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Cine suntem și ce vă oferim

Situata intr-un cadru natural unic in Statiunea Moneasa, Clinica de Recuperare Medicala si 
Ozonoterapie NeoKlinik, vine in sprijinul pacientilor prin programele de preventie si tratament 
al principalele boli care provin din stilul de viata negativ al omului modern. Pentru cele mai bune 
rezultate, imbinam medicina alopata cu terapiile medicinii alternative si complementare, obiectivul 
fiind imbunatatirea starii de sanatate a fiecarui pacient care apeleaza la serviciile clinicii noastre.

Utilizam ozonoterapia, alaturi de alte proceduri fiziokinetoterapeutice, tratand astfel cu succes 
afectiuni: ortopedice, neurologice, circulatoriii, reumatisale, respiratorii, nevroze-neuroastenii, 
migrene, boli de nutitie, diabet, osteoporoza, preventie si ameliorare in boala Parkinson, boala 
ulceroasa, bronsita cronica, aritmii, bola hipertensiva si altele.

Bioclimatul de crutare cu efect sedativ asupra sistemului nervos, frumusetea peisajelor Statiunii 
Moneasa, conditiile hoteliere de 3*** de cazare si masa, amabilitatea si profesionalismul personalului 
vin in sustinerea tratamentului medical, facand din Clinica noastra o destinatie obligatorie pentru 
cei care pun pret pe sanatatea lor actuala si viitoare.

Asteptam cu bratele deschise si cu conditii moderne de tratament si de cazare pe toti cei care 
doresc sa urmeze terapia recuperatorie într-o Clinica moderna si avansata, cu servicii de înaltă 
calificare si cu o bază de tratament aliniata celor mai exigente standarde. Pacientul vine la Clinica 
de Recuperare NeoKlinik si, timp de minimum 10 zile, se relaxează, se bucură de confortul unei 
statiuni montane cu un bioclimat unic,  si mai ales de dedicarea si amabilitatea întregii echipe 
medicale, pentru a urma o cura completa de tratament, personalizata în funcție de nevoile sale 
specifice și de starea generala de sanatate.
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CUM actioneaza sarea?
Sarea fluidifică secreţiile bronşice. Iar datorită higroscopicităţii sării şi a fenomenului de osmoză, 
sunt absorbite toate impurităţile din căile respiratorii şi eliminate prin tuse, strănut sau rinoree.  
Îndepărtând alergenii se reface imunitatea bronsiilor şi mişcarea normală a cililor bronşici. 

Sarea - Formula sanatatii
In compozitia sarii intra 37 de elemente chimice, o multime de substante minerale si particule 
care participa la normalizarea celor mai importante procese fiziologice ale organismului la 
mineralizare si hidratarea lui

Iodul este necesar organismului pentru activitatea normala a glandei tiroide si pentru buna 
functionare a proceselor digestive.

Magneziul joaca un rol important in prevenirea reactiilor alergice, este necesar pentru asimilarea 
vitaminelor, functionarea normala a muschilor si nervilor, stabilizarea ritmului cardiac si a 
nivelului de zahar din sange.

Calciul participa la formarea tesuturilor osos si muscular, este responsabil de coagularea sangelui.

Fierul ajuta la eliminarea toxinelor din organism si la transportul oxigenului, intra in compozitia 
hemoglobinei, previne anemia si creste imunitatea.

Potasiul imbunatateste procesele metabolice, contribuie la reglarea echilibrului apei in celule.

Salina NeoKlinik - statiunea Moneasa
Clinica de Recuperare Medicala si Ozonoterapie NeoKlinik
Indicații de utilizare a Haloterapiei

  •     Răceli sezoniere
  •     Polipoză nazală / faringiană
  •     Apnee (sforăit)
  •     Amigdalită cronică
  •     Rinite, sinuzită, faringită, otite
  •     Astm bronșic, bronșită asmatiformă
  •     Bronșită tabacica
  •     Traheobronșită cronică
  •     Emfizem pulmonar

  •     Pneumonii (după stadiu acut) 
  •     Bronsiectazii
  •     BPOC (bronhopneumopatie cronică obstructivă)
  •     Insuficiență respiratorie obstructivă
  •     Alergii la poluanți industriali sau domestici
  •     Silicoză grad I și II
  •     Afecțiuni dermatologice (eczeme, psoriazis, 
dermatită atopică, acnee)
  •     Oboseală cronică, rezistență scãzutã la stres
  •     Nevroze, depresie
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Salina NeoKlinik –statiunea Moneasa,-Hotel Santana
Atmosfera sărată din interiorul Salinei NeoKlinik are o încărcătură microbiană de 10 ori mai mică 
decât cea din afara ei. 

Ionizarea şi puritatea aerului din salina artificială sunt compatibile cu aerul de munte de la 
altitudini de 800-1000.
  •     Microcristalele de sare conțin predominant NaCl 98%, la care se adaugă săruri de Ca, K, Mg, 
Iod,  Brom, argilă, marne şi materii organice 2%. 
  •     Concentrația de aerosoli salini ajunge la 23 mg/m3, mult mai mare decât cea din salinele 
naturale, astfel că timpul necesar tratamentului se scurtează.
  •     Cele 50 minute petrecute în  „Camera cu sare” echivalează cu 4 ore petrecute într-o salină de 
adâncime.
  •     Condițiile de presiune, concentrația de oxigen și cea de dioxid de carbon sunt cele normale, 
neexistând influențele negative din salinele naturale de adâncime. Pentru un rezultat terapeutic 
optim, temperatura în interiorul camerei cu sare trebuie să fie 20-24° iar umiditatea între 40-55%.
  •      Efectele benefice ale unui tratament se mențin 3-4 luni, fapt demonstrat obiectiv în studii 
realizate în Anglia, Rusia, Germania, Estonia și Canada.

