
המדריך לטיפול עצמי בכאב

מהם סוגי 
הכאב הקיימים?

כיצד ניתן לטפל בכאב ללא תרופות?

מהו כאב ואיך 
מודדים אותו?
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חבר כללית מושלם ?

 
גם אתה זכאי לקבל את מכשיר 

הפרפקט טנס בסיבסוד.
פרפקט טנס מתאים לטיפול במגוון רב של כאבים: 

דלקת פרקים | שיגרון )ראומטיזם(  
| לומבגו | סכיאטיקה | כאבי 

פאנטום | כאבי גב | כאבי צוואר 
| ברכיים| כף יד | כאבי שרירי | 

שלבקת חוגרת | מגרנות | מתח, 
לחץ נפשי | טרשת נפוצה |  פגיעות 

ספורט ועוד...

לקבלת הפרפקט טנס במחיר 
מסובסד יש למלא את הפרטים 
ולהחתים בחתימה וחותמת את 

המכון המטפל בך.
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חיים ללא כאב
בנימה אישית

סובלים מכאבים יומיומיים? לוקחים תרופות מדי יום לשיכוך 
הכאב? חוששים מתופעות הלוואי לאורך זמן? חוששים 
מהתנגשות בין נוגדי הכאב והתרופות האחרות שאתם 

לוקחים? ודאי תשמחו לדעת שיש מה לעשות ויש דרכים 
אחרות להקל על הכאב! | מאת: דורית גרינברג*
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תוחלת החיים האנושית עברה כברת 
דרך עצומה במהלך ההיסטוריה. 

לפי הערכות ההיסטוריונים, תוחלת 
החיים בעת העתיקה הייתה 20–30 

שנה בלבד והחל מהמאה ה-19, 
עם הקדמה והתפתחות הרפואה, 

עלתה תוחלת החיים ל-50–60 שנה. 
על פי דוח שפרסם האו"ם בשנת 

2006, תוחלת החיים עומדת על 81 
שנה לנשים ו-77 שנה לגברים, והיא 

נמצאת בעלייה מתמדת.  
במקביל, ואולי אף כתוצאה 

מהעלייה בתוחלת החיים, גדל אחוז 
האוכלוסייה הבוגרת, וההערכות הן כי 
בשנת 2030 יחיו בארצות הברית כ־70 

מיליון אזרחים בגילאי 65 ומעלה. 
אולם העלייה בתוחלת החיים לאו 

דווקא מעידה על איכותם ואף להפך – 
ככל שעולה הגיל, כך עולה מספר 

"שנות הכאב והסבל", כשהממוצע 
עומד על ארבע שנים! ארבע שנים 

שבהן הופך הכאב להיות חלק 
אינטגרלי מהחיים.

הכאב משבש את מערך החיים 
הן מבחינה תפקודית והן מבחינה 

נפשית, והוא מוריד משמעותית 
את איכותם. על מנת להתמודד עם 

הכאב היומיומי, מעניקה הרפואה 
הקונבנציונלית פתרון תרופתי, שלא 

אחת הופך לתלות רפואית ולמעמסה 
כלכלית. מעבר לכך, פתרון תרופתי 

טומן בחובו התמודדות של הגוף 
עם העמסה של תרופות על הכבד, 
תופעות לוואי וסיכון להתנגשות בין 

תרופות שונות. לא הרבה יודעים, אך 
ריאקציה בין תרופות עשויה לגרום 

נזקים בריאותיים ובשליש מהמקרים 
אפילו למוות. 

רוב הסובלים מכאב כרוני נשענים – 
בתחושה מוטעית של חוסר ברירה 

וחידלון – על הפתרון הקונבנציונלי, ולכן 
ראיתי לנכון להביא לידיעתכם מגוון 

רחב של אפשרויות לא-תרופתיות 
להתמודדות עם כאב.  

מהי אלקטרותרפיה?
אלקטרותרפיה היא אחת מתחומי 
הטיפול בפיזיותרפיה. משתמשים 
בה במכשירים אלקטרוניים שונים 

המפיקים אנרגיה חשמלית )זרמים 
חשמליים(, אנרגיה אלקטרומגנטית 
)גלי מיקרוגל(, אנרגיה על-שמעית 
)אולטרה-סאונד( או אנרגיית אור, 

לצורך ריפוי וטיפול בבעיות רפואיות. 
טיפול באמצעות אלקטרותרפיה 

הינו אחד הטיפולים העתיקים לריפוי 
כאב, והוא נמצא בשימוש כבר 

יותר מאלפיים שנה – היוונים נהגו 
לתת שוקים חשמליים באמצעות 

צלופחים באמבטיות רגליים, 

הרופאים הרומאים נהגו להעמיד את 
מטופליהם על דג חשמלן, ובנימין 

פרנקלין הצמיד סוללות לכתפו 
הכואבת של חברו. 

כיום נפוץ השימוש בחשמל למטרות 
ריפוי ברפואה הסינית וברפואה 

המערבית, בעיקר בפיזיותרפיה. עד 
לא מזמן היה הטיפול באמצעות 

אלקטרותרפיה נחלתם של מכוני 
פיזיותרפיה בלבד, אך עם התפתחות 

הטכנולוגיה החלו גם המטופלים 
להבין את ערכה ויעילותה בטיפול 

בכאב, והיא הולכת ותופסת 
פופולריות גם בשימוש עצמי.  

השימוש הנפוץ ביותר 
באלקטרותרפיה נעשה בזרמים 

חשמליים בעוצמה נמוכה. באמצעות 
זרמים אלה ניתן לגרות את העצבים, 

הרקמות, השרירים והעצמות וכך 
לטפל בכאב, לחזק שרירים ולטפל 

בדלקות. 
הגירוי החשמלי גורם למוח לייצר 

אנדורפינים שהם קולטני כאב 
טבעיים, הגורמים להפחתת הכאבים 

ולהפסקתם. החימום והריאקציה 
האלקטרוכימית שנוצרת בעקבות 
אותו גירוי, משקמים את הרקמות, 

העלייה בתוחלת החיים לאו 
דווקא מעידה על איכותם ואף 

להפך – ככל שעולה הגיל, 
כך עולה מספר "שנות הכאב 
והסבל", כשהממוצע עומד 

על ארבע שנים!

רוב הסובלים מכאב כרוני 
נשענים – בתחושה מוטעית 

של חוסר ברירה וחידלון – 
על הפתרון הקונבנציונלי, 

ולכן ראיתי לנכון להביא 
לידיעתכם מגוון רחב של 
אפשרויות לא-תרופתיות 

להתמודדות עם כאב

פתיח פתיח



עד לא מזמן היה הטיפול באמצעות אלקטרותרפיה נחלתם של 
מכוני פיזיותרפיה בלבד, אך עם התפתחות הטכנולוגיה החלו גם 
המטופלים להבין את ערכה ויעילותה בטיפול בכאב, והיא הולכת 

ותופסת פופולריות גם בשימוש עצמי
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מזרזים את פעילות הלימפה 
ומפחיתים את הנזק הנגרם כתוצאה 

מהכאב.   
במדריך זה מפורטות הטכנולוגיות 

הנפוצות ביותר המאושרות גם 
לשימוש ביתי. 

מי אנחנו?
חברת מ.ד.ס פארם היא חברה פרטית 

העוסקת בייבוא, בשיווק, בהפצה 
ובייצור מוצרים ושירותים ייחודיים 
בתחום הרפואי. עיקר התמקדות 

החברה הוא במתן פתרונות בתחומי 
הכאב, בריאות האישה, פיזיותרפיה 

ורפואה מונעת.
מלבד המכשור הרפואי, פיתחנו סדרת 

תוספי תזונה הכוללת פורמולות 
בעלות הרכבים מנצחים לפתרון 

אלטרנטיבי של בעיות רפואיות.
את החברה יזמתי והקמתי בשנת 

1998 מתוך מטרה להביא פתרונות 
לא-תרופתיים לכמה שיותר בעיות 
רפואיות, באופן הכי פחות פולשני 

שקיים. 
כיום מ.ד.ס פארם היא הנציגה 

הרשמית בישראל של מגוון חברות 
מובילות בעולם לציוד רפואי. 

עם לקוחותינו נמנים קופות ובתי 
חולים ברחבי הארץ, בתי מרקחת, 

בתי טבע, מוסדות רפואיים, קליניקות, 

רופאים פרטיים, מטפלים ברפואה 
משלימה, דיאטנים, מדריכי כושר ועוד.

מעל לכל חשוב לי להביא מוצרים 
ברמה טכנולוגית ואיכותית גבוהה 

ביותר, לתת שירות מקצועי ולהיות 
חברה אמינה ללקוחות מרוצים. 

במשך השנים עזרנו לאלפי אנשים 
וקיבלנו מאות מכתבי תודה שגורמים 

לי להגיע כל בוקר בחדווה לעבודה.
בשנת 2005 היינו החלוצים לבניית 

"בריאות און ליין" – חנות אינטרנטית 
למוצרי בריאות בישראל, המאפשרת 

לבצע הזמנות בקלות ובפשטות 
מהבית או מהמשרד. 

דאגנו להסבר מקיף על כל מוצר ואף 
לסרטונים. התשלום בטוח ומאובטח, 
המשלוחים מגיעים באמצעות שליח 
או דואר רשום, והכי חשוב – לא צריך 
לנסוע, לחפש חניה ולעמוד בקופות. 

בכל מקרה חשוב להתייעץ כדי לדעת 
איזה מכשיר מתאים לבעיה וכיצד נכון 

להשתמש בו.

כולי תקווה שנמשיך לשמש ככתובת 
לאלפי לקוחות, ושנמשיך לשמור על 

הבריאות שלכם ולעזור לכם להקל על 
הכאב ולטפל בו. 

*הכותבת היא ביולוגית, יזמית ומנכ"לית חברת מ.ד.ס פארם 

פיינלס מכשיר פוטותרפי שיעזור לך להקל על כל כאבי שלד ושריר. פיינלס פותח על 
בסיס טכנולוגיה ותיקה ומוכחת בניסויים קליניים שפורסמו במיטב המגזינים הרפואיים.
הפיינלס עושה שימוש בפס צר של אור אינפרה אדום 940 ננומטר שידוע כמזרז ריפוי 

והחלמה של תאים ומשפר את היכולת החיסונית של הריקמה הפגועה.
במחקר כפול סמיות שנערך על מטופלים הסובלים מכאבים כתוצאה 

מאוסטוארטריטיס ניוונית בברך הסתבר כי טיפול  משולב באינפרה אדום 940 ננומטר 
עם טיפולי מגע משפר משמעותית לאורך זמן את האפקטיביות של טיפולי המגע.

פיינלס
הקלה על כאבים במהירות האור, 

ללא תרופות, ללא תופעות 
לוואי וללא סיכון

פתיח
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סוגי כאבמהו כאב אנחנו לומדים לזהות אותו כבר מינקות ולתייג אותו במוחנו כחוויה 
לא נעימה, שיש להישמר מפניה. עם השנים, אנחנו מבינים כי ניתן 

אף שלא ניתן לראות כאב או להגדיר במדויק את עוצמתו, חשוב לסווג אותו לסוגים ועוצמות שונות. אבל מהו בעצם כאב?
לאבחן את מקורו ולסווגו על מנת לטפל במקור הבעיה. מהם 

סוגי הכאב הקיימים ואיך מבדילים ביניהם?
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כאב | פרק 1פרק 1 | כאב

כאב הוא תחושת סבל ואי נוחות 
אנושית, סובייקטיבית וחוצת תרבויות, 

שמקורה במוח. לא ניתן לאבחן 
אותו באמצעים רפואיים כמו רנטגן, 

אולטרה-סאונד או MRI, ומבחינה 
מדעית קשה להעריך את עוצמתו 

ואת השינויים החלים בו.
תפקידו של הכאב הוא הישרדותי 
ונועד לשמש כאות אזהרה מפני 

סכנה מיידית או מפני נזק ארוך טווח, 
ולמנוע מאיתנו גרימת נזק נוסף 

לרקמה הפגועה. כאשר חל שינוי 
כלשהו בתאים או הרקמות, מעבירים 

הקולטנים הנמצאים בקצוות 
של מערכת העצבים הפריפרית 
)נוציצפטורים( את המידע דרך 

עמוד השדרה ועד למערכת העצבים 
המרכזית במוח. שם מעובד המידע 

ומופרש כתחושת כאב באותה נקודה. 
כך למשל מזהיר אותנו הכאב מפני 
כוויה ואנו למדים לא לגעת במקור 

חום בעתיד, מונע מאיתנו לאמץ את 
הרגל במקרה של סיבוב הקרסול, 
ובאופן כללי מונע מאיתנו לעשות 
פעולות העלולות לגרום נזק נוסף 

לרקמה הפגועה, עד שתבריא. 

