradnia podsta-

wowej opieki zdrowotnej (2 in-
ternistów i 2 pediatrów), gabi-
nety specjalistyczne w pełnym 
zakresie (neurochirurgiczny, 
leczenia bólu, kardiologiczny, 
chirurgii ogólnej, chirurgii or-
topedycznej, otolaryngologicz-
ny, pulmunologiczny, diabeto-
logiczny, kardiochirurgiczny, 
internistyczny, neurologiczny, 
chirurgii naczyniowej, uro-
logiczny, dermatologiczny, 
pediatryczny, logopedyczny), 
a także pracownia USG, cen-
trum rehabilitacji z pracownią 
fizykoterapii, gabinet pomocy 
psychologicznej i coachingu, 
punkt pobrań laboratoryjnych, 
punkt sprzedaży wyrobów or-
topedycznych, gabinet fizjoes-
tetyki (m.in. zabiegi na twarz, 
ujędrniające na ciało, liftingi, 
antycellulitowe), gabinet diete-
tyki, apteka i od niedawna po-
radnia leczenia bólu z pełnym 
profilem farmakoterapii – me-
tody inwazyjne. Warto dodać, 
że poradnia lekarza rodzinne-

go i pediatrzy działają w ra-
mach NFZ.

– Absolutną nowością w pra-
cowni fizykoterapii Centrum 
Medycznego MEDEA jest urzą-
dzenie INDIBA®ACTIV, jedyne 
o takiej mocy w naszym regio-
nie – informuje dr Magdalena 
Firlej-Pruś. – Wykorzystuje ono 
unikalną metodologię i opaten-
towaną technologię, sprawdzo-
ną naukowo i klinicznie, która 
ma zastosowanie w fizjoterapii 
sportowej, rehabilitacji, kosme-
tologii, medycynie estetycznej 

i uroginekologii. Jest to urzą-
dzenie produkcji hiszpańskiej, 
znane na całym świecie. Więk-
szość liczących się klubów pił-
karskich czy znanych tenisistów 
stosuje tę aparaturę medyczną, 
skraca ona bowiem znacząco 
okres po kontuzjach, poprawia 
efektywność treningów i wpły-
wa istotnie na wyniki.
Do chwili obecnej zostało opu-
blikowanych ponad 200 artyku-
łów i badań potwierdzających 
skuteczność i bezpieczeństwo 
systemu INDIBA®ACTIV, 

Urządzenie medyczne indiba cT8 acTiv

magdalena Firlej-PrUś i grzegorz PrUś
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w tym ponad 155 publikacji naukowych, 
przeszło 70 prób klinicznych i 5 prac dok-
toranckich. Teraz urządzenie INDIBA®AC-
TIV wspomaga pracę fizjoterapeutów 
i fizjokosmetyczki w Centrum Medycznym 
MEDEA. – Nim wdrożyliśmy je do prakty-
ki, przez miesiąc testowaliśmy je w naszym 
centrum, a pacjenci byli naprawdę bardzo 
zadowoleni. Ja również wypróbowałam 
je na sobie, widziałam efekty i rekomen-
duję z pełnym przekonaniem – podkreśla 
dr Magdalena Firlej-Pruś.

INDIBA®ACTIV to innowacyjna terapia 
przyspieszająca proces leczenia, łagodząca 
ból, poprawiająca funkcjonowanie, wyko-
rzystująca termiczny i nietermiczny efekt 
działania prądu o częstotliwości 448 kHz, 
połączony z jednoczesną pracą fizjotera-
peuty. Działając na zmienione (pourazowo 
czy zapalnie) mięśnie, kości i ścięgna, już 
na poziomie komórkowym powoduje:
•	szybszą	regenerację,
•	biostymulację	 (poprawa	 odżywienia	 ko-

mórek),
•	waskularyzację	 (dotlenienie	 komórek,	

tkanek, przyspieszenie przepływu krwi, 
wzrost mikrocyrkulacji tkankowej),

•	hiperaktywację	 (szybsza	 detoksykacja	
tkanek, wzrost metabolizmu komórkowe-
go, niwelacja procesów zwłóknienia).

MEDEA Centrum Medyczne
Mazańcowice 1045 k. Bielska-Białej 

tel. 531 550 105 
www.medea-mazancowice.pl 

kontakt@medea-mazancowice.pl 
biuro.medea@poczta.fm 
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Pacjenci są zadowoleni z Tej innowacyjnej TeraPiiesTeTyczne i FUnkcjonalne wnęTrza cenTrUm medycznego medea

Metoda ta, do niedawna zarezerwowana dla 
sportowców, obecnie coraz szerzej rozpo-
wszechniana, znalazła zastosowanie w:
a) REHABILITACJI
•	ostre	i	przewlekłe	stany	zapalne
•	urazy
•	redukcja	 dolegliwości	 bólowych	 mięśni,	

stawów
•	redukcja	dolegliwości	bólowych	kręgosłu-

pa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
•	poprawa	sprawności	i	jakości	życia
•	poprawa	zakresu	ruchomości	stawów
b) REHABILITACJI SPORTOWEJ
•	szybsza	 regeneracja	po	kontuzjach	 i	ura-

zach
•	szybszy	powrót	do	pełnej	sprawności
•	regeneracja	po	treningu
•	poprawa	przygotowania	fizycznego
•	poprawa	wydolności
c) FIZJOESTETYCE
•	po	 zabiegach	 operacyjnych	 w	 celu	 przy-

spieszenia gojenia ran
•	w	 celu	 poprawy	 wyglądu	 i	 zmniejszenia	

rozległości blizn
•	ograniczenie	procesów	zapalnych,	obrzę-

ków, zwłóknienia tkanek
•	poprawa	elastyczności	skóry

•	działanie	antycellulitowe
•	modelowanie	sylwetki
d) UROGINEKOLOGII (problem coraz 
szerzej rozpowszechniony, pacjenci nie-
chętnie rozmawiają o tym z kimkolwiek)
•	terapia	dna	miednicy
•	leczenie	nietrzymania	moczu	i	kału
•	szybsza	regeneracja	po	nacięciu	krocza
•	zmniejszenie	 ryzyka	 rozwoju	 hemoro-

idów
•	zmniejszenie	 dolegliwości	 bólowych	 

w dyspareunii (ból podczas stosunku)
•	utrzymanie	sprawności	mięśni	pochwy
•	poprawa	kontroli	wytrysku
Do nielicznych przeciwwskazań należą: 
obecność rozruszników serca i implantów 
elektronicznych, ciąża (głównie z uwagi 
na brak badań klinicznych), otwarte rany, 
świeże oparzenia, zakrzepowe zapalenie 
żył. Nie ma natomiast przeciwwskazań dla 
pacjentów onkologicznych.

Centrum Medyczne MEDEA w Mazańco-
wicach wciąż się rozwija i skutecznie poma-
ga ludziom w wielu schorzeniach i choro-
bach. Zawsze do usług! Czekają na Państwa 
wykwalifikowany personel medyczny, leka-
rze specjaliści, rehabilitanci i pielęgniarki. 
Co ważne, terminy przyjęć pacjentów usta-
lane są indywidualnie, w czasie najbardziej 
dogodnym dla pacjentów.


