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ECHIPA
Medici specialiști

Dr. Larisa Condurovici
Medic specialist balneofizioterapie
și recuperare medicală

Dr. Alexandrina Nicu
Medic primar balneofizioterapie
și recuperare medicală

Dr. Andreea Sabou
Medic specialist balneofizioterapie
și recuperare medicală
Competenta ecografie musculoscheletală
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Făzăcaș Alexandru Vasile
Fiziokinetoterapeut

Făzăcaș Alexandru Vasile este absolvent al Universității de Medicină și
Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie și
Recuperare Medicală și absolvent al masteratului “Tehnici și metode de reabilitare a
pacienților cu boli reumatologice, în cadrul aceleiasi universități.
Specializări:
❖Kinetoterapie în afecțiunile reumatologice, ortopedice și post-traumatice
❖Fizioterapie
❖Medical Taping

❖Terapia Trigger Points
❖Masaj medical
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Alina Ioana Vădan
Fiziokinetoterapeut
Alina Ioana Vădan este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie
”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie și Recuperare
Medicală și absolventă a masteratului “Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu
boli reumatologice", în cadrul aceleiași universități.
Specializări:
❖ Reabilitarea afecțiunilor musculo-scheletale ale aparatului locomotor
❖ Reabilitarea afecțiunilor reumatice, ortopedice, neurologice și respiratorii

❖ Kinesio-Taping
❖ Terapia Trigger Point
❖ Foam Rolling
❖ Myofascial Release Technique
❖ Full Zensegrity Practitioner
❖ Masaj medical
❖ Gimnastică pre-natală
❖ Gimnastică post-natală(recuperarea după sarcină)
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Andreea Lucia Iftimie
Fiziokinetoterapeut

Andreea Lucia Iftimie este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu
Hațieganu” specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie și Recuperare, cu o experiență
profesională de peste 8 ani, atât cu copiii, cât și cu adulții.
Specializări:
❖ Kinetoterapie pediatrică:
- Curs de kinesiologie a dezvoltării după Vojta aplicat la tulburările de mișcare ale
sugarilor, copiilor și adolescenților;
- Recuperarea neuro-motorie a copiilor cu paralizie cerebrală prin conceptul
Bobath;
- Recuperarea deficiențelor de dezvoltare fizică (scolioze, cifoze, lordoze, picior
plat etc.)
- Recuperarea afecțiunilor ortopedice postoperatorii și traumatice
❖ Kinetoterapie adulți:
- Recuperarea afecțiunilor reumatice, ortopedice și neurologice
❖ Terapia Vojta
❖ Kinesio taping
❖ Grid Foam Roller (trigger point)
❖ Terapia trigger points (manual)
❖ Fizioterapie
❖ Masaj medical clasic
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Carmen Tomi
Fiziokinetoterapeut

Tomi Carmen este absolventă a UMF Cluj-Napoca, specializarea
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, cu masterat în ''Tehnici și
metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice'', precum și
absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea
Psihologie.
Specializări:
❖

Kinetoterapie în afecțiunile reumatologice, ortopedice și posttraumatice

❖

Gimnastică Perineală

❖

Fizioterapie

❖

Medical Taping

❖

Terapia Trigger Points

❖

Foam Rolling: Principles and Practices

❖

Masaj medical
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Kis Csaba
Fiziokinetoterapeut

Kis Csaba este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și a
studiilor de master în domeniul Kinetoterapiei afecțiunilor aparatului locomotor. Este
kinetoterapeut din 2010, iar primii 2 ani și jumătate i-a petrecut în secția de Neuroreabilitare a
Spitalului de Recuperare Cluj.
Specializări:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kinetoterapie în afectiuni neurologice, ortopedice și reumatice
Terapie McKenzie
Masaj medical
Cursuri de Trigger Point manual si Foam Rolling
Curs de Kinesio Taping
Fizioterapie
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Iringo Ver
Fiziokinetoterapeut
Iringo Ver este absolventă a Universitații de Medicină și
Farmacie Târgu Mureș, specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie și Recuperare, cu o
experiență profesională vastă în domeniu.
Specializări:
❖ Kinetoterapie:
- Terapia Schroth (terapia tridimensională a scoliozei, cifozei)
- Kinetoterapie pediatrică (școala spatelui, corectarea posturii și aliniamentului
corpului)
- Kinetoterapie în afecțiuni post-traumatice
- Kinetoterapie în afecțiuni ortopedice postoperatorii
- Kinetoterapie în afecțiuni reumatice
❖ Kinesio-Taping
❖ Fizioterapie
❖ Masaj medical
❖ Gimnastică respiratorie
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Vlad Petean
Fiziokinetoterapeut