במצב רגיל, יקטן הכאב בקצב 
החלמת הרקמה וייעלם עם הבראתה 
המוחלטת לאחר כשלושה עד שישה 
חודשים. אולם במקרים רבים ממשיך 

הכאב גם לאחר החלמת הרקמה 
והופך לבעיה בפני עצמה. 

כאב מתמשך מסוג זה מוגדר ככאב 
כרוני ויכול לנבוע מסיבות רבות 

הגורמות למנגנון העצבי להמשיך 
להפיק את תחושת הכאב, כדוגמת 
תגובה לאחר ניתוח, דלקות פרקים 

או שחיקה של הגוף. נמצא גם כי 
מתח, תזונה לקויה, מחסור בשינה 

ואפילו מחשבות שליליות המגרות את 
מערכת העצבים המרכזית, משפיעים 

עליו ומגבירים את תחושת הכאב.
התחושה הפיזית מלווה בתחושה 

רגשית המתבטאת לרוב בחרדה, והיא 
עלולה להוביל לירידה ממשית ביכולת 

התפקוד עד כדי תלות מוחלטת 
ולהידרדרות נפשית עד כדי דיכאון, 

בייחוד כאשר מדובר בכאב חד או 
בכאב כרוני מתמשך. 

בדומה לגישה הרפואית הרווחת, גם 
אבחנת המקור לכאב נקבעת על 

בסיס אנמנזה )תיאורו של החולה(, 
בדיקה פיזיקלית ובדיקות מעבדה.

הגדרת סוג הכאב היא סוגיה מורכבת 
יותר וקיימים מספר דרכים לסיווגו: 
סיווג כרונולוגי, סיווג על פי הרקמה 
המעורבת, סיווג על פי סוג המחלה 
וסיווג על פי האזור הפגוע במערכת 

ההולכה העצבית. 

סיווג כרונולוגי:
סיווג כרונולוגי מוגדר על ידי עוצמת 

הכאב ומשכו. על פי סיווג זה ניתן 
להבדיל בין כאב אקוטי )חד(, כאב 

כרוני )מתמשך( וכאב אקוטי על כרוני 
)חד ומתמשך(.

כאב אקוטי נמשך לרוב מספר ימים 
ומתאפיין בעוצמת כאב גבוהה, 

העומדת ביחס ישיר עם גודל הנזק 
ברקמה הפגועה ופוחתת בהדרגה 

במקביל להחלמתה. 
על מנת להגדיל את אספקת החמצן 

והדם לרקמות הפגועות ולמנוע תזוזה 
של האיבר, שעשויה להחמיר את 

הפגיעה, מופעלים מנגנונים נוספים 

במצב רגיל, יקטן הכאב בקצב החלמת הרקמה וייעלם עם 
הבראתה המוחלטת לאחר כשלושה עד שישה חודשים. אולם 
במקרים רבים ממשיך הכאב גם לאחר החלמת הרקמה והופך 

לבעיה בפני עצמה 

הגדרת סוג הכאב היא 
סוגיה מורכבת וקיימות 

מספר דרכים לסיווגו: סיווג 
כרונולוגי, סיווג על פי הרקמה 

המעורבת, סיווג על פי סוג 
המחלה וסיווג על פי האזור 
הפגוע במערכת ההולכה 

העצבית 
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כאב כרוני הוא כאב הנמשך למעלה משלושה חודשים ללא 
קשר לעוצמתו, ונובע כתוצאה משינויים פיזיולוגיים במערכת 

העצבים המגבירים את עמידותה לטיפול. ברוב המקרים, הכאב 
הכרוני הופך לבעיה בפני עצמה ופוגע ביכולת התפקוד הפיזית 

והנפשית, לעתים עד כדי דיכאון

קיימים גם סיווגים המאפיינים 
בעיקר תחושת כאב שמקורו 
אינו ידוע, הבולטים בהם הם 

כאב מוקרן וכאב פסיכוגני

במערכת העצבים האוטונומית 
שגורמים לעלייה בלחץ הדם, בדופק 

ובקצב הנשימה, וכן להתקשחות 
וכיווץ השרירים סביב האזור הפגוע.

כאב כרוני הוא כאב הנמשך למעלה 
משלושה חודשים ללא קשר 

לעוצמתו, ונובע כתוצאה משינויים 
פיזיולוגיים במערכת העצבים 

המגבירים את עמידותה לטיפול. ברוב 
המקרים, הכאב הכרוני הופך לבעיה 
בפני עצמה ופוגע ביכולת התפקוד 

הפיזית והנפשית, לעתים עד כדי 
דיכאון.

סיווג על פי 
הרקמה המעורבת:

סיווג על פי הרקמה המעורבת מוגדר 
על ידי מיקום מקור הכאב וסיבתו. 

על פי סיווג זה ניתן להבדיל בין כאבי 
עצמות, כאבי מפרקים וסחוס, כאבי 

ראש, כאבי שרירים, כאבים שמקורם 
באיברים פנימיים )ויסצרלי(, כאבים 

הנובעים מאספקת דם לקויה 
)איסכמי(, כאבים הנובעים כתוצאה 

מלחץ המופעל על שורש עצב 
ביציאתו מחוט השדרה )רדיקולרי( 
וכאבים הנובעים כתוצאה מפגיעה 
במסלול העצבי המשדר את הכאב 

)נוירופטי-נוירולוגי(.

סיווג על פי 
המחלה הגורמת:

על פי סוג סיווג זה ניתן להבחין בין 
כאב כרוני שמקורו במחלות שפירות 

כגון סוכרת, דלקת פרקים וכד', 
לבין כאב כרוני שמקורו במחלות 

ממאירות-סרטניות. 
חלק ניכר מחולי הסרטן סובלים 

מכאב תמידי בשלבים המתקדמים 
של המחלה, לרוב כתוצאה מהלחץ 

שמפעילים הגידול וגרורותיו על 
מערכת העצבים. 

סיווג על פי האזור 
הפגוע במערכת ההולכה 

העצבית:
תחושת הכאב מועברת בשלבים אל 

המוח באמצעות מערכת ההולכה 
העצבית, ולכן ניתן לסווג את הכאב 
גם על פי ה"שלב" שבו הוא נמצא 

במערכת. על פי סיווג זה ניתן להבחין 
בין כאב נוציצפטיבי, כאב נוירופטי 

פריפרי וכאב נוירופטי מרכזי.

כאב נוציצפטיבי הוא הכאב "הרגיל" 
שנובע מגירוי קיצוני של קצות 

העצבים ההיקפיים כתוצאה מפגיעת 
טמפרטורה, משינוי מכני או מהשפעת 

חומר כימי. את סוג הכאב הזה ניתן 

לחלק לכאב סומטי שטחי )כאב חד 
ומוגדר מקום, הנגרם על ידי קולטנים 

שהופעלו בעור וברקמות שטחיות(, 
כאב סומטי עמוק )כאב עמום שאינו 

מוגדר מקום מדויק ונגרם על ידי 
קולטני כאב שהופעלו ברצועות, 

בגידים, בעצמות, בכלי הדם, 
בחיתוליות ובשרירים( וכאב קרבי 

)כאב מופשט קשה למיקום שנגרם 
על ידי קולטני כאב שהופעלו באיברים 

הפנימיים הרגישים לפגיעה(.
 

כאב נוירופטי פריפרי נובע מנזק 
הנגרם לעצב הפריפרי הנמצא לאורך 
הגפיים. כאב זה אינו חד ומורגש לרוב 
כזרמים חשמליים, דקירות או תחושת 

"שריפה".

כאב נוירופתי מרכזי נובע כתוצאה 
מפגיעה במערכת העצבים המרכזית, 

חוט השדרה או המוח.

כאב לא ידוע
בנוסף לסיווגי כאב אלה, קיימים 

סיווגים המאפיינים בעיקר תחושת 
כאב שמקורה אינו ידוע. הבולטים 

בהם הם כאב מוקרן וכאב פסיכוגני.

כאב מוקרן הוא כאב המורגש במקום 
מסוים, אף שמקור הבעיה נמצא 

במקום אחר. ככל הנראה כאב זה 
נובע כתוצאה מ"טעות" של המוח 

בפירוש מקור הגירוי.

כאב פסיכוגני מתבטא בעיקר 
במצוקה נפשית ונובע – או מוחמר – 

בעקבות גורמים רגשיים, התנהגותיים 
או נפשיים. 
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כיצד מודדים כאבכיצד חשים בכאב
כאב הוא תחושה, ותחושה לא ניתנת למדידה מדעית. איך מועברת תחושת הכאב ומהן “הטעויות” שעלולות לקרות בדרך?  

אז איך מודדים כאב?

מערכת העצבים בגוף היא רשת 
תקשורת מסועפת של תאי עצב, 

המקשרת את המוח לכל איברי הגוף 
ובאמצעותה מתנהל הגוף כיחידה 
מסונכרנת אחת. המידע בתוך תא 

העצב מועבר כאות חשמלי הנע מגוף 
התא לאורך סיב האקסון )סיב עצבי( 

אל נקודות המפגש עם תאי העצב 
האחרים )סינפסות(. תהליך זה נקרא 

דחף עצבי )פוטנציאל פעולה(. 
פעילות מערכת העצבים כולה 

מושתתת על התקשורת בין תאי 

העצב השונים, והיא האחראית 
על עיבוד והעברת המידע מקצות 

העצבים )נוירונים(, דרך עמוד השדרה 
אל המוח, שמתרגם אותו לתחושה.

הכאב הוא תחושה שמתורגמת 
על ידי המוח, כתוצאה מגירוי חזק 
בקצות סיבי האקסון, המכונים גם 

קולטני כאב )נוציצפטורים(. קולטני 
הכאב רגישים לחום וקור, לגירוי מכני, 

לשינויים ברמת החומציות ולנוכחות 
חומרים כימיים מגרים. בהפעלתם 

מופרשים חומרים המסייעים 
להחלמת הרקמה הפגועה או 

המודלקת. 
פעמים רבות גורמת מורכבות מנגנון 
עצבי זה ל"קצר בתקשורת", המביא 

לפרשנות לא נכונה של המידע על 
ידי המוח ותחושת כאב "מדומה" או 

"מוקרן". 
מתחושת כאב "מדומה" )כאבי 
פנטום(, סובלים למשל אנשים 

שעברו כריתת גפיים. האזור האחראי 
על הגפה במוח ממשיך לפעול וקולט 

גירויים שמגיעים מאזורים אחרים 
בתור הגירויים שלו, וכך יוצר תחושה 

מציאותית מאוד של כאב באיבר 
שאיננו.

