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Szpital w Vitkovicach, Oddział Rehabilitacji 

12 czerwca 2012 r. 
 

Zastosowanie urządzenia Rebox-Physio 
 

 

 

Aparaty elektroterapeutyczne Rebox-Physio są wykorzystywane w naszym Zakładzie Rehabilitacji w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej od 2003 roku. 

Do dnia dzisiejszego posiadamy łącznie 9 urządzeń. 

Urządzenia te stosujemy w leczeniu prawie wszystkich naszych pacjentów ze względu na szybki efekt leczenia, łatwą obsługę i minimalną 

awaryjność. Nasi terapeuci leczą około 70 pacjentów dziennie, 1.500 miesięcznie i do 18.000 rocznie. 

Rebox jest najczęściej wskazany w leczeniu następujących schorzeń: 
 

• Ostre i przewlekłe zespoły wertebrogeniczne 

• Stany pourazowe 

• Chirurgia kręgosłupa 

• Leczenie blizn 

• Hipertonia mięśniowa i skurcze 

• Leczenie obrzęków 

• Podczas ergoterapii w leczeniu małych stawów ręki 

 
Efekt terapii Rebox jest niezaprzeczalny. Zarówno w przypadku subiektywnej oceny przez samego pacjenta, jak i obiektywnej oceny podczas badań 

kontrolnych prowadzonych przez lekarza rehabilitacji. 

 
Fizjoterapeuci preferują to urządzenie ze względu na szybki początek efektu leczenia, szczególnie zmiany tonusu mięśniowego. Jesteśmy 

maksymalnie zadowoleni i świadczy o tym fakt, że w ostatnim czasie zamówiliśmy kolejne 2 sztuki do nowo powstałego oddziału stacjonarnego. 

 

 
Jana Vlckova, M.D., Ph.D.  Gabriela Rozprymova Lekarz 

naczelny oddziału rehabilitacji Fizjoterapeuta naczelny 

- Witkowicka 

tlen skupiny AGEL 
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Vyuzitf prfstroJe Rebox - Physio 

 

Elektroterapeuticke prfstroje REBOX - PHYSIO jsou vyuzivany na oddeleni Lecebne rehabilitace Vitkovicke nemocnice, a.s., jak u ambulantnich pacjentów, tak i na luzkovych oddelenich od roku 2003.  

K dnesnimu dni vlastnime celkem 9 pristroju. 

 
Pro svuj rychły lecebny efekt, nenarocnou obsluhu a minimalni poruchovost jej vyuzivame temer u vsech nasich pacientu. Nasze terapie obejmują 70 pacjentów, 1.500 osób i 18.000 osób. 

 
Nejcasteji Rebox indikujeme u lecby: 

• akutnich i chronicznych zespołów wertebrogenicznych, 

• pourazovych stavu, 

• operacich patere, 

• osetreni jizev, 

• osetreni svalovych hypertonu a spasmu, 

• lecbe otoku, 

• na ergoterapii k osetreni drobnych kloubu rukou. 

 
Efekt terapii Rebox- Physio jest nie do przecenienia. W tym przypadku chodzi o hodnoceni subjektivni samotnymi klientami lub objektivni hodnoceni pri kontrolnich vysetrenich rehabilitacnim lekarem.  

 
Fyzioterapeuti maji tento prfstroj v oblibe pro rychły nastup ucinku , zejmena pri zmene svaloveho napeti. To, ze jsme maxalne spokojeni dokazuje i fakt, ze marne objednany dalsi dva pristroje na nove zrizenou luzkovou rehabilitaci.  

 
S pozdravem 
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Szpital Wojewódzki w Pribramie 
 

4 czerwca 2012 r. 
 

Doświadczenie kliniczne z urządzeniem Rebox-Physio 
 

 
Zastosowanie urządzenia Rebox-Physio w Centrum Kompleksowej Opieki Rehabilitacyjnej ONP a.s: 

 

• Pracujemy z tym urządzeniem od 2006 roku (1 urządzenie), a od 2010 roku używamy jeszcze 2 urządzeń, więc ostatnio mamy 
3 urządzenia. 

