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Romatizma Ağrılarına Son!

Kocaeli’de özel bir hastanenin İtalya’dan ithal ettiği bir cihaz ile yaklaşık iki hafta sürecek olan
tedavinin ardından, cihazın romatizma ağrılarına son olacağını söylendi.
Kocaeli Romatem Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Ertunga Öney, gazetecilere
yaptığı açıklamada, teknoloji ilerledikçe, teknolojinin tıbbın hizmetine sunulmasının da giderek
arttığını söyledi.
Kendilerinin de dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Öney, gelişmiş
ülkelerdeki insanların faydalandığı olanaklardan Türkiye’deki vatandaşların da yararlanmasını
istediklerini, bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Hastaların hızlı ve kolay bir tedavi
sürecinden geçmesini istediklerini ifade eden Öney, Türkiye’de birçok insanın romatizmal ağrılara
bağlı olarak kireçlenme, boyun ve bel ağrıları ile kas romatizmalarından şikayet ettiğini anlattı. Söz
konusu hastalıklarla klasik cihazlarla mücadele etmenin maddi ve manevi kayba neden olduğunu
dile getiren Öney, bu nedenle romatizmal ağrılara çözüm olan Hilterapia adlı cihazı İtalya’dan
getirttiklerini söyledi. ’’Hilterapia, özellikle kas iskele sistemine ait, kireçlenme, eklem zorlanmaları
ve travmalarına bağlı ağrıların ve semptomların tedavisinde çok etkili bir lazer cihazı’’ diyen Öney,
’’Diğer klasik lazerlerden farkı, daha derin dokulara inebilmesi ve daha derin alanda güvenli ve
hastaya zarar vermeden başta ağrı olmak üzere, şişlik, hareket zorluğu gibi semptomları çabuk bir
şekilde ortadan kaldırabilmesidir’’ şeklinde konuştu.
Hilterapia’ın romatizma ağrılarının tedavisinde tek başına yeterli olabileceğini kaydeden Öney,
sözlerini şöyle sürdürdü: ’’Diğer bütün fizik tedavi araçlarının yaptığı tüm olumlu etkileri tek başına
yapabilen, 20-30 dakikalık seanslarla 8-12 seansta 12 ay sürecek bir iyileştirme sağlıyor. Özellikle
bizim açımızdan kas iskele sistemi hastalıkları kronik hastalıklardır. Tedaviye uzun süre cevap
vermezler. Hastalar uzun süre ağrı çekerler. Bu cihaz bu süreci kısaltıyor. Hasta, Hilterapia ile
yaklaşık 2 hafta süren tedavinin ardından ağrılarından 1 yıl boyunca kurtarabiliyor. İlk seanstan
itibaren hastaların semtoplarında azalma meydana geliyor. Bizim 12 seans yapmamızın nedeni
etkinin uzun sürebilmesi.’’ Cihazın hiçbir yan etkisinin bulunmadığını da belirten Öney, uygulanan
tedavi sonucunda ilk seanstan itibaren hastanın kendisini çok iyi hissetmeye başladığını kaydetti.
Söz konusu cihazın Türkiye’de 5 hastanede bulunduğunu belirten Öney, ’’Samsun Romatem Fizik
ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne bu cihaz 2 ay önce alındı. Hastalardan muhteşem tepkiler aldık.
Gelen her hasta istinasız memnun ayrılıyor ve özellikle bu cihazla tedavi olmak için büyük bir çaba
harcıyor’’ diye konuştu.
Kocaeli Romatem Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Didem Uğur, romatizma
hastalarının tedavisinde bunun bir devrim olduğunu ifade etti. Cihazın lokalize olmuş ağrı
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noktalarında çok daha etkili olduğunu anlatan Uğur, ’’Daha önce romatizma ağrılarının tedavisinde
yoğunluk olarak bu cihazın yüzlerce kat düşüğü olan bir cihaz kullanılıyordu. Bu cihaz birkaç
hastanede bulunuyor. Daha şimdiden hastalardan yoğun talep almaya başladık’’ diye konuştu.
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