"כאב מוקרן" או "כאב מושלך" הוא 
כאב המתפרש במוח ככאב ממקום 

סמוך למקום הרקמה הפגועה. אירוע 
זה קורה כאשר חוט השדרה מקבל 
קלט כאב ממספר סיבים במקביל. 

כאב הוא תחושה מורכבת ורבת 
ממדים, המושפעת בין היתר מגורמים 

פסיכולוגיים, חברתיים והתנהגותיים, 
מניסיון החיים ומהמערך הגנטי שלנו, 

ולא רק מהנזק שנגרם לרקמות. חוויית 
הכאב משתנה מאדם לאדם ומתרבות 

לתרבות, וגירוי כאב בעוצמה זהה יורגש 
באופן שונה אצל אנשים שונים ואף 

בגילאים שונים.
אחד ממאפייני הכאב הבולטים הוא 

אופיו הסובייקטיבי והעובדה כי לא ניתן 
למדוד או לכמת אותו בדרך מדעית, 

בדומה למדידת לחץ דם, דופק או 
רמות סוכר. אומדן הכאב מתבצע על 
סמך תיאוריו המילוליים של המטופל, 

באמצעות מספר כלים המוגדרים 
כסולמות למדידת כאב.

אומדן זה, המתווסף למדדים הגופניים 
הקלאסיים )חום, לחץ דם וכד'(, 

מאפשר לעקוב אחרי ההשתפרות 
או ההתדרדרות במצבו של המטופל 

ולהתאים לו טיפול נכון. 

 :)VAS( סולמות הכאב
סולם כאב חזותי

למטופל מוצגים סולמות מילוליים, 

מספריים או מאוירים, המייצגים 
רמות שונות של תחושת כאב. הרופא 
עורך דיאגנוזה של בחירותיו ועל סמך 

הממצאים קובע את עוצמתו.
סולם הכאב של מקגיל

למטופלים מוצגת רשימה, מתוכה הם 
נדרשים לבחור את המילים המתאימות 

ביותר לתיאור תחושת הכאב שלהם. 
סולם זה מתבסס על ההנחה שהכאב 

הוא תלוי קשר פסיכולוגי ותרבותי, 
ואומד אותו על פי מרכיביו התחושתיים, 

הרגשיים והקוגניטיביים. 
סולם הכאב של פרדיי

המטופלים מצולמים בווידיאו במשך 
שעות ארוכות, תוך שהם עסוקים 

בעבודה הדורשת ריכוז. אומדן הכאב 
נעשה על בסיס ספירת התנועות 

הספונטניות המעידות על כאב ומדידת 
פרקי הזמן ביניהן. 
גירוי פיזי מכומת

לצורך מחקרי בלבד, נמדד הכאב 
בעזרת שימוש במד כוח צביטה המודד 

את הלחץ המקסימלי שהמטופל 
מסוגל לשאת, או בעזרת תרמומטר 

המודד את הטמפרטורה המקסימלית 
הנסבלת. 

פעמים רבות גורמת המורכבות 
של המנגנון העצבי ל"קצר 

בתקשורת", המביא לפרשנות 
לא נכונה של המידע על ידי 

המוח ותחושת כאב "מדומה" 
או "מוקרן"

סרגל כאב
אין כאב בכללכאב מועטכאב בינוניכאב חזקכאב בלתי נסבל



 SmartBooks | 14 מדריכים חכמים

סובל 
מכאבים 
ודלקות?

שאל אותנו לגבי
סוניק סטים. 

מכשיר אולטרה-סאונד 
נייד  מתקדם 

לטיפול בכאבים
ודלקות

משולב טנס - 
SONIC STIM

 

www.health-online.co.il  | 1700-505-508  בריאות אונליין

פרק 1 | כאב

כיצד מקלים על הכאב
כבר לא חייבים לסבול. כיום קיימות שיטות שונות להקלה

ולטיפול בכאב, כולל שיטות לטיפול עצמי בבית! 
אופיו הסובייקטיבי של הכאב מקשה 

גם על הטיפול בו, בייחוד כאשר מדובר 
בכאב כרוני.

בעבר חשבו שמערכת הולכת הכאב 
פועלת באמצעות העברת מסרים 
מקצה אחד לשני. אולם בשלושת 

העשורים האחרונים חלה ההתפתחות 
רבה בחקר הכאב, וכיום כבר ידוע כי 
מערכת הולכת הכאב היא מערכת 

מורכבת ומתוחכמת.
אחת התגליות המשמעותיות 

הראתה שבמוח מצויות מספר 
רשתות שתפקידן העיקרי לווסת את 

תפיסת הכאב, כך שאותות הכאב 
מוגברים, מדוכאים או משתנים 

בעוצמתם. תיאור מערכת ויסות הכאב 
המובנית )"תיאוריית השער"( על ידי 

דוקטור מלזאק וד"ר וול ב-1965, כמו גם 
תגלית האנדורפינים, הניחו את היסודות 

הראשונים והמשמעותיים להבנה 
הכוללת של שליטה בכאב. 

"תיאוריית השער" מתארת מערכת 
של "שערים" בעמוד השדרה, 

שבאמצעותה יכול הגוף לעצור בעצמו 
את הולכת הכאב. על פי תיאוריה זו, 

סיבי המגע התחושתיים מסייעים 
בעיכוב תחושת הכאב וזו גם הסיבה 
שאנו משפשפים את המקום הכואב 

כתגובה אינסטינקטיבית. 
מחקרים מוכיחים כי אצל הסובלים 
מכאב כרוני, מערכת הוויסות אינה 

מתפקדת במיטבה, ובמקום שתדוכא 
היא נמצאת ברגישות יתר, כך שאפילו 

תחושות שגרתיות מעוררות תחושת 
כאב וסבל. 

אז מה עושים?
אחרי שהתברר שהרפואה עומדת 
חסרת אונים מול תסמונת הכאב 

הכרוני, החלו המחקרים להתמקד 
במציאת דרכים לשיכוכו. 

במשך מאות שנים שימשו 
סמים ממשפחת האופיום להפחתת 

כאב. מחקרים מצאו כי לגוף יש יכולת 
להפיק אנדורפינים בעלי השפעה 

דומה הפועלים על אותם קולטנים 
וביכולתם לגרום לגוף להתעלם 

מתחושת הכאב, בדומה לספורטאים 
במהלך תחרות או ללוחמים בשעת 
הקרב. גם היפנוזה, המפחיתה את 

הקשב לקלט החושי, נמצאה כיעילה 
בהפחתת תחושת הכאב, וכן מתן 

תרופות פלסבו.
לצד טיפולים אלה, התפתחו בשנים 

האחרונות תחומי טיפול נוספים: טיפול 
במכשירים היוצרים גירוי חשמלי, 

מכשירי אינפרא-אדום, מכשירי לייזר, 
מכשירי אולטרה-סאונד, דיקור רפואי, 
הזרקות תחת שיקוף רנטגן, השתלת 

משאבות שמזליפות תרופות והשתלת 
אלקטרודות. כיום יש מגוון רחב של 

מכשירים כאלה לשימוש ביתי 
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כאבי גב תחתון 
כתוצאה מנוקשות שרירים

כיצד ניתן להקל ולטפל בכאב ללא תרופות?
רוב בני האדם סובלים מכאבי גב ברמות 

שונות, ואלה נובעים מעצם היותו של 
הגב אזור מרכזי ופעיל, שעליו מופעלים 
מאמצים ומתחים רבים. כאבי גב יכולים 

להתחיל ללא סיבה ידועה או בעקבות 
שימוש לא נכון בגוף, כתוצאה ממאמץ 

יתר או עקב טראומה. על פי רוב, 
הרקמות הפגועות הן רקמת השריר 

והרקמה הרכה שסביבה, כמו רקמת 
העצב. 

דרך הטיפול המומלצת:
באופן כללי, כאשר מדברים על כאבי 

גב תחתון הטיפול השמרני הוא הטיפול 
היעיל ביותר, ומומלץ להימנע ככל 

האפשר מהעמסה על הגב ומשימוש 
לא נכון בגוף. את סוגי הטיפולים לכאבי 

גב תחתון ניתן לחלק לטיפולי מגע 
ולטיפול באמצעות מכשירים ביתיים. 

טיפולי מגע: חשובים לצורך שחרור 
הרקמה רכה, שחרור השרירים 

הנוקשים, מתיחת השרירים והחזרתם 
למצב הקודם, שיפור תנועתיות 

המפרקים המעורבים, ושחרור המערכת 
העצבית בגב התחתון. 

 ** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" ולבדוק איזה טיפול 

מטיפולי המגע מתאים לך.
טיפולים באמצעות מכשירים 

ביתיים נועדו להקל על ההתמודדות 
היומיומית עם הכאב באופן עצמי בבית, 

במקום שימוש בתרופות. 

פרפקט טנס
שימוש במכשיר הפרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 

הכאב. מטרתו של מכשיר הפרפקט 

כאבי גב יכולים להתחיל ללא סיבה ידועה או בעקבות שימוש 
לא נכון בגוף, כתוצאה ממאמץ יתר או עקב טראומה. על פי רוב, 

הרקמות הפגועות הן רקמת השריר והרקמה הרכה שסביבה, 
כמו רקמת העצב
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מטרתו של 
מכשיר הפרפקט 

טנס היא לשפר 
את זרימת הדם 

למקום, להפחית 
כאבים ולהרגיע את 

הרקמה השרירית 
והעצבית המעורבת

כאבי גב תחתון הנגרמים כתוצאה מנזק בדיסקים, במערכת 
העצבים או בחוליות, הם כאבי גב קשים יותר מכאבי הגב 

הנגרמים כתוצאה מנוקשות שרירית, וזאת בשל המעורבות של 
המערכת הגרמית, החוליות והדיסקים

טנס היא לשפר זרימת הדם למקום, 
להפחית כאבים ולהרגיע את הרקמה 

השרירית והעצבית המעורבת. 

אלקטרודת גב
מי שמתקשה להניח את האלקטרודות 
על הגב בכוחות עצמו, יכול להשתמש 

באלקטרודת גב.
אלקטרודת הגב דומה במבנה לחגורה 

תומכת גב, אך מעבירה את הזרמים 
החשמליים הנוצרים ממכשיר הפרפקט 

טנס על שטח פנים גדול יותר, בצורה 
יעילה וקלה לשימוש.

סוניק סטים
אם ישנה דלקת באזור הכאב, מומלץ 

לשלב טיפול בסוניק סטים.
הסוניק סטים הוא אולטרה-סאונד נייד 

המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-
סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 

ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. הטיפול 
בסוניק סטים אורך כעשר דקות בלבד, 
וניתן להשתמש בו בבית באופן עצמאי 

ובזמן הנוח ביותר. לפני השימוש יש 
למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות את 

האזור בתנועות סיבוביות.
 

הדרכה לתרגול ביתי:
שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי 
ושימוש במכשירים אלקטרו-תרפיים 

בבית - יכול להשיג את התוצאה 
המיטבית עבור בעייתך. על מנת 

להעצים את אפקטיביות הטיפול, 
מומלץ לבצע בבית תרגול לשיפור 

תנועתיות השרירים המעורבים, מתיחות 
להפחתת מתח השרירים והארכתם, 
לימוד שימוש נכון בגוף, שיפור יציבה 
ותפקוד יומי תקין. התרגול המומלץ 

ייקבע על פי מצב השרירים.
** שאל את המטפל שלך אילו תרגילים 
מותאמים לבעייתך, ואותם תוכל לשלב 

בטיפול הביתי.  

כאבי גב תחתון 
כתוצאה מנזק בדיסקים 

ובמערכת העצבים
מהו הטיפול הטוב ביותר לכאבי גב תחתון שנגרמו כתוצאה 

מנזק בדיסקים או במערכת העצבים?