• Codziennie około 60 pacjentów jest leczonych za pomocą urządzenia. 

• Najczęstsze zastosowania: zapalenie nadkłykci, kalcaneodynia, hipertonia mięśniowa, skurcze , stany po operacjach i urazach 
stawów - łagodzenie bólu, zmniejszanie obrzęków, miorelaksacja. 

• Korzyści kliniczne: łatwa aplikacja, możliwość indywidualnego zastosowania, niemal natychmiastowy efekt po 
zastosowaniu. 

 

Z poważaniem, 
 

Jana Populova, M.A. 

Główny fizjoterapeuta, ONP a.s. 

OBLASTNi NEMOCNICE PRiBRAM, a. s. 
 

 

V Pi'ibrami 4.6.2012 

 

 

Vec: KJinicke zkusenosti s pristrojem Rebox-Physio. 
 
 
 
 

 
Vyuziti pi'istroje na pracovi ti Centra komplexni rehabilitacni pćce ONP a.s.: 

 
I. Pi'istroj poufivśme od r. 2006. a 10 I kus. od r. 20 IO pi'ibyly dalsi dva, tedy v soucasne dobe vyuzfvame 3 pfistroje. 

2. Denne je osetfeno timto pi'istroje asi 60 pacientu. 

3. Nejcastejsi indikace: epikondylitidy, calcaneodynie, svalovy hypertonus, spasmus v ramci vertebrogennlho algickeho syndromu, stavy po 

operacfch a urazech kloubu - bolest,otoky, sy bolestiveho ramene. Vysledky: vetśinou pozitivnI efekt - snizeni bolest-i, ustup otoku, odstraneni 

zvyseneho napeti. 

4. Klinicky pi'inos: jednoducha aplikace. pi'i praci fyzioterapeuta mozno vyuiit primo na individualni cvicebne dle poti'eby, temer 

okamzity efekt po aplikaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravem 
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Instytut Rehabilitacji Hrabyne, Zakład Chuchelna 

30 maja 2012 r. 
 

Ocena kliniczna stosowania urządzenia Rebox-Physio 
 

 

 

W naszym oddziale w Chuchelnej pracujemy na urządzeniach Rebox-Physio od 1996 roku. Ostatnio używamy 7 urządzeń. Urządzenia te 

wykorzystujemy w naszej praktyce do indywidualnych badań czasowych w zakresie fizjoterapii i ergoterapii oraz w połączeniu z innymi zabiegami 

fizykalnymi. 

Podczas indywidualnej terapii fizjoterapeuci i ergoterapeuci wykorzystują urządzenie do leczenia punktów spustowych, miejscowych skurczów mięśni 

i stref odruchu głowy. 
 

W połączeniu z innymi zabiegami fizycznymi Rebox jest stosowany w seriach najczęściej w  celu zmniejszenia obrzęków kończyn, leczenia blizn, 

zwiększenia ukrwienia kikutów po amputacjach itp. 

Dużą zaletą urządzenia jest jego wszechstronne zastosowanie przy minimalnych przeciwwskazaniach, jako jeden z nielicznych ten  zabieg 

elektroterapeutyczny może być stosowany u pacjentów z terapią antykoagulacyjną. 
 

Efekt występuje bardzo szybko, w aktywnych punktach spustowych już po pierwszej aplikacji, w stanach przewlekłych efekt jest widoczny po kilku 

sesjach, np. obrzęki po dystorsji po 3-5 sesjach, leczenie kikutów po amputacji po 10 sesjach. Nawet wielokrotne stosowanie nie wykazuje żadnych 

negatywnych skutków. W naszej wieloletniej praktyce zmuszeni byliśmy do zaprzestania stosowania Reboxu bardzo rzadko, np. w przypadku bardzo 

wrażliwych pacjentów z niskim progiem bólu. Nowe elektrody zabiegowe znacznie zmniejszają sporadyczny ból podczas aplikacji. 
 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników terapii urządzeniem Rebox-Physio. 

 
Ilona Nedvedova, M.D. 