Practicant al sportului de performanță, Vlad Petean a ajuns să cunoască prima dată
kinetoterapia în calitate de pacient. Ulterior, a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport,
specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială și studiile de master în domeniul Kinetoterapiei
Afecțiunilor Aparatului Locomotor din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
Specializări:
❖ Kinetoterapie și motricitate specială, kinetoterapie în afecțiuni ale aparatului locomotor
❖ Instructor certificat: TRX-Suspension Training, TRX-Force, TRX-Sports Medicine
Suspension Training, TRX Functional Training
❖ Instructor certificat FMS level 1,2(Funcțional Movement Systems)
❖ Instructor certificat Oxygen Advantage
❖ Full Zensegrity Practitioner
❖ Myofascial Release Technique
❖ Kinesio-Taping (basic și advanced)
❖ Instructor calificat trigger point: Grid Foam Roller și MCT (Myofascial Compression
Technique)
❖ Instructor calificat Let`s Bands
❖ Fizioterapie
❖ Masaj medical
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Adriana Bene
Asistent balneofizioterapie

Adriana Bene lucrează de peste 10 ani ca asistentă medicală, fiind
absolventă a Școlii Sanitare Postliceale ''Anatollia''.
În cadrul bazei de recuperare, ea se ocupă de:
❖ Pregătirea pacienților
tratamentelor

și

a

aparaturii

pentru

aplicarea

❖ Aplicarea tratamentelor de înaltă, medie și joasă frecvență
❖ Efectuarea tratamentelor cu câmp magnetic

❖ Aplicarea tratamentelor de fototerapie și ultrasonoterapie

12

Kinetoterapie și motricitate specială
▪ Recuperare TRX
▪ Recuperare Grid Foam Roller și terapie manuală miofascială
▪ Terapie McKenzie
▪ Terapie Schroth
▪ Terapie Vojta copii
▪ Kinesio taping
▪ Recuperare Let`s Bands
▪ Kinetoterapie pediatrică
▪ Conceptul Bobath
▪ Gimnastică pre-natală
▪ Recuperare după sarcină
▪ Gimnastică respiratorie
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Alte proceduri

▪ Fizioterapie – curenți de joasă și medie frecvență, biostimulare
LASER, ultrasonoterapie, magnetoterapie;
▪

Aplicare de parafină;

▪

Masaj medical clasic;

▪

Terapie cu unde de șoc (shockwave);

▪

Terapie Deep Oscillation;

▪

Drenaj limfatic.
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Recuperare TRX
Total Resistance Exercises

TRX Suspension Training este un antrenament dinamic care se bazează pe greutatea proprie
și forța gravitațională, în diferite planuri de înclinație.
Instructorii noștri adaptează exercițiile TRX în funcție de fiecare pacient, acest program putând
fi utilizat de orice persoană, indiferent de vârstă, nivelul de pregătire sau scopul pentru care
lucrează.
Avantaje:
❖ dezvoltă forța musculară;
❖ reduce riscul de accidentări;
❖ antrenează toți mușchii corpului;
❖ crește flexibilitatea, echilibrul și mobilitatea organismului.
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Recuperare Grid Foam Roller

Procedura de recuperare Grid Foam Roller are rezultate foarte bune în
tratamentul durerilor musculare. Aceasta implică presiunea greutății propriului
corp asupra unui cilindru de spumă rezistentă, într-un efort de a elibera tensiunea
din zonele musculare dureroase (așa-numitele ''trigger points'').