Sulful joaca un rol de baza in procesele imunologice si este absolut necesar pentru sinteza 
albuminelor.

Sodiul controleaza tensiunea arteriala si are rol important in mentinerea echilibrului acido-bazic 
al organismului.

Seleniul previne distrugerea de catre radicalii liberi si ajuta la reglarea glandei tiroide.

Litiul reduce nivelului de chimicale din corp cauzatoare de tulburari de comportament si iritabilitate.

Manganul contribuie la sanatatea pielii, a oaselor si a cartilajelor

Va rugam sa consultati un medic specialist înainte de începerea terapiei, daca suferiti de una 
dintre afectiunile de mai jos:
  •     Tuberculoza pulmonara, micoze pulmonare
  •     Cancer bronho-pulmonar
  •     Boli contagioase
  •     HTA gradul III
  •     Hipertiroidism, boala Basedow
  •     Sarcina avansata
  •     Epilepsie sau alte afectiuni neurologice ce pot determina pierderea starii de constienta

Durata unei sedinte este de 50 minute. 
Intrarile se fac la orele: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
Costul unei sedinte : 25 lei/persoana
Abonament 10 sedinte consecutive: 200 lei/persoana

TARIF: 25 lei sedinta/Persoana
TARIF ABONAMENT MINIM 10 SEDINTE: 200 LEI/Persoana
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Afectiuni ale Coloanei Cervicale
Programul terapeutic în tratamentul Durerilor Cervicale (tasari, potruzii, hernii de disc) prin 
ozonoterapie este extrem de simplu, bine tolerat şi constă însuplimentarea aportului de Oxigen 
Oxon prin Infiltraţii locale, subcutan, paravertebral asupra segmentului coloanei cervicale. 

În total se fac intre 10 şedinţe de ozonoterapie intr-o sedinta aplicandu-se mai multe infiltratii, cu 
repetarea curelor terapeutice dupa 6 luni.

Pacienţii trataţi prin ozonoterapie constată rapid o diminuare efectivă a sindromului dureros 
cervical, o reducere a contracturii musculare paravertebrale şi creşterea mobilităţii coloanei 
cervicale, stare generală de bine, îmbunătăţirea somnului nocturn. Aceasta la rîndul său, în 
marea majoritate de cazuri duce la scăderea substanţială a consumului abuziv de medicamente 
(antiinflamatoare, calmante, antidepresive etc.) şi a reacţiilor adverse provocate de acestea. Se 
poate spune că ozonoterapia îmbunătăţeşte calitatea vieţii celor care suferă de dureri cervicale. 
În unele cazuri pot fi evitate intervenţiile chirurgicale. În încheiere trebuie menţionat faptul că 
ozonoterapia nu este un panaceu şi nu poate rezolva de una singură problema durerilor cervicale. 
Astfel vom utiliza asociat tehnicilor de ozonoterapie, medicina fizica prin stimuli bio-mecanici, 
kinetoterapie acvatica sau la sala si masaj. Este nevoie si de implicarea pacientului în procesul 
terapeutic.

• Trebuie revăzut modul de viaţă.
• Trebuie să se ducă o luptă intensă cu excesul ponderal, obezitatea.
• Trebuie să se acorde o mare atenţie exerciţiului fizic si corectarii pozitiilor vicioase
• Este importantă diminuarea şi eliminarea stresului cotidian.

Costul unui program de Recuperare si 
ameliorare in Afectiuni ale Coloanei 
Cervicale este de 2380 lei/11 nopti si 
include:

• consultul medic al initial cu prescrierea 
conduitei terapeutice

• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin 
infiltratii subcutan paravertebral asupra 
segmentului cervical de coloana

• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 

3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 
nopti.

• Mesele (pensiune completa-meniu fix in 
valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit 
pe parcursul programului de tratament in 
Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in 
Hotel.

Tratamente
Tratamente
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Tratamente

Afectiuni ale Coloanei Dorsale
Durerea in zona coloanei toracale (Dorsale) poate fi de origine miofascială, de origine discogenă, 
în urma conflictului radicular, durere scheletică în cazul unor boli inflamatorii şi neoplazii, dureri 
provocate de afecţiuni ale organelor interne şi afecţiuni articulare, tulburări metabolice şi endocrine.

Printre factorii predispozanţi pentru durerile din zona coloanei Dorsale vom menţiona în primul 
rând suprasolicitarea anumitor grupuri musculare în combinaţie cu sedentarismul, nerespectarea 
regulilor de igeină a coloanei vertebrale, stresul cotidian, fumatul, tulburările metabolice, 
obezitatea etc.

Mecanismele fiziopatologice ale durerii de spate pot duce rapid la instalarea unui „cerc vicios” din 
care este foarte greu de ieşit în lipsa unor soluţii terapeutice eficiente. Tratamentul durerilor Dorsale 
cu un amestec de oxigen-ozon (ozonoterapia) poate fi una din acele solutii benefice pentru cei 
suferinzi. Afirmaţiile noastre se bazează pe studiile clinice efectuate de specialiştii în ozonoterapie 
din Germania, Italia, Spania, Mexic, Cuba, Rusia dar şi pe experienţa proprie a Centrului Medical 
„NEOKLINIK” şi a colegilor care au fost pionerii ozonoterapiei în România.