Główny lekarz, RU Chuchelna 
 

 

REHABILITAĆNi USTAV HRABYNE, 

pracoviste Chuchelna, Komenskćho 14, 747 24 Chuchelna 
 

PNspevkovó organizace zNzenó Ministerstvem zdravotnictvi ĆR ze dne 25./istopadu 1990, ć.j. OP-054-25.11.90, 

rozhodnutim ministra zdravotnictvi 
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Vyrizuje: MUDr.llona Nedvedova 

Datum: 30.5.2012 
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Ing. Petr slovak , Ph. D. 

Rebox Therapy s.r. o. Seydlerova 

2151/3 158 00 Praha 5 
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Klinicke hodnoceni pouzivani pi'istroje Rebox - Physio. 

 
Pristroje Rebox - Physio pouzivame v Rehabilitacnim ustavu 1-Irabyne na detasovanem 

pracovisti v Chuchelne od roku 1996. V soucasne dobe marne v provozu I k:s pristroju. 
 

Vyuźiti pi'istroje je V nasi praxi rozdeleno na pouzivani V nepopularnych casovek individualni 

fyzioterapie a ergoterapie a pouziti v souboru dalsich fyzikalnich procedur jako samostatne ordinovana procedura. 

V individualni terapii voli fyzioterapeut a ergoterapeut ci! pouziti pristroje die aktualni potreby pacienta k osetfovani trigger points, lokalnich 

svalovych spasmu, osefreni 1-Iaedovych reflexnich zón. 

V ramci ordina ci fyzikalnich procedur je Rebox vyuzivan v seriich nejcasteji ke zmirncn.i otoku koncctin, ośetfovani okoli jizev, ovliv11ovani 
prokrveni pahylu po amputacich koncetin apod. , serie jsou die aktualni potfeby a efektu aplikace opakovany. 
Prednosti pristroje je jeho vsestranne pouziti pri minimalnich kontrnindikacich, jako jeden z małych elektroprocedur ! ze pouzit i pro 

pacienty s antikoagulacni terapii. 

Efekt nastupujc velmi rychłe, u aktivnich trigger points jiz po prvnim pouiiti, u chronickych potizi je meritclny efekt po nekolika mało procedur, napr. u 

otoki'. 1po distorsich jiz po 3 - 5 aplikacich, u prosaknuti vrchlfku pah)'lu po I O procedurach. Ani opakovana aplikace nejevi zadne znamky 

nesnasenlivosti. 

S nutnosti ukonceni aplikace terapie pi'istrojem Rebox - Physio jsme se ve sve letite praxi setkali jen velmi ojedinele, napriklad u 
pacienti'.1velmi citlivych, s nizkym prahcm bolesti. U pristrojL1s novou aplikacni jehlou je velmi :mizena i obcasna bolestivost pri aplikaci. 

S vysledky terapie pristrojem Rebox - Physio jsme velmi spokojeni. I, .  I. , / 

tt. 'Jl,,,"" alviriu 
Prim. MUDr. Ilona Nedvedova 

RÓ Chuchelna 

Spojovatelka: +420 553 683 300 

Telefax: +420 553 683 30 I 

E-mail: ruchuchclna@ruhrabyne.cz 
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Szpital Uniwersytecki w Brnie, Oddział Rehabilitacji 
 
8 czerwca 2012 r. 
 
Doświadczenie kliniczne z urządzeniem Rebox-Physio 
 
 
 

 
Szanowni Państwo, 

 
oto nasze doświadczenia z urządzeniem Rebox-Physio: 

 

• Pierwsze urządzenie zaczęliśmy stosować w 1997 roku, a od niedawna w naszym oddziale używamy 5 sztuk w opiece 
ambulatoryjnej, rehabilitacyjnej stacjonarnej i w wolnej placówce. 

 

• Jest to najczęściej stosowane urządzenie na naszym oddziale, ponieważ średnio każdego dnia leczymy 60 pacjentów ambulatoryjnych i 
40 pacjentów stacjonarnych. 

 

• Najczęstszym wskazaniem jest opieka analgetyczna w całym spektrum etiologii bólu. 
 

