
JIZVY A NÁSLEDKY POPÁLENIN

CELLU M6®: 
PŘÍSTROJ, KTERÝ ZLEPŠUJE  
KVALITU ŽIVOTA
LPG© Mechano-stimulace prostřednictvím Cellu M6 

je již odborníky uznávanou nedílnou součástí léčby 

jizev a následků popálenin.

B ěhem tvorby jizev je 
nezbytné stimulovat 
pojivovou tkáň.  
Ze začátku se vytvoří 

sraženina, která ohraničuje 
zranění. Poté dochází  
k migraci fibroblastů – tzn. 
vazivových buněk.  
Ty produkují kolagen 
uspořádaný do vláken, který 
tvoří novou tkáň. Na-
konec se vytvoří nová 
pokožka, která zcela 
uzavře zranění.  
Bohužel výsledek  
tvorby nové kůže je 
často nerovný má  
za následek nepěkné 
zjizvení, které může 
činit estetické a/nebo 
funkční problémy. 
Tyto jizvy také mo-
hou být špatně srostlé 
či bolestivé. Často je 
s tím spojena ztráta 
pohybového rozsahu. 
Abychom se vyvaro-
vali těmto nepříjem-
ným komplikacím  
a měli proces zacele-
ní rány od začátku pod 
kontrolou, doporučuje  
se včasné uvolňování jizvy.

LPG© Mechano-stimulace 
pro včasnou  
a bezbolestnou léčbu. 
V závislosti na místě a kvalitě  
pojivových tkání se některé jizvy  
hůře manuálně uvolňují, navíc tlak  
na jizvu může být bolestivý.  
LPG metoda umožňuje velmi  
včasnou a zaručeně bezbolestnou 
léčbu (hned jakmile dojde  
k vytvoření nové pokožky) bez  
jakýchkoliv nepříjemných pocitů  

napětí a štípání v místě 
jizvy, což je téměř  
nemožné při pouhém  
manuálním uvolňování.  
Je-li jizva dostatečně  

pevná, aby bylo možné začít  
s léčbou, zjistíme jednoduchým 
diaskopickým vyšetřením  
(kdy se tlakem skleněné  
destičky na postižené místo 
zjišťuje, je-li nová tkáň 
dostatečně prokrvena).

CELLU M6®: vysušující  
a antifibrotické  

účinky zaručující  
lepší léčbu.  
Klinické studie poukazují  
na dva klíčové faktory.  
Zaprvé je zdůrazněn  

vysušující účinek:  
LPG MECHANO-STIMULACE  
prováděná Cellu M6 zlepšuje tvorbu  
nových kožních buněk a jejich výživu. 

Navíc se tkáň rychleji zbaví odumřelých 
buněk a prokrvení tkáně je účinnější.  
Za druhé, včasné uvolňování jizev může 
eliminovat vznik srůstů a fibróze tkání  
a může zabránit omezení pohybového 
rozsahu, hendikepujícímu následku  
špatné léčby.

Protokoly jsou speciálně přizpůsobené různým 
zjizveným tkáním s ohledem na jejich stav

LPG MECHANO-STIMULACE umožňuje včasné 
a bezbolestné uvolňování zjizvené tkáně, které 
není možné dosáhnout pomocí pouhé ruční 
masáže.

Klinické studie LPG Systems
www.cosire-lpg.com
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CELLU M6® : 
THE MACHINE THAT 
IMPROVES QUALITY OF LIFE

Jaké jsou výhody používání  
LPG přístroje Cellu M6 ve vaší 
každodenní praxi?
Marie Valange-Comhaire:
Cellu M6 především umožňuje začít 
léčit ty nejjemnější tkáně ve velmi 
raném stádiu. Díky nejrůznějšímu na-
stavení je možné získat přesný úchop 
tkání, takže mohu neustále přizpůso-
bovat masáž různým stádiím hojení 
a dále postupovat dle výsledků. Vždy 
začínám s krátkou masáží a používám 
postupný režim, abych neriskovala 
zranění tkáně. Poté, co je zánět potla-
čen, zvyšuji interval léčby a připojuji 
specifické pohyby,  aby tkáň byla 
uvolňovaná intenzivněji.

Jak se LPG technika odlišuje od 
manuální masáže?  
Mechanická masáž vykonávaná 
přístrojem Cellu M6 je vždy použí-
vaná jako doplněk manuální masáže. 
Velmi často manuální masáž nestačí 
v případě, že je v postižené tkání 
mnoho srůstů a prsty také mohou způ-
sobovat přílišné tření a tak zhoršovat 
zánět tkáně. Díky Cellu M6 mohu 
ošetřovat ty nejjemnější a nejcitlivější 
tkáně bez rizika dalšího zranění. Ruka 
může při masáži příliš tisknout nebo 
tlačit na kožní tkáň, zatímco přístroj 

jí uchopí jemně a změkčuje ji. Mohu 
uvést příklad jednoho pacienta, který 
sem byl přivezen po autonehodě. Měl 
rozsáhlé popáleniny břicha a zad, 
stejně tak obou paží. Musel podstoupit 
mnoho transplantací kůže a vznikly 
srůsty v podpaží, které znamenaly 

ztrátu rozsahu pohybu obou ramen. 
Okamžitě jsme začali rehabilitovat 
s přístrojem Cellu M6. Byla jsem 
schopna rehabilitovat hranice srůstů 
a tak mu rychle obnovit hybnost v ra-
menou. Také jsme mohli ošetřit trans-
plantované štěpy, což ještě urychlilo 
obnovu buněk. S touto léčbou jsme 
dosáhli velmi dobrých výsledků. Dnes 
je přístroj Cellu M6  pro mou praxi 
opravdu nepostradatelný.

Přečtěte si o 
Marii Valange-Comhaire,
fyzioterapeutce v Rehabilitačním 
centru závažných popálenin  
na Klinice Dr. Stera ve Francii.

LÉČBA JIZEV 
PO POPÁLENINÁCH 
3. STUPNĚ
Při popále-
ninách 3. 
stupně je riziko 

zjizvení ještě větší 
(hypetrofie, retrakce, srůsty, atd.). Proto 
mnohé popáleninové kliniky používají 

LPG MECHANO-STIMULACI.  
„Všichni naši pacienti podstoupili léčbu 
Cellu M6 přístrojem, jakožto součást 
jejich léčebného programu“ říká  
Dr. Frasson, vedoucí lékař Kliniky  
Dr. Stera v Lamalou-les Bains ve Francii.

Speciální léčebné protokoly
LPG MECHANO-STIMULACE umožňuje 
léčit různé druhy jizev od těch nejjemněj-
ších (po operacích, po zraněních, popáleni-
ny, atd.) po staré jizvy, za použití několika 
druhů ošetřujících hlavic a nejrůznějšího 
nastavení přístroje (plynulý nebo postupný 
režim, rozdílná intenzita, atd.). 

LPG také vyvinul speciální protokoly 
(zánět, fibróza, edém), aby bylo možné 
co nejvíce se přizpůsobit stavu zjizvené 
tkáně. Díky LPG přístrojům mají terapeuti 
k dispozici neinvazivní, nezraňující  
a bezbolestnou metodu, která umožňuje 
léčit i ty nejhorší jizvy.

Přístroj je vybaven sadou několika hlavic 
pro ošetření různých typů tkání.