Costul unui program de Recuperare si ameliorare in Afectiunile Coloanei Dorsale este 
de 2380 lei/11 nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin infiltratii subcutan paravertebral segment coloana 

Dorsala
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele  (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe 

parcursul programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.
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Afectiuni Artrozice
Mereu suntem intrebati daca vindecam boli aici la NeoKlinik. Nu ! Nu putem face aceasta dar 
totusi, bolile depistate la timp pot fi tinute sub control. Aplicarea timpurie a unor terapii eficiente 
constituie singura metoda de oprire sau incetinire a evolutiei bolilor si de reducere a durerilor.

Artritele, artrozele pot determina in timp handicap, incapacitate de munca sau dependenta 
pacientului de familie, afectand sever calitatea vietii tuturor celor implicati.

Fie ca esti tu cel care ai suferinta sau poate ca este unul dintre parintii tai, te sfatuim sa nu amani 
preventia si/recuperarea !

Acest program se adreseaza pacientilor care doresc sa trateze o singura artroza.

Costul programului pentru recuperare si ameliorare in Artroza (o singura incheietura) 
este de 2380 lei (11 nopti/12 zile ) si include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeutice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapie/zi lucratoare,
• ozonoterapia aplicata prin infiltratii subcutane pe zona articulatiei afectate 10 sedinte
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Afectiuni Ginecologice
Ozonul are proprietati de distrugere a bacteriilor, virusurilor si fungilor, ceea ce face ca acest 
tratament sa aiba rezultate extraordinare în afectiunile ginecologice dificile si rezistente oricarui 
alt tip de tratatement.

Candidoza vaginala poate fi tratata eficient. In cazul unei candidoze vaginale recidivante (4 sau 
mai multe infectii în decurs de un an), este necesar un tratamemt mai indelungat percum si un 
tratament complex de intretinere.

Afectiuni ginecologice care pot fi tratate cu ajutorul ozonului:
• infectii virale: papilloma virus(HPV),virus incriminat in producerea cancerului de col uterin
• Herpes genital
• Alte infectii: Trichomonas,Chlamidia,Haemophilus(Gardnerella),micoplasma,etc
• Cervicitele cronice,cunoscute de femei ca „Rani pe col”,unele etichetate ca displazii, cu testul 
Papanicolau modificat-C III
• Afectiuni inflamatorii pelvine:anexite,metroanexite,endometrite
• Ovarita sclerochistica cu acnee-sau ovare micropolichistice
• Mastoza fibrochistica-a sanilor
• Dereglarile de menstruatie
• Durerile la menstruatie

Te putem ajuta daca te confrunti cu : Cervicite Cronice, Afectiuni inflamatorii pelviene , Infectii 
Virale-Papiloma Virus, Infectii vaginale cu Candidata rezistenta la medicamente, Herpes genital, 
Distrofie vulvara sau alte afectiuni bacteriene, virale sau inflamatorii cronice.

Alaturi de ozonoterapie vom utiliza si proceduri din gama alopata de fiziokinetoterapie, tehnici 
prin care se vor aborda probleme de tip osteoarticular sau postura.

Costul programului pentru 
recuperare si ameliorare in Afectiuni 
de tip Ginecologiceste de 2880 lei (11 
nopti/12 zile ) si include in acest cost: 

• Consultatia medicala cu prescrierea 
conduitei terapeutice

• 4 tehnici de fizio-hidro-
kinetoterapeutice/zi lucratoare

• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata 
prin insuflatii vaginale

• monitorizarea tensiunii arteriale in 
zilele de tratament

• Cazarea (loc in camera dubla categoria 
3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 
nopti.

• Mesele (pensiune completa-meniu fix 
in valoare de 990 lei) sunt asigurate 
gratuit pe parcursul programului de 
tratament in Hotelul Clinicii celor care 
au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Ameliorare in Afectiuni Circulatorii
Programul de recuperare se adreseaza pacientilor cu afectiuni circulatorii, inclusiv celor cu 
Arteriopatie fara ischemie critica. Arteriopatiile reprezinta afectiuni ale peretilor arteriali. 
Recuperarea medicala are un rol deosebit de important pentru incetinirea evolutiei 
arteriopatiilor si imbunatatirea nivelului functional al pacientului.

Astfel vom utiliza tehnici de ozonoterapie, medicina fizica prin stimuli bio-mecanici, 
kinetoterapie acvatica sau la sala si masaj.

Ozonul nu numai ca imbunatateste transportul de oxigen in conditii aterosclerotice ischemice, 
dar de asemenea participa in cadrul porceselor metabolice mai profunde, in particular isi exercita 
actiunea in procesele de oxido-reducere, care iau loc in lantul respirator mitocondrial. Acest lucru 
imbunatateste folosirea oxigenului arterial spre indepartarea conditiilor de hipoxie si restaurarea 
functiilor celulare.

Prin medicina fizica vom urmari dezvoltarea circulaţiei colaterale în zonele cu circulaţie 
deficitară, creşterea presiunii de perfuzie în timpul exerciţiilor fizice, imbunătăţirea actului motor, 
ameliorarea hematozei şi facilitarea întoarcerii venoase, creşterea fluxului sanguin în musculatura 
scheletică, corijarea tulburărilor de mers si ameliorarea oxigenării locale.