Se poate folosi:
❖ la încălzirea musculară;
❖ la creșterea mobilității în articulații și după efort;

❖ în recuperarea musculară.
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Terapie McKenzie
Terapia McKenzie este un complex de exerciții progresive prin care se
tratează problemele coloanei vertebrale. Pacientul participă activ la ședințele de
terapie, fiind învățat de specialiștii noștri cum să-și controleze durerea în timpul
mișcărilor și cum să continue exercițiile acasă.

Programul este indicat în:
❖ discopatii lombare
❖ dureri ale zonei cervicale
❖ hernii de disc lombare
❖ nevrite cronice
❖ lombosacralgii
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Kinesio Taping

Kinesio Taping este o metodă revoluționară de tratament adjuvant. Aplicarea benzilor
trebuie făcută la recomandarea și sub supravegherea unui kinetoterapeut.
Benzile kinesiologice au fost concepute, în urmă cu 25 de ani, de Dr. Kenzo Kase
pentru a ajuta procesul de vindecare a țesuturilor traumatizate ale sportivilor. Cu ajutorul
benzilor se stimulează sistemele neurologic, muscular și circulator ale pacientului, acest
lucru având multiple efecte benefice. În funcție de zona pe care este aplicată, banda
kinesiologică poate fi ținută timp de 3-5 zile.
Este recomandată combinarea metodei Kinesio Taping cu kinetoterapia, fizioterapia și
masajul.
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Recuperare Let's Bands

Let's Bands este o tehnică de antrenament extrem de
versatilă care, îmbinată cu instruirea de înaltă performanță a
kinetoterapeuților noştri, permite o abordare particulară a
recuperării pacienților cu diferite afecțiuni. Această metodă
presupune utilizarea benzilor de rezistență în vederea
adaptării exercițiilor în funcție de scopul dorit (rezistență,
mobilitate şi/sau conturarea tuturor grupelor musculare).
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Recuperare după sarcină și naștere
Sarcina poate cauza diverse disfuncții ale aparatului locomotor.
Cea mai frecvent întâlnită este îndepărtarea musculaturii abdominale,
denumită şi diastazis recti (sunt interesați mușchii drepţi abdominali, la
nivelul liniei albe dintre ei).

Separarea poate apărea oricând în a doua jumătate a sarcinii,
devenind cu adevărat problematică după naştere. Astfel, se reduce
integritatea şi funcţionalitatea peretelui abdominal, putând agrava
durerile lombare joase şi instabilitatea pelvină.

Exercițiile

clasice

pentru

tonizarea

abdomenului

sunt

contraindicate. Exerciții special adaptate acestei afecțiuni, combinate
cu aplicări de Kinesio Taping pot trata cu succes diastaza mușchilor
drepți abdominali.

Se pot trata și alte neplăceri create de perioada de sarcină, cum
ar fi: durerile de spate, scăderea tonusului muscular general, scăderea
tonusului musculaturii pelvine, îngreunarea circulației membrelor
inferioare sau apariția piciorului plat.
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Terapie Schroth

Terapia Schroth este o metodă foarte eficientă de tratament a scoliozei la vârsta
de 6-20 ani și cuprinde un program de exerciții concepute special pentru a stopa

deviația coloanei vertebrale.
Programul se efectuează sub atenta supraveghere a kinetoterapeutului și are ca
scop oprirea progresului și diminuarea gradelor curburilor, creșterea capacității
cardio-pulmonare, ameliorarea durerii, prevenirea proceselor degenerative ale
diferitelor

segmente

(mușchi,

articulații,

zone

intervertebrale),

precum

și

îmbunătățirea stării psihice a pacientului și a aspectului estetic.
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TERAPIA VOJTA
Principiul VOJTA, dezvoltat de neurologul pediatru Prof. Dr. Vaclav Vojta între
anii 1950 și 1970, nu poate fi disociat astăzi în fizioterapia modernă de ortopedie,
neurologie și recuperarea copilului.
La Terapia Vojta, cursul mișcărilor “normale” ca prinderea, verticalizarea și
mersul nu vor fi primar învățate, exersate și antrenate. Această terapie stimulează
creierul să activeze “modelul de mișcare înregistrat”, “înnăscut”(genetic) și ca
mișcare coordonată, să-l exporte musculaturii trunchiului și membrelor.
Pe baza unor stimuli preciși și din posturi ale corpului bine definite, pot fi
declanșate copiilor cu diverse afecțiuni, pe trunchi și pe extremități reacții
involuntare și reciproce, modele de mișcare ce pot fi în mod cert repetate și care
au caracteristicile unei locomoții (deplasări).