• Ogólna ocena Rebox-Physio jest zdecydowanie pozytywna. Ze względu na małe rozmiary i poręczność stał się on integralną częścią 
prawie wszystkich procesów fizjoterapii, gdzie konieczne jest działanie analgetyczne. Rebox jest łatwy w obsłudze, jest skuteczny i nie 
jest czasochłonny. Leczenie jest bezpieczne, dobrze tolerowane przez pacjentów, a po powtórnych zabiegach pacjenci proszą o ponowne 
zastosowanie terapii ze względu na pozytywny efekt. 

 
 

Jana Roubalova, M.D. 
Lekarz prowadzący, Oddział Rehabilitacji Szpital Uniwersytecki Brno, CZ 
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Vec: Klinicke zkusenosti s pristrojem Rebox-Physio 
 
 
 
 

Vazeni, 

ke zkusenostem s pristrojem Rebox - Physio uvadim nasledujici: 

 
Prvni pristroj jsem zacali pouzivat jiz v roce 1997 a v soucasne dobe pouzivame na nasem oddeleni 5 pristroju v ambulantnim provozu, na luzkovem 

rehabilitacnim oddeleni i na detasovanych pracovistich. 
Je to nejpouzivanejsi pi'istroj na nasem oddeleni, protoze denne oseti'ime timto pi'istrojem prumerne 60 ambulantnich pacientu a 40 hospitalizovanych. 

Nejcastejsi indikaci je lecba analgeticka u celeho spektra etiologie bolesti. 

Celkove hodnoceni Rebox - Physio je vyrazne kladne. Vzhledem k jeho małym rozmerum a moznosti pi'enaseni se stal nedilnou soucasti' temei' vsech 

fyzioterapeutickych postupu, kde je poti'eba analgeticky efekt. Obsluha je jednoducha a efektni, neni pi'ilis casove narocna Lecba je bezpecna, je pacienty 

dobre snasena a pi'i opakovane lecbe si ji pacienti pro dobry efekt znovu zadaji. 
 
 

 

I 
 

V Brne 8.6.2012 r. Prim. MUDr. Jana Roubalova Rehabilitacni 

oddeleni Fakultni nemocnice Brno Jihlavska 

20 

62500 Brno 
 
 
 

Fakultnf nemocnice Brno rehabilitaćni oddeleni 
Jiblavska 20.625 00 Brno 

(D 
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Instytut Rehabilitacji w Kladrubach 
13 czerwca 2012 r. 
 

Zastosowanie Rebox-Physio w Zakładzie Rehabilitacji w Kladrubach 
 

 

• Urządzenie to stosujemy w Kladrubskim Instytucie Rehabilitacji od 2001 roku. 

• Liczba jednostek - 1 

• Liczba pacjentów leczonych za pomocą urządzenia: 
o Około 15 dziennie 
o Około 300 na miesiąc 
o Około 3700 rocznie 

• Najczęstsze wskazania Rebox - leczenie zmian mięśniowych o charakterze refleksyjnym (głównie Kompleksowy zespół bólu 
regionalnego) oraz entezopatii. 

• Urządzenie stosujemy do stosunkowo szybkiego oddziaływania na miejscowe stany bólowe. Najlepsze doświadczenia mamy z 
leczeniem odruchowych zmian mięśniowych, zwłaszcza z konsekwentną relaksacją poizometryczną (PIR) dotkniętych mięśni. Dobre 
wyniki mamy również w przypadku entezopatii, np. w bólu ścięgna obręczy barkowej. 