כאבי גב תחתון הנגרמים כתוצאה 
מנזק בדיסקים, במערכת העצבים 

או בחוליות, הם כאבי גב קשים 
יותר מכאבי הגב הנגרמים כתוצאה 

מנוקשות שרירית, וזאת בשל 
המעורבות של המערכת הגרמית, 

החוליות והדיסקים.
ברוב המקרים נגרמים נזקים אלו 

בעקבות טראומה רבת עוצמה או נזק 
מתמשך. הסימפטומים של נזקים 

אלו קשים וכוללים גם מעורבות של 
העצבים, הנגרמת בעקבות הלחץ 

שמופעל על שורש העצב או נזק עצבי 
נלווה.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפולי המגע חשובים 

לצורך שחרור הרקמה הרכה סביב 
האזור הפגוע, מניעת הלחץ על האזור, 

שחרור מערכת העצבים ושיפור 
היציבה.

**יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 

טיפול מטיפולי המגע מתאימים לך.

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים: 
טיפולים באמצעות מכשירים ביתיים 

נועדו על מנת להקל על ההתמודדות 
היומיומית עם הכאב באופן עצמי בבית, 

במקום שימוש בתרופות. 

פרפקט טנס
שימוש במכשיר הפרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 

הכאב. מטרתו של מכשיר הפרפקט 
טנס היא לשפר את זרימת הדם 

למקום, להפחית כאבים ולהרגיע את 
הרקמה השרירית והעצבית המעורבת. 

אלקטרודת גב
מי שמתקשה להניח את האלקטרודות 
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שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש במכשירים 
אלקטרו-תרפיים בבית, יכול להשיג את התוצאה המיטבית 

עבור בעייתך
על הגב בכוחות עצמו, יכול להשתמש 

באלקטרודת גב.
אלקטרודת הגב דומה במבנה לחגורה 

תומכת גב, אך מעבירה את הזרמים 
החשמליים הנוצרים ממכשיר הפרפקט 

טנס על שטח פנים גדול יותר, בצורה 
יעילה וקלה לשימוש.

סוניק סטים
אם ישנה דלקת באזור הכאב, מומלץ 

לשלב טיפול בסוניק סטים.
הסוניק סטים הוא אולטרה-סאונד נייד 

המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-
סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 
ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. הטיפול 
בסוניק סטים אורך כעשר דקות בלבד 

וניתן להשתמש בו בבית, באופן עצמאי 
ובזמן הנוח ביותר. לפני השימוש יש 

למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות את 
האזור בתנועות סיבוביות.

תרגול ביתי עצמי מותאם
שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי 
ושימוש במכשירים אלקטרו-תרפיים 

בבית יכול להשיג את התוצאה 
המיטבית עבור בעייתך. על מנת 

להעצים את אפקטיביות הטיפול, 
מומלץ לבצע בבית תרגול לשיפור 

תנועתיות השרירים והמפרקים 
המעורבים, מתיחות להפחתת מתח 
השרירים והארכתם, למידה לשימוש 
נכון בגוף ושיפור היציבה, תפקוד יומי 

תקין וחיזוק ספציפי לאזור הפגוע. 
תרגילים אלו יסייעו לשיפור יכולת 

התפקוד למרות הנזק הקיים.

 ** שאל את המטפל שלך אילו תרגילים 
מותאמים לבעייתך, ואותם תוכל לשלב 

בטיפול הביתי.  

מקלים על 
כאבי הברכיים

מה גורם לכאבי ברכיים ומהן דרכי הטיפול המומלצות?

כאבי ברכיים יכולים להיגרם בעקבות 
דלקת, פציעות, קרע ברצועות או 

ניתוחים.
דלקות בברכיים נוצרות במפרק הברך 

או במבנים מעורבים מסביב, לרוב 
כתוצאה מפעילות יתר של הברכיים. 
הטיפול הנכון בכאבי ברכיים, בייחוד 

בשלב האקוטי, הוא מנוחה ומניעת לחץ 
על המפרקים, כאשר ישנה חשיבות 

רבה לשימוש במכשור ביתי לצורך ריפוי 
הדלקת.

כאבים בברכיים הנגרמים לאחר 
פרוצדורה ניתוחית, בעקבות פציעות 

ספורט, טראומות, מניסקוסים, רצועות, 
החלפת מפרק ברך או ניתוחים אחרים, 

הם כאבים שמגבילים את התפקוד 
ודורשים תקופת שיקום הנקבעת 

על פי החלטת הרופא, הפרוטוקול 
הרפואי ומצב המטופל. לטיפול המשלב 

גם טיפולי מגע וטיפולים באמצעות 
מכשירים ביתיים, יש חשיבות רבה מאוד 

להחזרת המטופל למצב התפקודי 
הטוב ביותר. 

דרך הטיפול המומלצת :
טיפולי מגע: טיפולי המגע מיועדים 

לצורך שחרור הרקמה הרכה סביב 
המפרק, שחרור המפרקים המעורבים 

ושיפור טווחים.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 
טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שָיֵקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי ביטוח כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 

הכאב, במקום שימוש בתרופות. מטרת 
מכשיר הפרפקט טנס היא לשפר 
את זרימת הדם למקום, להפחית 

כאבים ולהרגיע את הרקמה השרירית 
והעצבית המעורבת. 

ניתן לשלב אלקטרודת ברך. 
אלקטרודה זו דומה במבנה למגן ברך, 

אך עשויה מסיבי כסף ומעבירה את 
הזרמים החשמליים הנוצרים ממכשיר 

דלקות בברכיים נוצרות במפרק הברך או במבנים מעורבים 
מסביב, לרוב כתוצאה מפעילות יתר של הברכיים



שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.
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הפרפקט טנס, על שטח פנים גדול יותר 
ובצורה יעילה וקלה לשימוש.

אם יש דלקת באזור הכואב, רצוי 
לשלב טיפול בסוניק סטים – אולטרה-

סאונד נייד המשולב במכשיר הטנס. 
האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 

של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 
הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית, בכל זמן 

שנוח. על מנת לטפל בסטים סוניק, 
יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות 

כאבים בברכיים הנגרמים לאחר פרוצדורה ניתוחית, הם כאבים 
שמגבילים את התפקוד ודורשים תקופת שיקום הנקבעת על 

פי החלטת הרופא, הפרוטוקול הרפואי ומצב המטופל

בתנועות סיבוביות. 

תרגול עצמי מותאם בבית:
התרגול הוא למעשה אימון פונקציונלי 

מותאם, שמיועד לשיפור תנועתיות 
השרירים והמפרקים המעורבים, 

להפחתת מתח השרירים והארכתם, 
לשיפור היציבה וללמידת שימוש נכון 

בגוף ותפקוד יומי תקין. 
**שאל את המטפל שלך מהו התרגול 

הנכון עבורך, בהתאם למצב הברך 
והשרירים. 

כאבי ברכיים 
עקב שחיקת סחוס 
)אוסטאוארטריטיס(

מה גורם לשחיקת סחוס ואיך ניתן להימנע מניתוח?
במהלך החיים מצוי מפרק הברך תחת 

עומסים רבים כתוצאה מפעילות 
יומיומית, כמו עמידה, הליכה, עבודה 

פיזית וכו'. עם השנים נשחק המפרק, 
מאבד מתכונות הגמישות שלו, רמת 

הפונקציונליות שלו יורדת, הסחוס 
נשחק ומופיעים כאבים. על מנת 

לתחזק את המפרק והסחוס ולמנוע 
או לדחות ככל האפשר פתרון ניתוחי, 
יש צורך במעורבות טיפולית בהקדם 

האפשרי. 

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפול המגע מיועד לצורך 

שחרור הרקמה הרכה סביב המפרק, 
שחרור המפרקים המעורבים ושיפור 

יכולת התנועתיות של המפרק.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 
טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שָיֵקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:

שימוש במכשיר פרפקט טנס 
המסובסד על ידי ביטוח כללית מושלם, 

מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום שימוש בתרופות. מטרת 

מכשיר הפרפקט טנס היא לשפר 
את זרימת הדם למקום, להפחית 

כאבים ולהרגיע את הרקמה השרירית 
והעצבית המעורבת. 

ניתן לשלב אלקטרודת ברך. 
אלקטרודה זו דומה במבנה למגן ברך, 

אך עשויה מסיבי כסף ומעבירה את 
הזרמים החשמליים הנוצרים ממכשיר 

הפרפקט טנס על שטח פנים גדול יותר, 
בצורה יעילה וקלה לשימוש.

אם יש דלקת באזור הכואב, רצוי 
לשלב טיפול בסוניק סטים – אולטרה-

סאונד נייד המשולב במכשיר הטנס. 
האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 

של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 
הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר דקות 
בלבד וניתן לבצעו בבית, בכל עת. על 
מנת לטפל בסטים סוניק, יש למרוח 

ג'ל על אזור הטיפול ולעסות בתנועות 

עם השנים נשחק המפרק, מאבד מתכונות הגמישות שלו, רמת 
הפונקציונליות שלו יורדת, הסחוס נשחק ומופיעים כאבים



שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
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פרק 3 | כאבי ברכיים

על מנת לתחזק את המפרק והסחוס ולמנוע או לדחות 
ככל האפשר פתרון ניתוחי, יש צורך במעורבות טיפולית 

בהקדם האפשרי

סיבוביות. 
שילוב של אביזרים נוספים: להקלה 
על הכאב אפשר לשלב גם שימוש 
במדרסים, מגן ברך ומקלות הליכה 

נורדית.

תרגול עצמי מותאם בבית:
התרגול הוא למעשה אימון פונקציונלי 

מותאם שמיועד לשיפור תנועתיות 
השרירים והמפרקים המעורבים, 

להפחתת מתח השרירים והארכתם, 

לשיפור היציבה, וללמידת שימוש נכון 
בגוף ותפקוד יומי תקין. 

מומלץ לשלב הליכה נורדית על מנת 
לזכות ביתרונות הבריאותיים של 

ההליכה, תוך כדי הורדה משמעותית 
של הלחץ המופעל על מפרק הברך 

בהליכה רגילה.
**שאל את המטפל שלך מהו התרגול 

הנכון עבורך, בהתאם למצב הברך 
והשרירים. 
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כאבי צוואר | פרק 4פרק 4 | כאבי צוואר

מטפלים 
בכאבי צוואר

מה גורם לכאבי צוואר ואיך ניתן להקל עליהם ללא תרופות?
כאבי צוואר הינם בעיה שכיחה בקרב 

האוכלוסייה. המקור לכאבים יכול להיות 
מקור עצבי, שרירי, מפרקי או כל רקמה 

רכה מעורבת. בשל הפגיעה או הנזק 
ברקמה הרכה, כאבי צוואר מטופלים על 

פי רוב בקליניקה. 
את הרקמה הרכה ניתן לרפא. טיפול 
משולב יכול לשפר את המצב בצורה 

משמעותית, ובמקרים רבים אף 
להעלים לחלוטין את הכאבים. 

דרך הטיפול המומלצת:
טיפול מגע: מיועד לצורך שחרור 

הרקמה הרכה, שיפור תנועתיות 

המערכת העצבית, שיפור תנועתיות 
הצוואר ושיפור היציבה. הוא כולל 

.TP-מתיחות וטיפול ב
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 
טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 

כאבי צוואר יכולים להיגרם ממקור עצבי, שרירי, מפרקי או כל 
רקמה רכה מעורבת

טיפול משולב יכול לשפר את המצב בצורה משמעותית, 
ובמקרים רבים אף להעלים לחלוטין את הכאבים

הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 

את הרקמה השרירית והעצבית 
המעורבת. 

במידה והאזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד נייד 
המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-

סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 
ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל זמן 

שנוח. על מנת להשתמש בסטים סוניק, 

יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות 
בתנועות סיבוביות.