27

27

Conceptul Bobath

Spiritul conceptului Bobath, încurajează copiii cu tulburări neuromotorii să-și
recapete, prin anumite tehnici de kinetoterapie specială, abilitățile pierdute sau

nedobândite.
Kinetoterapeutul facilitează copilului mișcări cu scop precis, pe care apoi le
integrează într-o funcție de care copilul are nevoie zilnic, cum ar fi cea de a bea, de
a mânca, de a ședea sau de a merge.

Acest concept se poate aplica în cazul copiilor care prezintă leziuni cerebrale,
boli neuromusculare, întârziere de dezvoltare, tulburări senzitivo-motorii, tetrapareză
spastică, probleme de echilibru, afecțiuni congenitale și altele.
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Kinetoterapie pediatrică generală
pentru diverse patologii
Această categorie include kinetoterapiea clasică a
diverselor afecțiuni cum ar fi:
❖Scolioze
❖Cifoze,
❖Picior

hiperlordoze

plat

❖Recuperare

post fracturi, post traumatisme

❖Reeducarea

posturii corecte etc.
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Fizioterapie
Curenți de joasă frecvență (curenți galvanici, ionizări, TENS, curenți diadinamici,
curenți exponențiali, curenți Träbert) și medie frecvență (interferențiali). Electroterapia este
folosită încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru tratarea diferitelor afecțiuni și s-a
dovedit a fi o soluție eficientă pentru oase, cartilaje, ligamente, tendoane și diferite celule ale
corpului nostru care sunt influențate pozitiv de electricitate, accelerând vindecarea. Poate fi
folosită pentru o gamă largă de afecțiuni cum ar fi: cefalee, contuzii, artrită, spondiloză,
hematoame, dureri postoperatorii, întinderi musculare, lombalgie, discopatie, celulită,
constipație cronică, dismenoree.
Biostimularea LASER (Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation): În
anul 1960 fizicianul Maiman a obţinut pentru prima dată fascicolul Laser. Acesta reprezintă o
sursă de radiaţii luminoase caracterizată prin proprietăți de coerenţă spaţială şi temporală,
puritate cromatică, directivitate şi intensitate mare. Efectele terapeutice sunt cele de
analgezie și de stimulare a tuturor funcțiilor celulare, inclusiv a diviziunii. Biostimularea Laser
a fost comparată cu oxigenoterapia având efecte benefice atât asupra metabolismului
energetic celular, cât și cardiocirculatorii (vasodilataţie - cu creşterea vitezei fluxului sanguin
şi a volumului de sânge local), antiinflamatorii, antiedematoase și de stimulare a imunității.
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Fizioterapie
Terapia cu ultrasunete reprezintă un tratament medical cu vibrații mecanice. Aceste
vibrații pot fi aplicate individual sau în combinație cu diferite substanțe medicamentoase,
amplificând astfel eficiența terapiei. Ultrasunetul acționează asupra țesuturilor prin două
mari categorii de factori: 1. Cel mecanic: în tesuturi (mediu elastic) undele ultrasonore
produc compresiuni și decompresiuni repetate cu efect de micromasaj; 2. Cel termic:
micromasajul conduce la eliberarea locală de căldură. Din acțiunea cumulată a celor doi
factori derivă următoarele efecte: micromasaj al țesuturilor cu un puternic efect antialgic,
vasodilatație locală, efecte fibrolitice, efecte resorbtive și trofice, efect miorelaxant.
Tratamentul cu câmpuri magnetice a fost folosit încă din sec. XVI: Paracelsus a
folosit magneți pentru a stimula calusarea fracturilor, în 1845 Faraday descoperă
magnetismul și legea inducției electromagnetice, iar în 1902 sunt publicate primele studii
asupra efectelor biologice ale câmpurilor magnetice. Acestea sunt produse în bobine prin
care circulă curent electric; astfel, câmpul magnetic poate fi continuu sau alternativ.
Mecanismul de acțiune a câmpurilor magnetice asupra organismului nu este cunoscut în
întregime, însă se consideră că este similar cu cel al radiației electromagnetice (unde
scurte). Efectele dovedite ale câmpurilor magnetice sunt: accelerarea calusării fracturilor,
stimularea vindecării plăgilor, sedarea și analgezia, stimularea microcirculației.
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Aplicarea de parafină
•