Costul unui program de preventie si ameliorare in Afectiuni Circulatorii este de 2880 
lei/11 nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• ozonoterapia aplicata perfuzabil
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe 

parcursul programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Ameliorare in afectiunile genunchilor sau gonartroza
Durerea de genunchi este una dintre cele mai des intalnite probleme in randul populatiei, fiind 
cauzata de nenumarate afectiuni si conditii. 

Ozonoterapia, Fizioterapia, Kinetoterapia in bazin sau la sala, încadrate într-un program de 
recuperare individualizat, ocupă un loc important şi bine stabilit în managementul şi tratamentul 
bolilor ce afecteaza articulatia genunchilor.

Totodată, tratamentul de recuperare are rolul de a menţine cel mai mare grad de capacitate 
funcţională şi de independenţă a pacientului.

Introdus periarticular, subcutan, ozonul se dizolva rapid in mediile lichide (sange, lichid interstitial), 
nu ramane in forma gazoasa, si activeaza metabolismul celular cu efect antiinflamator si musculo-
relaxant, ducand la scaderea durerilor din zona articulatiei.

Tratamentul de recuperare are rolul de a menţine cel mai mare grad de capacitate funcţională şi 
de independenţă a pacientului.

Costul programului de recuperare si ameliorare in afectiunile genunchilor propus de 
Neoklinik este de 2380 lei se desfasoara pe o perioada de 12 zile/11 nopti si include: 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeutice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapie/zi lucratoare, 
• ozonoterapia aplicata prin infiltratii subcutane periarticular genunchi,
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratamente



13

Ameliorare in Arteriopatie fara ischemie cronica
Programul de recuperare se adreseaza pacientilor cu Arteriopatie fara ischemie critica.

Arteriopatiile reprezinta afectiuni ale peretilor arteriali. Recuperarea medicala are un rol deosebit 
de important pentru incetinirea evolutiei arteriopatiilor si imbunatatirea nivelului functional al 
pacientului.

Astfel vom utiliza tehnici de ozonoterapie, medicina fizica prin stimuli bio-mecanici, kinetoterapie 
acvatica sau la sala si masaj.

Ozonul nu numai ca imbunatateste transportul de oxigen in conditii aterosclerotice ischemice, 
dar de asemenea participa in cadrul porceselor metabolice mai profunde, in particular isi exercita 
actiunea in procesele de oxido-reducere, care iau loc in lantul respirator mitocondrial. Acest lucru 
imbunatateste folosirea oxigenului arterial spre indepartarea conditiilor de hipoxie si restaurarea 
functiilor celulare.

Prin medicina fizica vom urmari dezvoltarea circulaţiei colaterale în zonele cu circulaţie deficitară, 
creşterea presiunii de perfuzie în timpul exerciţiilor fizice, imbunătăţirea actului motor, ameliorarea 
hematozei şi facilitarea întoarcerii venoase, creşterea fluxului sanguin în musculatura scheletică, 
corijarea tulburărilor de mers si ameliorarea oxigenării locale.

Costul unui program de preventie si ameliorare in Arteriopatia fara ischemie critica 
este de 2880 lei/11 nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte-ozonoterapia aplicata prin perfuzie cu solutie ozonizata suprasaturata
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Costul programului incepe de la 
2880 lei si include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea 
conduitei terapeuitice,

• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapie/
zi lucratoare,

• ozonoterapia aplicata prin insuflatii 
rectale sau perfuzii cu solutie 
ozonizata 10 sedinte,

• monitorizarea zilnica a tensiunii 
arteriale

• Cazarea (loc in camera dubla 
categoria 3 stele) in valoare de 880 
lei/ pacient/11 nopti.

• Mesele (pensiune completa-meniu 
fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate 
gratuit pe parcursul programului de 
tratament in Hotelul Clinicii celor 
care au si cazarea in Hotel.

Ameliorare in Diabet
Datorită efectelor sale terapeutice, care acţionează asupra principalelor verigi fiziopatologice, 
ozonoterapia ocupă un rol important în tratamentul complex al diabetului zaharat tip I şi II.

Gravitatea diabetului zaharat este determinată de apariţia complicaţiilor provocate de tulburările 
metabolice: 60% dintre persoanele cu diabet zaharat suferă de anumite complicaţii provocate de 
acesta:

• Ateroscleroza vasculară (cerebrală, coronariană, a vaselor periferice)
• Scăderea rezistenţei imunitare poate provoca diverse complicaţii septice inclusiv poate duce 
la forme grave de tuberculoză pulmonară;
• Complicaţii cutanate: furunculoze, pioree;
• Complicaţii ale mucoaselor cavităţii bucale (alveolită, pioree dentară);
• Complicaţii renale (scleroză renală urmată de insuficienţă renală);
• Complicaţii ale sistemului nervos periferic (nevralgii, nevrite sciatice, polinevrite, nevrită 
acustică cu hipoacuzie);
• Retinopatii diabetic

Prin utilizarea ozonoterapiei în tratamentul complex al diabetului zaharat obtinem o crestre a 
permeabilitatii membranelor celulare pentru glucoză prin stimularea şuntului pentoz-fosfaţilor şi 
a glicolizei aerobe – mecanisme inhibate în diabet. Activarea acestor mecanisme duce la scădere 
hiperglicemiei printr-un consum mai eficient al glucozei de către ţesuturi. În final glucoza îşi 
recapătă principala funcţie – cea energetică, ţesuturile nu mai suferă din cauza deficitului energetic. 
Sunt inhibate procesele catabolice şi are loc normalizarea mecanismele de peroxidare a lipidelor. 