 
תרגול עצמי מותאם בבית:

התרגול מיועד לשיפור תנועתיות 
השרירים והמפרקים המעורבים, 

להפחתת מתח השרירים והארכתם על 
ידי מתיחות, וללמידה לשימוש נכון בגוף, 

לשיפור היציבה ולתפקוד יומי תקין.
 ** שאל את המטפל שלך מהו התרגול 

הנכון עבורך, בהתאם למצב הצוואר 
והשרירים.  

טיפול המגע מיועד לצורך 
שחרור הרקמה הרכה, שיפור 
תנועתיות המערכת העצבית, 

שיפור תנועתיות הצוואר 
ושיפור היציבה. הוא כולל 

.TP-מתיחות וטיפול ב



שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 
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כאבים בכתף | פרק 5פרק 5 | כאבים בכתף

ממה נגרמים כאבים בכתף וכיצד ניתן לטפל בהם?
 Rotator Cuff-כאבים בכתף נחלקים ל

וכתף קפואה, שהם למעשה קרע 
באחד או יותר מהגידים המייצבים, 
בדרגות שונות. קרעים אלו עלולים 

להיווצר כתוצאה מטראומה, משימוש 
לא נכון בכתף או ללא סיבה ידועה, 

ומתבטאים בכאבים חדים, הגורמים 
להגבלת טווח התנועה ולקושי בהרמת 

היד. 

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול ההתחלתי היעיל 

ביותר מיועד לשיפור טווחי התנועה 
ולמניעת הגבלת טווחים והידבקויות. 

בשלב מתקדם יותר, ניתן לטפל 

בטכניקות מגע לחיזוק המייצבים 
וחגורת הכתפיים.

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 

טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולעודד 

כאבים בכתף מתבטאים במיחושים חדים הגורמים להגבלת 
טווח התנועה ולקושי בהרמת היד

הטיפול ההתחלתי היעיל ביותר מיועד לשיפור טווחי התנועה 
ולמניעת הגבלת טווחים והידבקויות. בשלב מתקדם יותר, ניתן 

לטפל בטכניקות מגע לחיזוק המייצבים וחגורת הכתפיים

הורדת טונוס של שרירים מתוחים 
או פגועים. השימוש במכשיר הטנס 

נועד גם עבור שרירי הסקפולה שאינם 
פגועים, אך מושפעים מהפגיעה. 

אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד נייד 
המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-

סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 
ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל זמן 

שנוח. על מנת להשתמש בסטים סוניק, 

יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות 
בתנועות סיבוביות.

 
תרגול עצמי מותאם בבית:
התרגול מיועד לשיפור טווחים ולשיפור 

היציבה ומצריך בחירת תרגילים מדויקת, 
מינון נכון וביצוע מדויק. בשלב הבא של 
הטיפול, מומלץ לבצע תרגילים לחיזוק 

המייצבים וחגורת כתפיים.
 ** שאל את המטפל שלך מהו התרגול 

הנכון עבורך, בהתאם למצב הכתף 
והשרירים.  

כאבי כתפיים
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כאבים במרפק | פרק 6פרק 6 | כאבים במרפק

 Tennes Elbow כאבים במרפק מכונים
ו-Golfer Elbow, ומקורם לרוב בפגיעה 

באזור שרירי המרפק. 
פגיעה זו עלולה להיגרם כתוצאה 

משימוש יתר ביד או שימוש שחוזר על 
עצמו, למשל אצל אנשים שעובדים 

פיזית עם היד או ספורטאים. הפגיעה 
מתבטאת בדלקת או בנוקשות של 

המרפק, שמשפיעות על תפקוד היד 
ושורש כף היד.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפולי המגע מיועדים 

  DFM ,למתיחת השרירים הרלוונטיים
ומוביליזציות לשחרור רקמה רכה.

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 

טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

 ,Golfer Elbow-ו Tennes Elbow כאבים במרפק מכונים
ומקורם לרוב הוא פגיעה באזור שרירי המרפק 

מטרת מכשיר הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת הדם 
למקום, להפחית כאבים ולעודד הורדת טונוס של שרירים 

מתוחים או פגועים
עם הכאב:

שימוש במכשיר פרפקט טנס 
המסובסד על ידי כללית מושלם, 

מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולעודד 
הורדת טונוס של שרירים מתוחים או 

פגועים. 
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד נייד 
המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-

סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 
ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל זמן 

שנוח. על מנת להשתמש בסטים סוניק, 
יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות 

בתנועות סיבוביות.
 

תרגול עצמי מותאם בבית:
** שאל את המטפל שלך מהו התרגול 

הנכון עבורך, בהתאם למצב המרפק 
והשרירים.  

כאבים 
במפרק המרפק

דרכי טיפול בכאבי מרפק ללא תרופות
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דרך מוכחת 
מחקרית 
להורדת 
לחץ דם

פרק 7 | כאבים בעקבות סידרום התעלה הקרפלית

כאבים בעקבות תסמונת התעלה 
 Carpal Tunnel( הקרפלית

Syndrome( נוצרים כתוצאה מלחץ 
על העצבים בתעלה הקרפלית. לחץ 

זה נגרם ממאמץ יתר כמו אימון 
ועבודות פיזיות שחוזרות על עצמן, או 

אף ללא סיבה ידועה. מצב זה גורם 
להתעבות רקמות רכות סביב העצבים 

בתעלה הקרפלית, שמתבטאת 
בתחושת נימול והירדמות של שורש 

כף היד, כף היד והאצבעות.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפולי המגע מיועדים 

לצורך שחרור רקמה רכה, שיפור 
תנועתיות במערכת העצבית, הגמשה 

של הרקמה הרכה ושחרור הלחץ על 
התעלה.

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק 

איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 
לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולעודד 

תסמונת
התעלה הקרפלית

למה גורמת תסמונת התעלה 
הקרפלית וכיצד מטפלים בזה ללא 

www.health-online.co.il  | 1700-505-508  בריאות אונליין

ללא שימוש בתרופות
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כאבים כתוצאה מארטריטיס  | פרק 8פרק 7 | כאבים בעקבות סידרום התעלה הקרפלית

מנצחים את 
הארטריטיס

מהי ארטריטיס וכיצד מטפלים בה?
ארטריטיס היא בעיה הגורמת 

לשחיקה מפרקית ללא סיבה ידועה. 
כתוצאה ממנה מאבד המפרק חלק 

מתכונותיו המאפשרות לו פעילות 
פונקציונלית חלקה. תהליך זה גורם 

לכאבים, לנוקשות במפרקים, לשינוי 
מבני )"דפורמציות"(, להגבלת 

התנועה ולחוסר יכולת תפקוד תקינה. 
בשלבים הראשוניים וכל עוד ניתן 

לשפר את יכולת התפקוד, הטיפול 
השמרני הוא היעיל ביותר.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפולי המגע מיועדים 

לשיפור תנועתיות המפרקים, לשיפור 
זרימת הדם, לשיפור טווחי תנועה 

ולמניעת הגבלה.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 

איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 
לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולעודד 
הורדת טונוס של שרירים מתוחים או 

פגועים. 
במקרה של ארטריטיס, מומלץ לשלב 

אלקטרודת כפפה – אלקטרודה 
העשויה מסיבי כסף אשר מעבירים 

את הזרם החשמלי שמפיק הפרפקט 
טנס. באופן זה מקבלות כל האצבעות 

הורדת טונוס של שרירים מתוחים או 
פגועים. 

אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 

נייד המשולב במכשיר הטנס. 
האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 

של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 
הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 

דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 
זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.
 

תרגול עצמי מותאם בבית:
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
כף היד. 

כאבים בעקבות סידרום התעלה
הקרפלית נוצרים כתוצאה מלחץ

על העצבים בתעלה הקרפלית שנגרם ממאמץ יתר
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אצבע הדק  | פרק 9 פרק 8 | כאבים כתוצאה מארטריטיס

"אצבע הדק" )Trigger Finger( היא 
בעיה של גיד באחת האצבעות או יותר, 
שמקורה ככל הנראה בתנועה שחוזרת 

על עצמה. במקרה כזה, על מנת לשפר 
את יכולת התפקוד של האצבעות, יש 

צורך בשחרור הגידים.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפולי המגע מיועדים 

לשחרור האצבע ולשחרור השריר 
והרקמה הרכה שסביבו, ונעשים 

באמצעות תנועות פסיביות ועיסוי 
 .DFM ,רקמות עמוק

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 
טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 

זרם חשמלי בצורה יעילה.
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 

בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 
נייד המשולב במכשיר הטנס. 

האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 
של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 

הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 

דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 
זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.
שיפור במצב הארטריטיס ייתכן גם 
עם שימוש באמבט פרפין. אמבט 

הפרפין מעניק טיפול בחום לשיפור 
הארטריטיס ולקבלת מראה בריא 

וחלק של העור. תכונות הפרפין 
מאפשרות לשמור על טמפרטורת 

חום קבועה לאורך זמן. החום הלח 
מזרים דם לאזורים הפגועים, מספק 

חמצן לרקמות ומסייע בהפחתת כאב 
ממקור פרקי או שרירי. כמו כן, הפרפין 

מסייע להפחתת מתחים ממקור 
שרירי, מרכך ומשמן עור יבש וסדוק.

תרגול עצמי מותאם בבית:
התרגול נועד לשיפור התנועתיות, 
למניעת הגבלה בתנועה, ללמידת 

שימוש נכון בשרירים, למניעת גירויים 
חיצוניים מחמירים, לחיזוק שרירים 
סביב המפרקים ולמניעת לחץ על 

המפרקים.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
כף היד.   

עם האצבע 

על ההדק
כיצד מטפלים ב״אצבע הדק״ ללא תרופות?

אצבע הדק 
)Trigger Finger( היא בעיה 
של גיד באחת האצבעות או 
יותר, שמקורה ככל הנראה 
בתנועה שחוזרת על עצמה
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טיפולי המגע מיועדים לשחרור האצבע ולשחרור השריר 
והרקמה הרכה שסביבו

מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולעודד 
הורדת טונוס של שרירים מתוחים או 

פגועים. 
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד נייד 
המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-

סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 

ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 

דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל זמן 
שנוח. על מנת להשתמש בסטים סוניק, 

יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות 
בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם בבית:
** שאל את המטפל שלך מהו התרגול 
הנכון עבורך, בהתאם למצב כף היד.  

כאשר הגוף חווה אירוע טראומטי, 
תאונת דרכים למשל, מגיבים 

השרירים במהירות, מתכווצים 
ומאבדים מהגמישות שלהם, כחלק 

ממנגנון ההגנה על הגוף. כאבי 
השרירים כתוצאה מהטראומה 

מופעים מיידית או ימים ספורים לאחר 
התאונה, והם מכונים "צליפת שוט" 

)Whiplash(. צליפת שוט מתבטאת 
בהגבלת טווחי התנועה, נוקשות, 

כאבים, הקרנות וכאבים נלווים 
באזורים אחרים. 

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפול המגע מיועד 
לשחרור הרקמה הרכה, לשחרור 

השרירים הנוקשים, למתיחת השרירים 
והחזרתם למצב הקודם, לשיפור 
תנועתיות המפרקים המעורבים 

ולשחרור המערכת העצבית 
המעורבת.

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק 

איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 
לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 

צליפת שוט
מה קורה לשרירים כתוצאה מטראומה וכיצד מטפלים בהם?

כאבי השרירים כתוצאה מהטראומה מופיעים מיידית או ימים 
)Whiplash( "ספורים לאחר התאונה, והם מכונים "צליפת שוט
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את  הבודקים  רבים,  מדעיים  מחקרים 
בכאבים,  לטיפול  הסיני  הדיקור  יעילות 
ביולוגית  השפעה  בעל  הוא  כי  מוכיחים 

יעילה ואפקטיבית נגד כאבים.

