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Dr. Frasson je koordinujícím lékařem kliniky Ster Centre 

v Lamalou Les Bains, mezinárodního centra excelence 

pro rehabilitaci obětí popálenin, které se v roce 2018 stalo 

evropským rehabilitačním centrem č.1.

Rehabilitační oddělení pečuje o přibližně 200 pacientů ročně 

průměrně po dobu 45 dní. Pacienti přicházejí na konci svého 

pobytu v nemocnici s cílem minimalizovat funkční, estetické 

a psychologické následky popálenin. Program založený 

na více léčebných postupech zahrnuje aplikaci termální 

vody, mobilizaci kloubů a péči o pokožku prostřednictvím 

mechanické a manuální masáže za použití přístroje Cellu 

M6® (LPG Systems, Francie) u všech pacientů. Ve většině 

případů pacienti pokračují v docházení na lékařskou 

proceduru endermologie® v blízkosti svého domova díky síti 

fyzioterapeutů, kteří jsou vyškoleni v oblasti LPG technik. 

Někteří pacienti se pravidelně vrací na udržovací léčbu, aby 

se prodloužily účinky rehabilitace.
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JAKÉ JSOU VÝHODY PŘÍSTROJE CELLU M6® PŘI LÉČBĚ?

Přístroj Cellu M6® umožňuje začít ošetřovat křehké tkáně 

ve velmi raném stádiu. Díky různým nastavením lze 

léčbu průběžně přizpůsobovat podle stavu tkáně a stadia 

zánětu. Pokud zánět ustupuje, doba ošetření může být delší 

a mobilizační techniky intenzivnější. Integrované protokoly 

a arzenál léčebných hlavic umožňují pracovat zcela cíleně 

a ošetřovat oblasti, které jsou rukou obtížně přístupné.

JAKÁ JE VÝHODA OPROTI RUČNÍ MASÁŽI??

Manuální masáž je vždy součástí rehabilitačního 

programu, ale stisk je často nedostatečný kvůli mnoha 

trakcím. Kromě toho mohou prsty způsobovat abrazivní 

tření a zhoršovat zánět. Přístroj Cellu M6® umožňuje 

ošetření nejjemnějších a nejkřehčích tkání bez rizika 

jejich poškození, protože ruka může tkáně mačkat 

a tlačit na ně, zatímco přístroj je jemně stiskne a uvolní. 

Ošetřovat lze také místa kožních štěpů a dosáhnout tak 

mnohem rychlejšího hojení s velmi dobrými výsledky. 

Přístroj Cellu M6® se stal pro naši každodenní praxi 

nepostradatelný.

PŘÍSTROJ CELLU M6® UMOŽŇUJE 
OŠETŘENÍ  VELMI JEMNÝCH  
A KŘEHKÝCH TKÁNÍ BEZ RIZIKA 
JEJICH POŠKOZENÍ