Astfel ozonoterapia previne sau încetineşte evoluţia unor complicaţii ale diabetului zaharat cauzate 
de deficitul de glucoză în ţesuturi.

Programul de recuperare propus de NeoKlinik se desfasoara pe o perioada de 12 zile/11 nopti. 

Tratamente
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Ameliorare in Osteoporoza
Antrenamentul fizic moderat intareste oasele si muschii, imbunatateste echilibrul, coordonarea si 
flexibilitatea, aspecte deosebit de importante pentru persoanele in varsta si cele diagnosticate cu 
osteoporoza. Cercetarile avand ca subiecti femeile aflate la menopauza care fac exercitii aerobice 
si de rezistenta au raportat o cantitate mai mare de masa osoasa.

In tratamentul Osteoporozei sunt indicate alaturi de ozonoterapie si procedurile de fizioterapie: 
curenţii galvanici, curenţii de joasă frecvenţă, ultrasunetele, laserterapia, masajul terapeutic sau 
diatermia.

Clinica-Hotel Neoklinik din Statiunea Moneasa, va propune un program de ameliorare si preventie 
in Osteoporoza!

Conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Osteoporoza se numara printre bolile majore 
ale epocii moderne. Odată instalată osteoporoza, nu este posibilă refacerea masei osoase. Totuşi, 
intervenţia precoce poate incetini progresia bolii.

Costul unui program de preventie si ameliorare in osteoporoza este de 2880 lei/11 
nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• ozonoterapia aplicata sistemic prin 10 sedinte de perfuzie ozonizata suprasaturata
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Ameliorare in Pancreatita Cronica
Pancreatita cronică reprezintă inflamaţia prelungită a pancreasului, care conduce la deteriorarea 
ireversibilă a structurii şi funcţiilor pancreatice.

Absorbţia inadecvată a substanţelor nutritive conduce şi la scădere ponderală. În final pot fi 
distruse şi celulele pancreatice care secretă insulină, astfel încât treptat se instalează diabetul.

Medicul suspectează prezenţa pancreatitei cronice pe baza simptomelor sau a istoricului de crize 
de pancreatită acută. Analizele sanguine sunt mai puţin utile pentru diagnosticarea pancreatitei 
cronice în comparaţie cu pancreatita acută, însă pot arăta creşterea concentraţiei de amilază şi 
lipază. De asemenea, se pot folosi pentru a se monitoriza concentraţia sanguină a glucozei, care 
poate fi crescută.

Avand in vedere ca ozonul intensifica microcirculatia si mareste oxigenarea tesuturilor , aplicarea 
ozonoterapiei reduce edemul panceatic .

Ozonoterapia intensifica cedarea oxigenului tesuturilor insuficient aprovizionate cu sange, care 
a fost confirmata prin analiza compozitiei gazoase a sangelui. Cercetarile indelungate asupra 
masurarii gazelor sangvine au evidentiat reducerea Pa02 de Ia norma (40 mmHg) pana Ia 20 
mmHg si chiar maijos (Rokitansky et al., 1981). Acest lucru insemna ca in tesuturile insuficient 
aprovizionate cu singe se elibereaza mai mult oxigen - un astfel de efect este imposibil de obtinut 
cu ajutorul me  dicamentelor. Cresterea suplimentara a numarului ionilor de hidrogen din contul 
maririi capacitatii de tampon a hemoglobinei oxidate are de asemenea, un efect de dezoxigenare, 
cunoscut ca “efectul Bohr”.

Efectul antiinflamator al ozonului conduce Ia restabilirea fluxului dereglat al secretului panceatic .

Ozonul este capabil sa oxideze compusii ce contin legaturi duble, in special, acidul arahidonic 
(20:4) i prostaglandinele sintetizate din el - substante biologic active, implicate in dezvoltarea 
si mentinerea procesului inflamator . In afara de aceasta, reduce gradul de hipoxie tisulara si 
restabileste procesele metabolice in tesuturile lezate din regiunea inflamatiei si corecteaza pH-ul 
si echilibrul electrolitic. Acesta este procesul pe care se bazeaza efectul efectul antiinflamator al 
ozonului. (Wong R., Gomez S.).

In ameliorarea sindromului durerii cronice un rot important i se atribuie restabilirii echilibrului 
dintre procesele peroxidarii lipidice si sistemul de aparare antioxidant si de activare a sistemelor 
mediatoare antinociceptive. Acest lucru reduce cantitatea de produse moleculare toxice 
ale peroxidarii lipidelor pe suprafata membranelor celulare care modifica functia enzimelor 
membranare ce participa in sinteza de ATP si intretinerea activitatii vitale a tesuturilor si organelor 
si care poate fi observat in multe afectiuni cronice, insotite de sindromul algic.

Aplicarea ozonoterapiei , datorita efectului analgezic al ozonului (RiUing S., Viiebahn R., 1987), 
exclude necesitatea administrarii analgeticelor. Actiunea bactericida si imunostimulatoare a 
ozonului permit efectuarea masurilor de profilaxie a complicatiilor septice in pancreatita cronica 
fara administrarea antibioticelor . De asemenea , se foloseste si capacitatea ozonului de a reduce 
hiperglicemia . Aceasta previne dezvoltarea diabetului zaharat secundar in pancreatita cronica sau 
permite reducerea dozei de insulina sau a altor preparate hipoglicemiante.

Astfel putem obtine o ameliorare a Pancreatiteti cronice si o stimulare a functiei exocrine a 
pancreasului prin tratamentul cu ozon.