בהתחלה חשבו כי השפעת הדיקור היא 
בכוח המחשבה בלבד )אפקט הפלצבו(, 
אולם מחקרים שנעשו בבעלי חיים העלו 
מביא  הדיקור  לגמרי:  אחרת  תמונה 

להקלת כאב. 

לדיקור  קיימת  כי  משוכנע  היום  המדע 
השפעה ביולוגית ממשית על הגוף והוא 

מקל על סוגים שונים של כאבים.

איך זה קורה?

כשמחט הדיקור מוחדרת לנקודת הדיקור
אלה  העצב.  סיבי  על  גירוי  יוצרת  היא 
שולחים אותות חשמליים אל חוט השדרה.
כתוצאה מכך – תאים מיוחדים משחררים
חומרים כימיים בשם אנדרופינים המעכבים

אותות כאב.

האותות העצביים מועברים גם לאזורים 
אנדרופינים.  עוד  המשחררים  מוחיים 

נוסף  חומר  לשחרור  גם  גורם  הדיקור 
משחררת  טבעית  שרשרת  שבתגובת 
קורטיזול,  הסטרואידי  החומר  את  בגוף 
שאחראי על פעולות הנוגדות דלקת בגוף.

עשרות מחקרים הוכיחו את יעילות הדיקור.
המחקר הגדול ביותר נערך בגרמניה וכלל 
40,000 מטופלים. הנבדקים עברו סדרת 
שונים.  מרכזים  בעשרות  דיקור  טיפולי 

 89.2% אצל  בכאב  הטבה  והתוצאה? 
מהמטופלים.

 לאילו בעיות מתאים טיפול
בדיקור סיני?

מגוון בעיות כמו כאבים כרוניים, כאבי גב, 
וכאבי ראש,  מיגרנות  ושרירים,  מפרקים 
החלמה  לאחר  וכאבים  מחזור   כאבי 

מטראומה כמו ניתוח או תאונה.

כתוצאה מהמחקרים המדעיים המצביעים
על יעילות הדיקור הסיני לטיפול בכאבים 
ויותר  יותר  ידי  מאומץ הדיקור הסיני על 
מרכזים רפואיים מערביים, בעיקר בתחום 

הרפואה מונעת כאב.

מרפאות כללית רפואה משלימה מובילות 
את הדיקור הסיני בישראל, ומאות אלפי 
יכולים לנצל את הדיקור  מבוטחי כללית 

סיני כטיפול יעיל בכאבים.

לא מצליחים להפטר 
מהכאבים?

מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל ביותר לטיפול בכאבים
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הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 
את הרקמה השרירית והעצבית 

המעורבת. 
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 

בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 
נייד המשולב במכשיר הטנס. 

האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 
של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 

הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 

דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 
זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם בבית:
התרגול מיועד לשיפור תנועתיות 
השרירים והמפרקים המעורבים, 

להפחתת מתח השרירים והארכתם.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
הצוואר והשרירים. 

התרגול מיועד לשיפור תנועתיות השרירים והמפרקים 
המעורבים, להפחתת מתח השרירים והארכתם



שומרים על מפרק הירך
מה גורם לפגיעה ברקמה הרכה שסביב מפרק הירך וכיצד מטפלים בה?

חולשה של השרירים בגפה 
התחתונה, שימוש לא נכון בגוף 

בזמן עמידה, לחץ מתמשך 
בשכיבה, ריצה לא נכונה ועוד – 
אלו חלק מהסיבות שעלולות 
לגרום לפגיעה במפרק הירך 

וברקמה הרכה סביבו. פגיעה זו 
מתבטאת בכאבים ועלולה אף 
להביא לפגיעה גרמית, במקרה 

של חוסר טיפול

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר דקות בלבד וניתן לבצעו 
בבית בכל זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים סוניק, יש 

למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות בתנועות סיבוביות

מפרק הירך הוא מפרק גדול, מרכזי 
ופגיע. חולשה של השרירים בגפה 

התחתונה, שימוש לא נכון בגוף בזמן 
עמידה, לחץ מתמשך בשכיבה, ריצה 

לא נכונה ועוד – אלו חלק מהסיבות 
שעלולות לגרום לפגיעה במפרק 

 GT , ITP( הירך וברקמה הרכה סביבו
ו-TFL(. פגיעה זו מתבטאת בכאבים 

ועלולה אף להביא לפגיעה גרמית, 
במקרה של חוסר טיפול. 

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפול המגע מיועד 

לשחרור הרקמה הרכה סביב המפרק, 
למניעת לחץ על האזור ולעבודה על 

שיפור מנח המפרק המעורב.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 
איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 

לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 
את הרקמה השרירית והעצבית 

המעורבת. 
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 

בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 
נייד המשולב במכשיר הטנס. 

האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 
של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 

הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 

זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם לבית:
התרגול הוא אימון פונקציונלי לשיפור 

תנועתיות השרירים והמפרקים 
המעורבים, והוא כולל מתיחות 

להפחתת מתח השרירים והארכתם, 
למידת שימוש נכון בגוף, שיפור יציבה 

ותפקוד יומי תקין.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
השרירים. 

שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.
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כאבים במפרק הירך הנובעים 
ממעורבות רקמה רכה מכונים 

"בורסיטיס", שהיא למעשה דלקת 
באחד המבנים הסמוכים למפרק. 
דלקת זו יכולה להתפתח כתוצאה 

מעבודה לא נכונה של השרירים, 
מלחץ מתמשך או ממנח לא תקין של 

המפרקים.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: טיפול המגע מיועד 

לשחרור הרקמה הרכה שסביב 
המפרק, למניעת הלחץ על האזור 

ולעבודה על שיפור מנח המפרק 
המעורב. חשוב לבצע גם עיסוי 

 .)DFM( רקמות עמוק
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 
איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 

לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 

בורסיטיס
מהי בורסיטיס ומה אופן הטיפול בה?

כאבים במפרק הירך הנובעים ממעורבות רקמה רכה 
מכונים "בורסיטיס", שהיא למעשה דלקת באחד המבנים 

הסמוכים למפרק

 התרגול הוא אימון פונקציונלי המיועד לשיפור תנועתיות 
השרירים והמפרקים המעורבים, להפחתת מתח השרירים 

והארכתם, ללמידת שימוש נכון בגוף, לשיפור היציבה 
ולתפקוד יומי תקין

שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.

את הרקמה השרירית והעצבית 
המעורבת. 

אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 

נייד המשולב במכשיר הטנס. 
האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 

של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 
הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 

זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם בבית:
התרגול הוא אימון פונקציונלי 

המיועד לשיפור תנועתיות השרירים 
והמפרקים המעורבים, להפחתת 

מתח השרירים והארכתם, ללמידת 
שימוש נכון בגוף, לשיפור היציבה 

ולתפקוד יומי תקין.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
השרירים. 
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דורבן )Plantar Fasciitis( ודלקת 
בגיד האכילס, הם מצבים רפואיים 
שבהם ישנה מעורבות של הרקמה 
הרכה או הגרמית בכף הרגל, ואלה 

גורמים לכאבים בעוצמות שונות. 
אבחון נכון פותר את הבעיה על הצד 
הטוב ביותר, ולכן חשוב במצבים אלו 

שהבדיקה והאבחון יהיו נכונים.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול מיועד 

לשחרור הרקמה הרכה סביב הגרם 
שנוצר, והוא כולל תנועות פסיביות 

ומוביליזציות לשחרור המפרקים 
המעורבים. חשוב לשלב DFM )עיסוי 

רקמות עמוק(.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 
איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 

לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 

כאבים בכף 
הרגל עקב 

דורבן או דלקת 
בגיד האכילס

מהו דורבן וכיצד ניתן לטפל בו ללא תרופות?

דורבן ודלקת בגיד האכילס הם מצבים רפואיים שבהם ישנה 
מעורבות של הרקמה הרכה או הגרמית בכף הרגל, ואלה 

גורמים לכאבים בעוצמות שונות



כאבים נוירופתיים 
               בכף הרגל 

כף הרגל היא אזור רגיש מאוד אשר 
נושא את כל משקל הגוף. בריאותה 

של כף הרגל חשובה מאוד לניהול 
אורח חיים בריא. לעתים מתפתחים 
כאבים עצביים בכף הרגל כתוצאה 

ממנח לקוי, ממבנה לא תקין או 
בעקבות מחלת הסוכרת. על מנת 

למנוע הידרדרות, יש להתחיל טיפול 
מיידי.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול מיועד לשחרור 
הרקמה הרכה סביב המפרקים, והוא 
כולל מוביליזציות לשחרור המפרקים 

המעורבים ותנועות פסיביות.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 
איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 

לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 

מהו כאב עצבי בכף הרגל וכיצד מטפלים בו ללא תרופות?
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את הרקמה השרירית והעצבית 
המעורבת. 

מומלץ לשלב אלקטרודת גרב עם 
הפרפקט טנס. אלקטרודת הגרב 
עשויה מסיבי כסף המעבירים את 
הזרם החשמלי המופק ממכשיר 

הטנס על פני שטח פנים גדול יותר, 
וכך למעשה הם משפרים את יעילות 

הטיפול.
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 

בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 
נייד המשולב במכשיר הטנס. 

האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 
של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 

הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 

דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 
זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם לבית:
תרגול לשיפור תנועתיות השרירים 

והמפרקים המעורבים.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
השרירים.  

שילוב של אביזרים נוספים:
להקלה על הכאב ניתן לשלב שימוש 

במדרסים, ובמצבים קשים אף 
במקלות הליכה. 

 טיפול המגע מיועד לשחרור הרקמה הרכה סביב הגרם שנוצר, והוא 
כולל תנועות פסיביות ומוביליזציות לשחרור המפרקים המעורבים 

שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.

לעתים מתפתחים כאבים עצביים בכף הרגל כתוצאה ממנח 
לקוי, ממבנה לא תקין או בעקבות מחלת הסוכרת



הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 
הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 

את הרקמה השרירית והעצבית 
המעורבת. 

במקרה של נוירופתיה בכף הרגל כדאי 
לשלב אלקטרודת גרב עם הפרפקט 
טנס. אלקטרודת הגרב עשויה מסיבי 

כסף המעבירים את הזרם החשמלי 
המופק ממכשיר הטנס על פני שטח 

פנים גדול יותר, וכך למעשה הם 
משפרים את יעילות הטיפול.

אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד נייד 

המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-
סאונד מבצע חימום עמוק של הרקמה 

ומיקרו עיסוי לרקמה הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 

דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 
זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם לבית:
התרגול הוא אימון פונקציונלי, לשיפור 

תנועתיות השרירים והמפרקים 
המעורבים.

** שאל את המטפל שלך מהו 
התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 

השרירים.

שילוב של אביזרים נוספים: 
להקלה אפשר לשלב גם שימוש 

במדרסים, ובמצבים קשים אף מקלות 
הליכה. 

פעילויות ספורטיביות רבות חושפות 
בשיניים.  וחבלות  לפגיעות  אותנו 
הפגיעות יכולות לגרום לנזקים גדולים: 
החל מכאבים עזים ונפיחויות וכלה 
בטיפולי שורש, תזוזת שיניים, עקירת 

שיניים, שברים, חתכים ושטפי דם.
מחקר שנערך בפקולטה לרפואת 
ן-כרם  עי הדסה  של  ים  ני שי
והאוניברסיטה העברית מגלה שכ-
30% מהילדים והמבוגרים נחבלים 
בשיניהם במהלך פעילות ספורטיבית.

