
VertetracCervico 2000 
אנשים  של  לנחלתם  כיום  הפכו  וצוואר  גב  בעיות 

המקצועית,  הקריירה  בשיא   40-30 בני  צעירים 

שעות  הכולל  המודרני  החיים  אורח  בשל  זאת  כל 

ממושכות.  וישיבה  עבודה 

המטופלים הצעירים במרכז 

להיות  שהפכו  מתלוננים 

וזריקות  בתרופות  תלויים 

ולעיתים מושבתים שבועות במיטה. 

במרכז הרפואי מדיטרק לבריאות הגב, בהנהלתו 

של ד“ר אריה גרובר, מאמינים שיש לטפל ישירות 

במחולל כאבי הגב והצוואר (שהינו ממקור מכאני 

בהפחתת  רק  ולא  ניווניים)  בשינויים  או  דיסקלי 

כיצד  מדריך  המקצועי  הצוות  בנוסף,  הכאבים. 

לנהל אורח חיים בריא. 

חברות  רוב  ידי  על  מוכרים  הטיפולים 
הביטוח הרפואיות

מדיטרק  של  הגב  לבריאות  המרכז 

ייחודי  לטיפול  מרכז  הינו   - קליניק 

בו  והצוואר,  הגב  לבריאות  אורטופדי 

לטיפול  ייחודית  טיפול  שיטת  פיתחו 

בסובלים מבעיות גב, צוואר ופריצות דיסק, 

ניוון דיסק, שינויים ניווניים וכאבי גב כרוניים.

השיטה זוכה להצלחה במדינות רבות ומופעלת באופן בלעדי בישראל 

מיותרים,  טיפולים  זריקות,  תרופות,  לכם  תחסוך  זו  שיטה  המרכז.  ע“י 

ניתוח. המרכז מאפשר לכם לקבל טיפול קצר במרפאה  אשפוזים או 

האורך כשעה.

גב  לבעיות  ויעיל  שמרני  כטיפול  רבות  שנים  מוכר  במתיחות  טיפול 

שונות. ד“ר לודוויג שטבהולץ ז“ל וד“ר אריה גרובר, פיתחו את מכשיר 

המצוינות  תוצאותיו  על  בינלאומי  לסיקור  זכה  אשר   Vertetrac-ה

לצוואר   Cervico 2000-ה מכשיר  ואת  תחתון,  גב  בבעיות  בטיפול 

וקשת D.B.S  אשר מטפל בסקוליאוזיס-עקמת.

קטנים,  מתיחה  במכשירי  בטיפול  מדובר 

למותן  מסביב  המורכבים  וניידים  קלים 

העליון או הצוואר. הטיפול נעשה כאשר 

המטופל במצב עמידה או ישיבה או תוך 

כדי הליכה, בצרוף תרגילי התעמלות קלים 

תומך  זה  קונספט  הליכון.  גבי  על  או  שונים 

בעקרונות המודרניים של פיזיותרפיה אקטיבית 

המבוצעת תוך תנועת הגוף הטבעית ובצרוף 

זרימת הדם  זה משפר את  תרגילים. שילוב 

באזור הפגוע של הדיסק, תוך כדי מעורבות 

ישירה ופעילה של המטופל.

מדוע הטיפולים של המרכז כה יעילים∫

להקלה  גורמת  זו  טכנולוגיה  פי  על  המתיחה   •
בהתקף  מדובר  בהם  במקרים  ויעילה,  מהירה 

לרגל,  ההקרנה  להפחתת  מסייעת  חריף. 

התומכים  השרירים  את  לחזק  מאפשרת 

או  בשכיבה  מטיפול  הנגרם  ניוון  ומונעת 

מתיחות המבוצעות במיטות מתיחה גדולות  

.Decompression Tables הידועות בשם

הנקרא  חדשני  טיפולי  קונספט   •
"Traction on the Move" - ”מתיחה תוך 

כדי תנועה" המיישם הפעלה משולבת בו זמנית 

שאינו  דבר  המטופל,  תנועת  כדי  תוך  ואופקי  אנכי  מתיחה  כוח  של 

אפשרי בטיפול הנעשה במיטת מתיחה.

ישרה  לעמידה  המטופל  את  מחזירה  אסימטרית  מתיחה  יישום   •
לפריצת  נלוות  שלעיתים  השרירים  התכווצות  את  ומפחיתה  וזקופה 

דיסק.  תחושה זו מסייעת רבות  גם בפן הפסיכולוגי ובירידת סף הכאב.

מונע  טיפול  לעשות  מגיעים  גב  מהתקפי  הסובלים  כרוניים  חולים   •
תקופתי בהתאם לצורך.

• מאפשר טיפול יעיל בבעיות צוואר כתוצאה מתאונות דרכים ופגיעות 
של Whiplash Injury - צליפת שוט.

http://meditrac.co.il/meditracheb    clinic@meditrac.co.il דוא"ל:     03-5445061 טלפון:  ת"א     ב',   28 דה-האז 

ד“ר אריה גרובר, מנהל את המרכז הרפואי לגב Meditrac Clinic, מומחה לכירורגיה אורטופדית ובעל ניסיון באורטופדיה 

התמחה  גרובר  ד“ר  והצווארי.  המותני  השדרה  בעמוד  ושיקומי  שמרני  בטיפול  התמחותו  עיקר  והפרטי.  הציבורי  בשרות 

כאורטופד בבי“ח אסף הרופא והשלים את התמחותו כאורטופד מומחה בביה“ח בלינסון, עבר השתלמויות מקצועיות רבות 

N.A.S.S איגודים אורטופדיים  ופרסם מאמרים שונים בחו"ל. חבר באיגוד האורטופדי הישראלי, חבר פעיל ב-A.B.S וכן 

ומשנת 1991 מנהל את המרפאה בתל אביב ומרפאה נוספת לאורטופדיה כללית בבני ברק.

הבשורה שתשפר את איכות חייהם 
של סובלי הגב והצוואר°

קטנים,  מתיחה  במכשירי  בטיפול  מדובר 

המטופל במצב עמידה או ישיבה או תוך 

כדי הליכה, בצרוף תרגילי התעמלות קלים 

תומך  זה  קונספט  הליכון.  גבי  על  או  שונים 

בעקרונות המודרניים של פיזיותרפיה אקטיבית 

המבוצעת תוך תנועת הגוף הטבעית ובצרוף 

זרימת הדם  זה משפר את  תרגילים. שילוב 

באזור הפגוע של הדיסק, תוך כדי מעורבות 

מדוע הטיפולים של המרכז כה יעילים∫מדוע הטיפולים של המרכז כה יעילים∫

להקלה  גורמת  זו  טכנולוגיה  פי  על  המתיחה 

בהתקף  מדובר  בהם  במקרים  ויעילה,  מהירה 

לרגל,  ההקרנה  להפחתת  מסייעת  חריף. 

התומכים  השרירים  את  לחזק  מאפשרת 

 - ”מתיחה תוך 

המטופלים הצעירים במרכז 

להיות  שהפכו  מתלוננים 