Tratamente
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Costul programului de ameliorare in Pancreatita Cronica este de 2880 lei (11 nopti/12 
zile ) si include in acest cost: 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeuitice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin insuflatie rectala
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe 

parcursul programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Costul programului pentru recuperare si ameliorare in Prostatita este de 2880 lei (11 
nopti/12 zile ) si include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeutice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin insuflatie rectala
• monitorizarea tensiunii arteriale in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Ameliorare in Prostatita
Studiile epidemiologice efectuate în ultimii ani au evidenţiat că prostatitele reprezintă una din 
problemele majore de sănătate publică din sfera urologică. Prostatita este şi cea mai frecventă 
patologie urologică la bărbaţii sub 50 de ani. Se estimeaza ca 35% dintre barbati se pot confrunta 
cu prostatita cronica in cursul vietii, iar simptomele prin care se manifesta sunt mictiuni dese si 
dureroase, scaderea libidoului sau incapacitatea erectila;

Ozonoterapia prin multiplele forme de administrare poate fi o solutie eficientă în tratamentul 
prostatitelor cronice. Atuul principal al ozonoterapiei fiind efectul antimicrobian, antifungic 
şi antiviral, antiinflamator şi imunomodulator, ameliorarea circulaţiei periferice, stimularea 
regenerării ţesuturilor.

Tratamente
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Costul programului pentru recuperare si ameliorare in Scleroza Multipla, faza 
incipienta, este de 2880 lei (11 nopti/12 zile ) si include in acest cost: 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeuitice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• ozonoterapia 10 sedinte aplicata perfuzabil cu solutie fiziologica ozonata suprasaturata
• monitorizarea tensiunii arteriale in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Ameliorare in Scleroza Multipla
Succesul terapeutic al ozonoterapiei şi efectele secundare absente care apar adesea în terapiile 
farmacologice asociate etiologiei autoimune, ne-au determinat să introducem tratamentul cu 
ozon la pacienţii afectaţi de scleroză multiplă (SM) .

În urma tratamentului cu ozon si a procedurilor specifice din gama alopata de medica fizica si 
recuperare s-au obtinut:

• reducerea durerii consecutive spasticităţii şi/sau alterărilor posturale
• îmbunătăţirea ritmului somn-veghe
• îmbunătăţirea funcţionării microcirculaţiei venoase limfatice, compromisă de alterări ale 
reglării neurovegetative şi posturale
• îmbunătăţirea funcţiilor neurovegetative şi sfincteriene
• observarea evoluţiei şi timpilor de remisiune a simptomelor legate de gravitatea din leziunile 
inflamatorii ale parenchimului cerebral şi medular
• încetinirea progresiei boli
• îmbunătăţirea kinestezicii
• remisiunea rapidă a puseelor, dacă se tratează până în 72 de ore de la apariţie.

De subliniat faptul că rezultatele cele mai evidente au fost obţinute la pacienţii afectaţi de scleroză 
multiplă remintent-intermitentă, în timp ce rezultate slabe au fost obţinute în forma lent progresivă. 
Această îmbunătăţire se manifestă clinic printr-o recuperare mai mult sau mai puţin evidentă în 
raport cu gravitatea adică dacă leziunea inflamatorie este încă circumscrisă în substanţa albă sau 
interesează deja substanţa cenuşie şi cronicitatea a fost deja atinsă.

Tratamente
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Costul unui program de reducere a Stresului este de 2880 lei/11 nopti si include:
• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin perfuzie ozonizata suprasaturata
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Ameliorare in stari de Stress prelungit
Cercetarile intreprinse in tarile membre ale UE au identificat stresul profesional la originea bolilor 
cardio-vasculare la 16% din barbatii si 22% din femeile cu astfel de afectiuni.

Un numar tot mai mare de salariati prezinta simptome legate de stresul psihic al muncii prin 
suprasolicitare. Stresul profesional se situeaza pe locul doi in ierarhia problemelor de sanatate 
profesionala din tarile UE. Peste 40 de milioane de salariati sufera de aceasta afectiune. 

Un loc dezlipit din basmele populare romanesti, dar cat se poate de real, Statiunea Moneasa este 
locul ideal sa te relaxezi, sa te odihnesti si sa scapi de stresul de zi cu zi.

Climatul staţiunii reprezintă un factor de prim ordin în terapeutica balneară. El are un efect calmant 
asupra sistemului nervos central şi în general asupra organismului uman. Aerul încărcat de ioni 
negativi, are un efect benefic asupra sănătăţii, conferind staţiunii un element care o face deosebit 
de căutată. 

Nu ezitati sa ne vizitati!

Tratamente
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Costul programului de Ameliorare sau Preventie in boala Parkinson este de 3380 lei/11 
nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin perfuzie ozonizata suprasaturata
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Ameliorare si Preventie in boala PARKINSON
Maladia Parkinson este o boală degenerativă provocată de distrugerea lentă şi progresivă a 
neuronilor care produc dopamina. Din milioanele de neuroni care există în creierul uman, bolnavii 
de Parkinson pierd în jur de 10.000. Zona afectată are un rol important în controlul mişcărilor, de 
aceea pacienţii au simptome precum gesturi rigide, sacadate şi incontrolabile, tremor şi instabilitate 
posturală.