 יש פתרון למניעת חבלה
ולהגנה על השיניים

על  לשמירה  ביותר  הטובה  הדרך 
שלמות הפה והשיניים היא למנוע 
נהוג  בחו״ל  החבלה.  את  מראש 
כבר שנים רבות לצייד את העוסקים 
בספורט בסד דנטאלי המותאם אישית 
לשיניים, למשל אפשר לראות את כוכבי 
ה-NBA משחקים וסד הגנה דנטאלי 

בפיהם.
קטן  דנטאלי  התקן  הינו  הסד 
 ופשוט. פיתוח גאוני בזכות גמישותו
הקלה  ההגנה  שכבת  ובזכות 
 והחזקה שלו. הסד נצמד לשיניים

העליונות, כמעט אינו מורגש ולא מפריע 
כלל בפעילות הספורטיבית.

שימוש בסד דנטאלי המותאם באופן 
אישי מונע את הפגיעות בשיניים לפחות 
בשליש מהמקרים. אלפי ישראלים היו 
נמנעים מהפגיעה בשיניהם באמצעות 

 השימוש בסד דנטאלי. בעת הפגיעה 
שכבת ההגנה החזקה סופגת את 
המכה ובכך נמנעת חבלה חמורה 

לשיניים.

סד הגנה דנטאלי למבוגרים, 
 ילדים ונוער העוסקים בספורט

חבלות השיניים בקרב ספורטאים 
ובקרב ילדים ונוער הפעילים בחוגי 

ספורט, או בפעילויות ספורט, 
נפוצות מאוד. שבירת שיניים בקרב 

מבוגרים מחייבת השלמת המשנן 
באמצעות כתרים, תותבות זמניות, 
שתלים וטיפולים שנמשכים לאורך 

שנים - מה שעשוי להשפיע על 
כל מהלך החיים. בגילאים צעירים 

משמעות החבלה יכולה להיות 
חמורה ביותר, בעיקר בתקופה בה 

מתרחש החלפת המשנן למשנן 
קבוע ופרץ גדילה מהיר. אז יש 

חשיבות כפולה לשימוש בסד לצורך 
הגנה על המשנן.

סד  של  ומדויקת  אישית  התאמה 
השיניים  רופא  ידי  על  דנטאלי, 
בכללית סמייל, תגן מפני פגיעות 
וחבלות שיניים ותשמור על מראה 

השיניים טבעיות ויפות.

36341 | כללית סמייל | מודעות | מודעה לעלון כיס | 
160*110 מ”מ )נטו 94*144( | 21.7.16

ס)ו(ד ההגנה
הפתרון המושלם ששומר על שיני הספורטאים

ClalitSmile.co.il
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שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.
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כאבים בכף 
הרגל בעקבות 
נקעים ופציעות ספורט

שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.

כאבים בכף הרגל יכולים להיגרם 
למשל כתוצאה מפציעות ספורט או 

מגמישות יתר. פציעות ספורט יכולות 
לקרות בעקבות טראומה למבנים 

שונים, כולל עצמות, עצבים או רקמה 
רכה אחרת. יש חשיבות לאבחון מדויק 

לבעיה והתאמת הטיפול.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול מיועד לשחרור 
הרקמה הרכה סביב המפרקים, והוא 

כולל תנועות פסיביות ומוביליזציות 
לשחרור המפרקים המעורבים.

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק 

איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 
לך.

 
טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 

שיקלו על ההתמודדות היומיומית 
עם הכאב:

שימוש במכשיר פרפקט טנס 
המסובסד על ידי כללית מושלם, 

מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 
את הרקמה השרירית והעצבית 

המעורבת. 
במקרה של נוירופתיה בכף הרגל, 

מומלץ לשלב אלקטרודת גרב עם 
הפרפקט טנס. אלקטרודת הגרב 
עשויה מסיבי כסף אשר מעבירים 

את הזרם החשמלי המופק ממכשיר 
הטנס על פני שטח פנים גדול יותר, 

וכך למעשה הם משפרים את יעילות 
הטיפול.

אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 

בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 
נייד המשולב במכשיר הטנס. 

האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 
של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 

הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 

זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם לבית:
התרגול הוא אימון פונקציונלי 

המיועד לשיפור תנועתיות השרירים 

והמפרקים המעורבים, להפחתת 
מתח השרירים והארכתם, ללמידת 

שימוש נכון בגוף, לשיפור היציבה 
ולתפקוד יומי תקין.

** שאל את המטפל שלך מהו 
התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 

השרירים.  

שילוב של אביזרים נוספים:
 להקלה על הכאב ניתן לשלב שימוש 

במדרסים, ובמצבים קשים אף שימוש 
במקלות הליכה. 



כאב בשריר יכול להתפתח כתוצאה מפגיעה, 
ממאמץ יתר בפעילות ספורטיבית, מהפעלת 

עומס יתר, מפעילות שרירית לא נכונה או ממחלת 
הפיברומיאלגיה )בעיה מפושטת בשרירים(. 

הטיפול היעיל ביותר לכאבי שרירים מהסיבות 
הללו הוא שיקום מרבי של השריר והחזרתו 

לפעילות המיטבית שלו.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול מיועד לשחרור השריר, והוא 

 DFM ותנועות פסיביות. חשוב לשלב HR כולל
)עיסוי רקמות עמוק( לצורך שחרור השריר. 

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית רפואה 
משלימה" על מנת לבדוק איזה טיפול מטיפולי 

כאבי שרירים 
כתוצאה 

מפציעות או 
מפיברומיאלגיה 

מהי פיברומיאלגיה וכיצד ניתן לטפל בכאבי שרירים?

הטיפול היעיל ביותר לכאבי שרירים מהסיבות הללו הוא שיקום 
מרבי של השריר והחזרתו לפעילות המיטבית שלו

כאב בשריר יכול להתפתח כתוצאה 
מפגיעה, ממאמץ יתר בפעילות 

ספורטיבית, מהפעלת עומס יתר, 
מפעילות שרירית לא נכונה או ממחלת 

הפיברומיאלגיה

המגע מתאים לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 
את הרקמה השרירית והעצבית 

המעורבת. 
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 

בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 
נייד המשולב במכשיר הטנס. 

האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 
של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 

הכואבת. 
הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 

זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם לבית:
תרגול לשיפור תנועתיות השרירים 

והמפרקים המעורבים.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
השרירים.   
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שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.



פגיעה עצבית בשרירי הפנים 
מהו פציאליס וכיצד ניתן לטפל בו?

פציאליס ) bell's palsy( היא פגיעה 
 ,cranial nerve VII-עצבית ב

המלווה בפגיעה בשרירי הפנים, הפה 
והשרירים שסביב העיניים. הסיבה 
לפגיעה עצבית זו אינה ידועה, אך 

ההשערה היא שהיא נגרמת כתוצאה 

מלחץ או מקור.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול מיועד לצורך 

עידוד פעילות השרירים, שיפור זרימת 
הדם, הפחתת הטונוס השרירי וטיפול 

אחריות
כללית

כשמחברים את הידע, הניסיון והיכולות, מבינים
למה לקוחות כללית בוחרים בכללית אסתטיקה

 ניתוחים פלסטיים: ניתוחי אף | ניתוחי חזה | הצמדת אזניים | הרמת מצח וגבות | 
הרמת עפעפיים | מתיחת בטן | שאיבת שומן | ועוד

טיפולים אסתטיים: מילוי קמטים | פילינג | העלמת נימים וורידים | הסרת נגעים 
ושומות | טיפול בהזעת יתר | ועוד

הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת

30
הנחה!

עד ללקוחות
כללית

ללקוחות
70כללית פלטינום

הנחה!
עד

בניתוחים פלסטיים נבחרים בלבד

לפגישת ייעוץ חייגו

clalitaesthetics.co.il

כללית אסתטיקה

באר שבע ● בת ים ● חדרה ● חיפה ● טירה ● ירושלים ● כפר סבא ● מודיעין ● נס ציונה
● נתניה ● עפולה ● פתח תקווה ● קריית ביאליק ● תל אביב

מקבלים לקוחות מכל הקופות

 ניתוחים פלסטיים וטיפולים אסתטיים 
עושים רק עם אחריות של גוף רפואי! 
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דלקת מפרק הלסת
טיפול בכאבים במפרק הלסת  Trigger ברקמות רכות מעורבות כמו

.Points
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 
איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 

לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 
את הרקמה השרירית והעצבית 

המעורבת. 
אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד נייד 
המשולב במכשיר הטנס. האולטרה-

סאונד מבצע חימום עמוק של 
הרקמה ומיקרו 

עיסוי לרקמה 
הכואבת. 

הטיפול בסטים 
סוניק אורך 

כעשר דקות 
בלבד וניתן 

לבצעו בבית 
בכל זמן שנוח. 

על מנת להשתמש בסטים סוניק, יש 
למרוח ג'ל על אזור הטיפול ולעסות 

בתנועות סיבוביות.
במקרה שיש צורך בחיזוק השריר, 

ניתן להשתמש במכשיר פרפקט 
EMS – מכשיר טנס מוטורי המיועד 

לאימון שרירים, למניעה או האטה 
של ניוון שרירים, לשחרור עוויתות 
בשריר ולשמירת או הגדלת טווחי 

התנועה של השריר. חשוב להשתמש 
באלקטרודות קטנות, המתאימות 

לשימוש בשרירי הפנים.

תרגול עצמי מותאם לבית:
התרגול מיועד לשיפור התנועתיות 

והמימיקה של הפנים, והוא דורש 
ביצוע מדויק, בחירת תרגילים 

מותאמת ומינון נכון.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
השרירים.   
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במקרה שיש צורך בחיזוק השריר, ניתן להשתמש במכשיר 
פרפקט EMS – מכשיר טנס מוטורי המיועד לאימון שרירים, 
למניעה או האטה של ניוון שרירים, לשחרור עוויתות בשריר 

ולשמירת או הגדלת טווחי התנועה של השריר



דלקת מפרק הלסת )TMJ( היא 
פגיעה במפרק הלסת הנגרמת 

בעקבות פעילות מכנית לא נכונה 
של המפרק, מנח לקוי או שימוש יתר 
במפרק. הסימפטומים האופייניים הם 

כאבים מקומיים המורגשים בשיניים 
או באוזניים, וכן קושי בלעיסה או 

בפתיחת הפה.

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: הטיפול מיועד לצורך 

שחרור שרירי הלסת והוא כולל 
מתיחות מגע לשיפור תנועתיות 

המפרק, מוביליזציות רקמה רכה 
לשחרור שרירים וכן DFM  )עיסוי 

רקמות עמוק(.
** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 

רפואה משלימה" על מנת לבדוק 
איזה טיפול מטיפולי המגע מתאים 

לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
שימוש במכשיר פרפקט טנס 

המסובסד על ידי כללית מושלם, 
מתאים לשימוש בבית לצורך הפחתת 
הכאב, במקום תרופות. מטרת מכשיר 
הפרפקט טנס היא לשפר את זרימת 

הדם למקום, להפחית כאבים ולהרגיע 
את הרקמה השרירית והעצבית 

המעורבת. 

אם האזור דלקתי, רצוי לשלב טיפול 
בסוניק סטים – אולטרה-סאונד 

נייד המשולב במכשיר הטנס. 
האולטרה-סאונד מבצע חימום עמוק 

של הרקמה ומיקרו עיסוי לרקמה 
הכואבת. 

הטיפול בסטים סוניק אורך כעשר 
דקות בלבד וניתן לבצעו בבית בכל 

זמן שנוח. על מנת להשתמש בסטים 
סוניק, יש למרוח ג'ל על אזור הטיפול 

ולעסות בתנועות סיבוביות.