este cea mai eficientă procedură de termoterapie locală în vederea pregătirii
țesuturilor (elasticizare, fibroliză, decontractură) pentru kinetoterapie. Constă în

aplicarea pe zona interesată a unei cantități de parafină la o temperatură mai
ridicată, dar suportabilă de către pacient. Împachetările cu parafină provoacă o
supraîncălzire profundă și uniformă a țesuturilor. Pielea se încălzește la 38-40oC
provocând o transpirație locală abundentă. La îndepărtarea parafinei se observă

hiperemia produsă.

Masajul medical clasic
•

reprezintă o succesiune de manevre executate manual asupra țesuturilor
musculare și conjunctive cu scopul obținerii diferitelor efecte: stimularea circulației
locale, creșterea elasticității țesuturilor, reducerea contracturilor musculare și a
hipertoniilor, ameliorarea durerii, relaxarea musculară, accelerarea resorbției
edemelor din țesuturi, etc.
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Terapia cu unde de șoc
- shockwave Este una din cele mai eficiente metode pentru tratarea afecţiunilor aparatului
locomotor şi calmarea durerilor asociate acestora (dureri de călcâi, genunchi, șold,
spate, umeri, etc).
Terapia are la bază administrarea unor vibraţii mecanice (unde de șoc), care
transferă o doză mare de energie în adâncimea ţesuturilor, fapt ce ajută la
îmbunătăţirea proceselor de metabolism celular, stimulează irigarea sanguină şi
activează procesele de autovindecare ale organismului.

Avantajele acestei terapii sunt:
❖ durata scurtă a ședințelor de tratament (10-20 minute)
❖ rată de succes ridicată după un număr relativ mic de ședințe
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Terapia Deep Oscillation
Abordează o gamă largă de afecțiuni în stare acută, chiar și imediat
postoperator având în același timp și contraindicații foarte reduse.

Deep

Oscillation este un nou instrument în fizioterapie care aplică un câmp
electrostatic intermitent cu oscilații profunde pentru a stimula transportul

lichidului interstițial și a componentelor sale, permițând țesutului să își câștige
mobilitatea și flexibilitatea.
În contrast cu alte terapii mecanice externe, Deep Oscillation acționează
în întreaga grosime a țesuturilor (ex. pielea, țesutul conjunctiv, grăsimea
subcutanată, mușchi, vase de sânge și limfatice).
Și-a dovedit eficiența în: favorizarea cicatrizării leziunilor deschise,
reducerea durerilor, favorizarea mobilizării pacienților prin reducerea durerilor

și relaxare musculară, reducerea inflamației prin îndepărtarea citokinelor
proinflamatorii din zonă, reducerea edemului și a fibrozei, reducerea celulitei.
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Drenajul limfatic
Limfa are rol în detoxifiere și imunitate. Ea transportă din periferie celule
prezentatoare de antigen, acizi grași și alți metaboliți către sistemul circulator și alte
organe. În general afecțiunile limfatice cauzează edem, inflamații și altele.
Drenajul limfatic cu tehnologia BTL Limphastim funcționează pe principiul
presoterapiei.
Aplicatorii speciali cu multiple compartimente suprapuse asigură un masaj
blând care stimulează circulația naturală a limfei în corp. Efectele sunt similare cu
cele ale drenajului limfatic efectuat de terapeut. Drenajul limfatic deblochează
canalele și vasele limfatice. Acest lucru asigură circulația limfei în părțile periferice
ale corpului, astfel reducând inflamația și durerea cauzate de cantitatea excesivă a
limfei.
Indicațiile drenajului limfatic:
obstrucție post chirurgicală a vaselor limfatice
sindromul picioarelor neliniștite
recuperare posttraumatică
regenerare și detoxifiere
insuficiența venoasă
prevenirea varicelor
edeme cronice
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