In cazul bolii Parkinson vom utiliza concentratii marite de ozon, administrate pe cale sistemica, 
prin perfuzie cu solutie ozonizata. Ozonul, dupa ce este degradat in peroxid de ozon, consuma 
antioxidantii disponibili, printre care si glutationul. Aceasta scadere a GSH-ului inhiba producerea 
de TNF-α, IL-1 si IL-6, precum si a Gama - Interferonului. De asemenea, cresc cantitatile de IL-4 si IL-
10. In acest mod, limfocitele Th2 sunt activate, iar activitatea celor Th1 este scazuta. Cum Limfocitele 
Th1 sunt responsabile cu imunitatea celulara si, in majoritatea bolilor autoimune raspund de 
exacerbarea afectiunii, prin cresterea ratei cu care macrofagele ataca propriul organism, prin 
ozonoterapie le putem scadea nivelul si putem reduce agresivitatea bolii.

Balneofizioterapia are doar un rol de completare şi susţinere a tratamentului alopat si a celui 
cu ozon. Masajul şi gimnastica medicală asigură tonusul şi troficitatea musculară, mobilitatea 
articulară precum si controlul postural. Electroterapia este folosită pe scară largă pentru controlului 
rigiditatii şi îmbunătăţirea tonusului muscular.

Bioclimatul statiunii Moneasa cu efect sedativ asupra sistemului nervos este un factor important 
in controlul bolii.
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Costul programului pentru recuperare 
si ameliorare in Cardiopatie Ischemica 
este de 2880 lei (11 nopti/12 zile ) si 
include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea 
conduitei terapeutice,

• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/
zi lucratoare,

• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata 
prin perfuzie cu solutie ozonizata 
suprasaturata

• monitorizarea tensiunii arteriale in zilele 
de tratament

• Cazarea (loc in camera dubla categoria 
3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 
nopti.

• Mesele (pensiune completa-meniu fix in 
valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit 
pe parcursul programului de tratament in 
Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in 
Hotel.

Cardiopatie Ischemica
În tratamentul bolii ischemice a inimii deosebit de importante sunt proprietăţile ozonoterapiei de 
a dilata vasele de sânge care alimentează ţesuturile cordului, de a avea o acţiune oxigeneratoare, 
de a îmbunătăţi fluxul spre inimă a sângelui îmbogăţit cu oxigen şi substanţe nutritive.

Ozonul îmbunătăţeşte circulaţia sangvină în muşchiul cordului, contribuind la intensificarea 
metabolismului gazos şi la restabilirea structurilor afectate, care răspund pentru contractilitatea 
inimii. Datorită acestui fapt ozonoterapia este eficientă în tratamentul aritmiei.

În cardiologie, ozonoterapia se foloseşte cu succes în caz de:
• cardiopatie ischemica
• hipertonie arterială;
• afectare aterosclerotică a vaselor sangvine;
• boală ischemică;
• dereglări de ritm cardiac;
• endarterită obliterantă;
• endo- şi miocardită infecţioasă;
• boală varicoasă a membrelor inferioare.

Cercetările medicale internaţionale au arătat că ozonul este bine tolerat de bolnavi şi nu are, 
practic, efecte secundare. Tocmai de aceea ozonoterapia poate fi considerată drept o metodă 
nemedicamentoasă eficientă pentru tratamentul pacienţilor cu boală ischemică a inimii, care 
necesită doze mari de preparate antianginoase. O indicaţie pentru administrarea ozonoterapiei 
este şi dislipidemia la pacienţii care nu suferă de tulburări aterosclerotice critice ale vaselor coronare.

Alaturi de ozonoterapie sunt necesare si tehnicile conservatoare de fiziokinetoterapie.

Tratamente
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Costul unui program de Recuperare si ameliorare in DISCOPATIE LOMBARA este de 2380 
lei/11 nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin infiltratii subcutan paravertebral asupra segmentului 

lombar de coloana
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Discopatie lombara
În tratamentul DISCOPATIILOR LOMBARE, amestecul de oxigen-ozon acţionează asupra verigilor 
principale din „cercul vicios” al fiziopatologiei durerii de spate. Efectul terapeutic se obţine prin 
următoarele mecanisme:

• acţiunea antiinflamatorie a ozonului  se explica prin capacitatea lui de a bloca secreţia 
substanţelor (mediatorilor) care întreţin inflamaţia în ţesuturi;
• ozonul produce o oxigenare tisulară masivă fiind cunoscut faptul că durerea apare în 
ţesuturile hipooxigenate. Oxigenarea la rândul său intensifică procesele metabolice din 
ţesuturile afectate şi stimulează eliminarea produşilori metabolici intermediari care stimulează 
receptorii dureroşi; (Din punct de vedere electrofiziologic ozonul este un antagonist natural al 
durerii. Prin eliberarea formelor active de oxigen se reechilibrează raportul cation-anionionic din 
membrana celulară;)
• ozonul inhibă activitatea enzimelor catabolice din ţesutul cartilaginos al discului 
intervertebral în cazul conflictelor disco-radiculare;
• ozonul stimulează mecanismele reparatorii din ţesuturi prin activarea fibroblaştilor – celule 
ale ţesutului conjunctiv care participă la sinteza colagenului;
• acţiune modulatorie asupra sistemelor pro- şi antioxidante din organism;
• ameliorarea circulaţiei sangvine periferice prin creşterea microcirculaţiei, fluidificării sângelui, 
a elasticităţii eritrocitelor;
• acţiune miorelaxantă
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Costul programului pentru recuperare si ameliorare in Lombosciatica este de 2380 lei 
(11 nopti/12 zile ) si include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeutice,
•  4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin infiltratii subcutane paravertebral pe zona coloanei 

lombo-sacrale
•  monitorizarea tensiunii arteriale in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele  (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe 

parcursul programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Lombosciatica
Studiile clinice si rezultatele tratamentului din ultimii ani demonstreaza eficienta terapeutica a 
ozonoterapiei.