תרגול עצמי מותאם לבית:
התרגול נועד לשיפור התנועתיות של 

מפרק הלסת, והוא כולל מתיחות 
להרפיית השרירים המעורבים. 
התרגול דורש בחירת תרגילים 

מותאמת, ביצוע מדויק ומינון נכון.
** שאל את המטפל שלך מהו 

התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 
השרירים.  

תרגול ביתי נועד לשיפור 
התנועתיות של מפרק 

הלסת, והוא כולל מתיחות 
להרפיית השרירים 

המעורבים. התרגול דורש 
בחירת תרגילים מותאמת, 

ביצוע מדויק ומינון נכון

דלקת מפרק הלסת )TMJ( היא פגיעה במפרק הלסת הנגרמת 
בעקבות פעילות מכנית לא נכונה של המפרק, מנח לקוי או 

שימוש יתר במפרק

TM

לייזר מתקדם המשלב מספר טכנולוגיות 
לשיכוך כאבים ולטיפול בדלקות.

.FDA -היחידי בארץ המאושר ע"י ה
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בצקות ברגליים
הכאב האופייני לבצקות ברגליים

הנוזל הלימפתי בגוף נע ב"צנרת" 
מקבילה לכלי הדם ויש לו תפקיד 

חשוב במערכת החיסונית. 
בצקת היא תופעה של הצטברות 

נוזל לימפתי. לימפאדמה היא בצקת 
כרונית בגפה אחת או שתיים, הנוצרת 
לאחר שנגרם נזק לצינורות הלימפה. 

דרך הטיפול המומלצת:
טיפולי מגע: יש צורך לבצע ניקוז 

לימפתי ידני או עיסוי לימפתי, אשר 
מתבצע בטכניקת עיסוי מיוחדת 

לשינוע נוזל לימפתי מאזורים גדושים 
וחסומים אל אזורים תקינים.

הספורט טנס הוא מכשיר טנס סנסורי ומוטורי המשולב עם תוכניות 
עיסוי, בהן תוכנית ייעודית )תוכנית מספר 8( המקילה על הסובלים 

מבצקות ולימפאדמה. תוכנית זו מסייעת בניקוז הלימפתי באמצעות 
כיווץ והרפיה של שרירי השוק בתדר ובאורך גל ספציפיים

בצקת היא תופעה של הצטברות נוזל לימפתי. לימפאדמה היא 
בצקת כרונית בגפה אחת או שתיים, הנוצרת לאחר שנגרם נזק 

לצינורות הלימפה

** יש להיוועץ עם מרפאת "כללית 
רפואה משלימה" על מנת לבדוק איזה 

טיפול מטיפולי המגע מתאים לך.
 

טיפול באמצעות מכשירים ביתיים 
שיקלו על ההתמודדות היומיומית 

עם הכאב:
להתמודדות עם הכאב, מומלץ 

להשתמש במכשיר הספורט טנס – 
מכשיר טנס סנסורי ומוטורי המשולב 

עם תוכניות עיסוי, בהן תוכנית 
ייעודית )תוכנית מספר 8( המקילה 
על הסובלים מבצקות ולימפאדמה. 

תוכנית זו מסייעת בניקוז הלימפתי 
באמצעות כיווץ והרפיה של שרירי 
השוק בתדר ובאורך גל ספציפיים.

תרגול עצמי מותאם לבית:
תרגילים מותאמים המפעילים את 

השרירים באזור ומסייעים בפינוי הנוזל 
הלימפתי.

** שאל את המטפל שלך מהו 
התרגול הנכון עבורך, בהתאם למצב 

השרירים.    
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שילוב של טיפול מגע, תרגול אקטיבי ושימוש 
במכשירים אלקטרו-תרפיים בבית, ישיג את התוצאה 

המיטבית עבור בעייתך.



הליכה נורדית היא 
דרך הליכה הנתמכת 

באופן אקטיבי בזוג 
מקלות, ומהווה 
פתרון אידיאלי 

למתקשים בהליכה 
בשל כאבי ברכיים 

וגב תחתון. שימוש אפקטיבי בזרועות 
ולמידת טכניקת הליכה נורדית טובה, 

מבטיחים השתתפות של רוב שרירי 
הגוף באימון, ובמובנים רבים הליכה 

נורדית נחשבת כאימון כושר של הגוף 
כולו.

מקורה של ההליכה הנורדית בפינלנד, 
ונכון להיום יותר משישה מיליון אנשים 

ברחבי העולם מסתובבים בפארקים 
ובחופי הים עם מקלות הליכה נורדיים 

אחת לשבוע לפחות, כיחידים או 
בקבוצות. בביצוע הליכה נורדית, 

זרועות הידיים והרגליים נעות קדימה 
ואחורה בהצלבה, והקצב שווה לקצב 

התנועות בהליכה מהירה, ללא מקלות. 
לתנועת הזרועות ולנעיצה החזקה 

של המקל באדמה, יש השפעה רבה 
על אורך הצעד: תנועת זרוע קצרה 
משמעה תנועת אגן מוגבלת ואורך 

צעד קצר יותר. כאשר תנועת המקל 
רחבה יותר, הצעד יתארך ותנועת 

האגן, כמו גם החלקים הגבוהים יותר 
של פלג הגוף העליון, תתרחב. לכן על 
מנת להשיג תוצאות טובות מהאימון 

יש חשיבות רבה ללימוד הקצב הנכון, 
לפני שמבצעים בפועל את ההליכה 

הנורדית. 

יתרונותיה של ההליכה 
הנורדית:

   מגבירה את כמות צריכת אנרגיה 
לעומת הליכה רגילה )400 קלוריות, 

לעומת 230 בהליכה רגילה(
   מפעילה, מחזקת ומגמישה את 

שרירי פלג הגוף העליון – כתפיים, 
זרועות, חזה עליון וגב

   משפרת סיבולת לב ריאה בכ-25% 
בהשוואה להליכה רגילה 

   מייעלת את זרימת הדם
   בכל צעד היא מפחיתה 8–12 ק"ג 

של עומס מהגב התחתון וממפרקי 
הברכיים )4–6 ק"ג לכל רגל(

   משחררת כאבים ומתח מהשרירים 
באזור הצוואר והכתפיים

   מקלה על ההליכה בעליות, 
בירידות ובמשטחים חלקים 

   משפרת יציבה ושיווי משקל

אנשים שהולכים הליכה נורדית 
מדווחים כי המאמץ הנדרש מהם 

בהליכה עם המקלות אינו גדול יותר 
מאשר בהליכה ללא המקלות!   

מהי הליכה נורדית?
 יש פתרון לסובלים מבעיות הליכה בשל כאבי ברכיים וגב תחתון!

הליכה נורדית היא הדבר הבא 
בתחום ההליכה הבריאותית
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תפקוד מערכת העיכול עלול להיפגם 
כתוצאה מהרגלי תזונה ואורח חיים 

לא בריא. עם השנים, כתוצאה 
מהיחלשות כושר הקליטה והספיגה 

של רכיבי התזונה מהמזון, עלולים 
להיווצר חסרים תזונתיים שמחלישים 

את תאי המפרקים, פוגעים ביכולת 
התפקוד שלהם ומעכבים את תהליך 

החלמתם. 
פגיעה זו עלולה לפגום בתפקוד 
התקין של מערכות הגוף ולהביא 

להתפתחותם של תסמינים ומחלות 
שונות, ביניהם סוגים שונים של 

דלקות מפרקים. מחקרים הוכיחו 
כי מרבית מלוקי דלקת המפרקים 

סובלים מחסרים בערכי תזונה חיוניים 
כמו ויטמינים מקבוצות B ,A  ו-C או 

מינרלים כמו סידן, מגנזיום, אשלגן 
ואבץ, וכן מחסרים באנזימי עיכול. 

חסרים ברכיבי תזונה חיוניים עלולים 
לגרום גם לתת-תזונה. מצב זה מדכא 

את מערכת החיסון, מחליש את 

יכולתה להתנגד למחלות ועלול לגרום 
ליצירת מחלות אוטו-אימוניות – ובכלל 

זה דלקת מפרקים שגרונית שבה 
מערכת החיסון תוקפת את מפרקי 

הגוף.

תזונה נכונה עשויה להועיל לכל סוגי 
הדלקת, לעזור בהפחתת עוצמת 

הנפיחות, במיתון הכאבים ובהחזרת 
הגמישות למפרקים הנוקשים. 

באמצעות תזונה נכונה, ניתן לשלוט 
בתהליכי הדלקת ולהפחית את 

עוצמתה. 

** מומלץ להתייעץ עם המטפל אילו 
מוצרי מזון יש להוריד או להוסיף 
מהתפריט היומי על מנת לעזור 

למערכת החיסונית של הגוף להילחם 
בדלקת הגורמת לכאב, ובמקרה 

הצורך אף לשלב תוספי תזונה 
רלוונטיים.    

הקשר בין 
תזונה ועזרה 

במניעת כאבים
כיצד ניתן לטפל בדלקות באמצעות תזונה?
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מחקרים רפואיים מוכיחים:

בלבד!60 ללקוחות כללית*טיפול הכרות
₪

אפשר להיפטר מהכאבים! 
הדיקור  טיפולי  לנסות את  לך  כדאי  ונמשכים,  נמשכים  אם הכאבים 
גב,  כאבי  נגד  בפרט  מאוד  יעילים  הם  כי  מוכיחים  מחקרים  הסיני. 
ולהיפטר מהכאבים. וכאבי ראש. אתם מוזמנים לנסות   כאבי פרקים 

שאל את הרופא שלך על טיפולים בדיקור סיני

כאבים

clalitmashlima.co.il

ייעוץ ברפואה משלימה

בשיחת וידאו עם רופא

: יגו חי ן  י -לי ן או יעוץ  ולי נוספים  לפרטים 
מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה!

 
  

 

 
  

 

* לקוחות כללית מושלם ופלטינום

clalitmashlima.co.il לקריאת המחקרים בנושא הכנסו לאתר

דיקור סיני יעיל מאוד
לטיפול בכאבים כרוניים



מדריך זה נכתב עבורכם ע״י "מ.ד.ס פארם" 
המתמחה בפתרונות לא-תרופתיים, מטרת 

המדריך לחשוף בפניכם את הכלים הטיפוליים 
הנכונים ואת האפשרויות הלא-תרופתיות 

לטיפול בכאבים ודלקות.
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כאבים בעקבות סידרום התעלה הקרפלית  | פרק 7

סובלים מכאבים?
לא תמיד ריצה לארון התרופות היא הפתרון הנכון. אפשר להימנע 
משימוש בתרופות ומתופעות הלוואי ומהתגובות הבין-תרופתיות 

שעלולות להיות קטלניות.

כאב הגב שוב תקף אתכם?
המיגרנה לא נותנת לכם לישון?

סביר להניח שכמו רוב בני האדם בעולם המערבי, גם אתם תרוצו 
לארון התרופות הקרוב ותיטלו תרופה לשיכוך כאבים שתסייע 

לכם לעבור את השעות הקרובות בשקט. 
רבים לא מודעים לכך, אך התרופות הן למעשה חומרים כימיים 

שבמקרים רבים הגוף לא יודע 
להתמודד איתן, ובטווח הארוך 

הן עלולות לגרום לנזק בלתי 
הפיך בכבד ואף להתקף לב. 
החומרים הכימיים שוקעים 

בכבד והוא מתמלא ברעלים 
שאותם הוא מתקשה לסנן. 
בטווח הקצר אומנם נפתרה 

הבעיה, אבל בטווח הארוך 
מדובר בסכנה של ממש.

לקבלת המכשיר
לשיכוך כאבים 

בסבסוד כללית מושלם
 

יש למלא ולהחתים את
ההפניה בעמוד 67