 
 

Bc. Zdenek Vana fizjoterapeuta - metodyk 

Instytut Rehabilitacji w Kladrubach 
 

REHABILITAĆNi USTAV KLADRUBY KLADRUBY30 

257 62 KLADRUBY U VLASIMI 

 
 
 
 

 

VYUZITI PRiSTROJE RĘBOX.PHYSIO V REHABILITAĆNiM USTAVU KLADRUBY 

 
 
 
 
 
 

1. Pffstroj v RU Kladruby vyuzfvame odr. 2001 
 

2. Pocet pffstroju - 1 ks 
 

3. Pocet pacientu osetfenych pristrojem: 

a. Denne ok. 15 

b. Mesfcne cca 300 

c. Rocne cca 3700 

 

4. Nejcastejsi indikace pro terapii pi'istrojem - ovtivneni reflexnich zmen ve svalech (nejcasteji u vertebrogennfchalogickych syndromu) a entezopatie 
 

5. Pflstroj vyuzivame pro relativne rychłe ovlivneni lokalnich bolestivych svalu. Nejlepsi zkusenosti marne s ovlivnenim reflexnich zmen ve svalech, zvlaste s naslednou PIR postiźenych 
svalu. Dobre vysledky marne take s ovlivnenim uponovych bolesti, napi'. v oblasti ramenniho pletence. 

 
 
 
 

 
V Kladrubech dne 13.6.2012 r. 

 
 

AełiabllilaefillistaV IUl4naby 

157 62 KłlllnllJ30 

c,ddlle,i 
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Be. Zdenek Vana Fyzioterapeuta - metodolog 
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Szpital Rehabilitacyjny Vrsovicka Zdravotni 

15 czerwca 2012 r. 
 
Raport o doświadczeniach klinicznych z urządzeniem Rebox-Physio 
 

• Z urządzenia korzystamy od 2010 roku. Jesteśmy właścicielami dwóch jednostek. 

• Leczymy 15 - 20 pacjentów dziennie. 

• Urządzenie wykorzystujemy do miorelaksacji hipertonu mięśniowego, korekcji dysbalansu 
mięśniowego, przyspieszenia procesów gojenia, przygotowania przed mobilizacją, zmniejszenia bólu 
mięśniowego. Mamy dobre wyniki. Rebox jest dostępną i protegowaną opcją elektroterapeutyczną. 
 

 
 

Mgr. Renata Novakova Główny 

fizjoterapeuta Vrsovicka zdravotni a.s. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vec: Zprava o klinickych zkusenostech s pristrojem Rebox - Physio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Rebox pouzivame od roku 2010. Vlastnime dva pristroje. 

2. Osetrime 15 az 20 lidi denne. 

3. K uvolneni svaloveho hypertonu, k uprave svalovych disbaland,k urychleni hojeni svalovych poraneni, priprava pred 
mobilisad, zmirneni svalove bolesti. Dosahujeme dobrych vysledkO. Rebox je dobre pristupnou a mobilni moznosti 
elektroterapii. 

4. Viz bod 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze 15.6.2012 r. 
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Czeska reprezentacja olimpijska 
 

Data: 2008 r. 
 
Urządzenie Rebox-Physio towarzyszyło nam w usprawnianiu treningu sportowego kadry narodowej 
kolarzy (szosa, tor, MTB i bicross) i od samego początku było elementem kompleksowej opieki 
rehabilitacyjnej i regeneracyjnej nad sportowcami. 
 
 

 
Początkowo Rebox był przyjmowany przez sportowców z dużą nieufnością, ponieważ tuż przed często najważniejszym wyścigiem w ich 
dotychczasowej karierze sportowej, nie chcieli oni próbować nowych i niesprawdzonych metod rehabilitacji. 

 
Jednak ze względu na szybki pozytywny efekt, praktycznie już od pierwszego zastosowania, sportowcy polubili to urządzenie i często stosowali 
je zamiast manualnej pressoterapii. 

 
Najczęstsze zastosowanie urządzenia Rebox na Olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku: 

 

• eutonizacja i uwolnienie przeciążonych mięśni 

• usunięcie bólu w różnych miejscach 

• zmniejszenie stref hiperalgezji 

• działanie przeciwbólowe w entezopatiach głównie kończyn dolnych 

 
Używanie go było bardzo korzystna dla ogólnego zdrowia naszych sportowców na Letniej Olimpiadzie w Pekinie! Dziękuję i liczę na dalszą 

współpracę. 

Z wyrazami szacunku 
 

Robert Valka, mgr inż. 
Dyrektor Departamentu Zdrowia Najwyższego Sportu w Armii 


