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Mu selg on nii valus!
Kui te pole kunagi sellist
väljendit kasutanud või
kuulnud, siis olete küll
üks vähestest õnnelikest.
Kas teadsite, et 50%
kõigist töötavatest inimestest tunneb igal aastal seljavalu ning umbes
80% inimestest tunneb
seljavalu ühel hetkel oma
elus?

Seljavalu võivad põhjustada paljud erinevad faktorid: välja sopistunud lülivahekettad, ülekaalulisus, pidev sundasend või liigesepõletik. Sundasendist tingitud lihaspinged on üks levinumaid seljavalu põhjuseid.
Võtame näiteks Karli, kes
töötab kontoris. Tal on tööl väga vähe liikumist ning enamuse oma ajast veedab ta arvuti
taga. Karl on pikemat aega vaevelnud seljavalu käes, aga pole
sellega midagi ette võtnud. Lõunapausi ajal luges ta Viimsi
Teatajast, et Tallinn Viimsi SPA
pakub suurepärase hinna ja kvaliteediga seljaravi ja füsioteraapia pakette ja mis kõige toredam – ravil on võimalik käia
ka nädalavahetustel. Karl otsustas ennast kokku võtta ja hakata oma heaolu nimel tegutsema.
Tervisekeskuses kohtab Karl
esimesena arsti. Pärast läbivaatust moodustavad nad ühiselt
sobivaima raviplaani, mis koos-

Tallinn Viimsi SPA tervisekeskuse füsioterapeudid teavad kuidas seljavalu seljatada! Foto erakogu

neb 12 taastusravi protseduurist, mille valikusse kuuluvad:
- individuaalne füsioteraapia saalis või basseinis 30 min,
- MasterCare venitusravi füsioterapeudi juhendamisel,
- aparaatne ravi (magnet-,
elektriravi jms),
- seljamassaaž 20 min või

veealune duššmassaaž,
- parafiin-osokeriitravi või
mudamähis.
(Soovituslik raviprotseduuride sagedus on 2 ravi päevas,
2-3 päeva nädalas.)
Füsioteraapias leitakse lahendus erinevatele skeletilihassüsteemi probleemidele. On sel-

leks siis igapäevategevusi või
sportimisharrastusi piirav valu,
lihasjõudluse langus või muu
probleem.
MasterCare
venitusravi
viiakse läbi spetsiaalsel venituslaual pea alaspidi asendis 15–
30-kraadise fikseeritud kaldenurga all kombineeritult lihtsa-

te venitusharjutustega. Venitavaks jõuks on keha enda raskus. Venitusprotsessi käigus väheneb surve lülisambale ja närvijuurtele, lõdvestuvad pinges
selja- ja õlavöötmelihased.
Magnetravil on vereringet
parandav, lihaseid lõõgastav ja
valu leevendav toime. Eriti so-

bib see pikale veninud ehk krooniliste seljaprobleemide puhul.
Elektriravis kasutatakse erinevaid impulssvoole, mis aitavad lõõgastada lihaseid ja vähendavad tõhusalt valu.
Parafiinravi on lokaalne soojaravi, mis parandab vereringet
ja ainevahetust ning vähendab
lihaspingeid, aidates sellega kaasa seljavalu leevenemisele.
Ravimuda kuulub samuti soojaravide hulka, aga lisaks soojusefektile toimivad mudas sisalduvad bioloogiliselt aktiivsed ained ka lülidevahelistele
liigestele, aeglustades nende kulumise kulgu. Tallinn Viimsi SPA
tervisekeskuses kasutatakse
Hiiumaa Käina lahemuda.
Tuntud vanasõna ütleb, et
kes kannatab, see kaua elab, aga
mõnel juhul oleks sobilik see
ümber sõnastada ja öelda: kes
kannatab, see kaua kannatab.
Elamine selles maailmas on väga haruldane, enamik inimesi
lihtsalt eksisteerivad. Aeg on
haarata oma elu juhtimine enda kätesse ja hakata oma heaolu eest vastutama. Kui Sul on
seljavalu, siis ära oota – hakka
tegutsema!
Kohtumiseni teraapias!
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