Arbetar som Fysioterapeut med OMT III utbildning. Har för 2 månader sedan köpt Skanlab
Terapi o Skanlab laser pro.
Jag köpte dessa maskiner för att min son som är en elitspelare fått en stor muskelskada i
främre lårmuskeln, 50% av den var av. Vi har gjort MR samt även Ultraljudsundersökningar o
trots 6 månader så ville inte skadan läka. Precis innan vi köpte apparaterna så var vi på UL
där men kunde se denna stora skada o även att det låg mycket vätska i området.
Specialistläkaren sa att min son kunde glömma detta året för skadan har inte en chans att
läka.
Vi började att behandla med Skanlab’n o lasern varje dag o vi var 4 fysioterapeuter samt 2
ortopedläkare och Kalmars Friidrottssällskap som tillsammans skulle försöka få hans skada
till att bli bättre.
Efter 3 veckor så efter UL igen så såg man en stor förbättring. Svullnaden hade gått ner 50%
o läkaren undrade vad vi behandlade med. Vi har fortsatt med behandlingen o träningen
intensivt o nu i lördags alltså 8 månader efter sin skada spelade sonen sin första match utan
att han känt ngt varken på träningen eller under matchen, Han kan skjuta o springa max
vilket var helt omöjligt för 2 månader sedan.
Så min konklusion när det gäller sonen att i kombination med Skanlab o laser så har
läkningen gått ruskigt fort fram. Inte att förringa träningen för den har varit intensiv också o
har stor del i läkningen.
När det sedan gäller mina patienter vilket vi har ca 20 om dagen så har de flesta märkt stor
skillnad på behandlingarna sedan jag börjat att använda dessa maskiner i hop tillsammans
med min manuella behandling.
Jag vill verkligen berömma dessa maskiner och kan rekommendera alla som arbetar med
patienter att införskaffa dessa.
Sven Sparavec leg fysioterapeut OMT III. Kalmar Sverige.

