
Mezoterapia igłowa w leczeniu 
bólu kręgosłupa, stawów
Mezoterapia igłowa w leczeniu blizn i ran

  Zespoły bólowe kręgosłupa

  Zmiany zwyrodnieniowe stawów

  Zespoły przeciążeniowe, np.: kolano skoczka, 
łokieć tenisisty i golfisty, zespół cieśni nad-
garstka

Mezoterapia igłowa to bezpieczna, małoinwazyjna, 
skuteczna forma leczenia bólu różnego pochodze-
nia, polegająca na wykonaniu wielopunktowych 
mikroiniekcji i dostarczeniu do skóry właściwej oraz 
tkanki podskórnej preparatu na bazie kolagenu. 
Jest jedną z wielu metod leczenia bólu mięśni oraz 
stawów i może być alternatywą lub uzupełnieniem 
stosowanych powszechnie sposobów, takich jak: 
leczenie farmakologiczne doustne i domięśniowe, 
terapia manualna, fizykoterapia, akupunktura, 
blokady, itd. 

Miejscowa stymulacja receptorów skóry/tkanki 
podskórnej poprzez ukłucie igły
Zastosowanie techniki mezoterapii poprzez wyko-
nanie mikroiniekcji powoduje podrażnienie skórnych 
i podskórnych receptorów, co wpływa na zwięk-
szenie poziomu endorfin. Dodatkowo, podrażnienie 
punktów spustowych uruchamia endogenny układ 
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Nowoczesne wsparcie w terapiach 
narządu ruchu, procesów gojenia się  
i regeneracji skóry

Zapytaj swojego lekarza o innowacyjną terapię wspierającą 
leczenie bólu oraz gojenie się tkanek miękkich

opioidowy. Mikrouszkodzenie tkanek podczas 
procedury wkłucia powoduje powstanie mikro-
stanu zapalnego związanego z iniekcją, dzięki 
czemu pobudzany jest mechanizm autonaprawy 
przez organizm. Efektem zabiegu jest m.in. po-
budzenie układu neurowegetatywnego, układu 
krążenia oraz układu limfatycznego, co m.in. 
zwiększa przepływ krwi oraz limfy w zmienionych 
chorobowo tkankach. 

Kolagen na blizny
Białko pobudza procesy regeneracyjne przyspie-
szając gojenie się ran i sprawiając, że skóra staje 
się lepiej nawilżona, natomiast obszar w okolicy 
blizny staje się bardziej miękki i jaśniejszy.

Preparat stymuluje produkcję nowych fibrobla-
stów, uruchamiając tym samym kaskadę pro-
dukcji kolagenu w skórze.

Mezoterapię wykonuje się standardowo raz w tygodniu, w 3 do 5 powtórzeniach w przypadku zespołu 
bólowego o charakterze przewlekłym. W przypadku ostrych zespołów bólowych zabieg wykonywany 
jest nawet co 2–3 dni. Schemat leczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta przez leka-
rza diagnozującego i wykonującego zabieg.

  Urazy ścięgien
  Leczenie blizn
  Regeneracja skóry
  Bóle mięśni
  Gojenie się ran

 