Metoda are la baza administrarea unui amestec O2-O3 repetat timp de 10 sedinte, subcutan, 
paravertebral asupra segmentului lombosacral de coloana. Injectiile sunt bine tolerate si în general 
nedureroase, cu exceptia unei dureri localizate de durata scurta.

Terapia cu ozon este lipsita de efecte secundare si actioneaza prin mai multe mecanisme:
• ozonul reduce durerea din lombosciatica determinata de inflamatia de la nivelul 
fragmentului discal prin diminuarea compusilor proinflamatori
• reduce durerea prin hiperoxigenarea zonei herniate. Radacinile nervoase si, in special, cele 
senzitive sunt sensibile la anoxie producand durere
• ozonul micsoreaza dimensiunile fragmentului herniat
• ozonul stimuleaza repararea tisulara prin activarea fibroblastelor care produc colagen

Alaturi de ozonoterapie sunt necesare si tehnicile conservatoare de fiziokinetoterapie.

Tratamente
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Costul unui program de preventie si ameliorare in Nevroza-Neuroastenie este de 2880 
lei/11 nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prrin insuflatie rectala
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Nevroza-Neuroastenie
Lumina din zonele de munte este un factor terapeutic pe care foarte puţini îl cunosc. Oamenii 
de ştiinţă au observat că pe pielea umană există mii de terminaţii nervoase fotosensibile. Atunci 
cînd sînt expuse la lumină puternică, cum este cea de la munte în zilele senine, stimularea acestor 
receptori ne face să fim tonici, creativi, plini de viaţă. Mersul prin pădure, unde luminişurile 
alternează cu zonele întunecoase, e un adevărat duş scoţian de lumină, care ne scoate din 
amorţeală. Muntele oferă o benefică terapie prin tăcere atît de necesară celor ce trăiesc în 
aglomeraţii urbane. Liniştea pădurii reglează procesele nervoase, face somnul odihnitor, calmează 
procesele mentale şi emoţiile. Prin tratamentul cu ozon creştem rata glicolizei celulelor roşii, 
conducând la stimularea 2,3- difosfogliceratului (2, 3-DPG) şi, în consecinţă, la creşterea nivelului 
de oxigen eliberat către ţesuturi. Mai mult decât atât, ozonul activează ciclul Krebs, prin stimularea 
procesului de decarboxilare oxidativă a piruvatului, ceea ce conduce la o stimulare a producerii 
adenozin trifosfatului (ATP) şi, în consecinţă, la producerea unei cantităţi mai ridicate de energie la 
nivel celular.

Persoanele surmenate, expuse la stres intens, care se confruntă cu stări de nelinişte, nervozitate 
ori iritare, ar trebui să încerce efectele binefăcătoare ale liniştii muntelui. Urmeaza un tratament 
balnear de recuperare la NeoKlinik in statiunea Moneasa, judetul Arad.

Tratamente
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Costul programului pentru 
recuperare si ameliorare in Sechele 
post AVC este de 2880 lei (11 nopti/12 
zile ) si include in acest cost: 

• Consultatia medicala cu prescrierea 
conduitei terapeuitice,

• 4 tehnici de fizio-hidro-
kinetoterapeutice/zi lucratoare

• 10 sedinte ozonoterapie aplicata 
prin perfuzie cu solutie ozonizata 
suprasaturata

• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 

3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 
nopti.

• Mesele (pensiune completa-meniu fix in 
valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit 
pe parcursul programului de tratament 
in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea 
in Hotel.

Preventie in AVC si Ameliorare in sechele post AVC
Patogenia lezarii structurilor cerebrale in cadrul afectiunilor cerebro-vasculare atat ischemice, 
cat si hemoragice, neprivind la multitudinea cauzelor de fond declansatoare, poarta intotdeauna 
un caracter specific si consta in agravarea progresiva a complexului de perturbari pato-
biochimice, determinate de scaderea concentratiei arteriale a oxigenului (hipoxemiei), dereglarii 
metabolismului cerebral, cu dezechilibrarea potentialului electrolitic si energetic. 

Stresul oxidativ induce o intensificare sporita a proceselor de oxidare, in conditiile deficitului 
functional al sistemului propriu antioxidant, conducand la activarea peroxidarii lipidelor, 
hiperproducerii de radicali liberi, sub actiunea carora are loc modificarea proprietatilor functionale 
a fermentilor, glucidelor si proteinelor. 

In conditiile perturbarii proceselor energogeneratoare, dezechilibrul metabolismului energetic 
celular provoaca repercusiuni negative severe asupra structurilor neurogliale conducand spre 
apoptoza celulara.

La NeoKlinik in cadrul terapiei de recuperare a sechelelor post AVC, cu scopul imbunatatirii 
aprovizionarii tesutului cerebral cu oxigen este utilizat ozonul medical, inclusiv si sub forma de 
solutii fiziologice ozonate suprasaturate.

Ozonul medical, administrat parenteral determina un sir de efecte benefice, cum ar fi: creterea 
viscozitatii si elasticitatii eritrocitelor, imbunatatirea proprietatilor reologice a sangelui, stimularea 
activitatii functionale a fermentilor, proteinelor si eritrocitelor.

Alaturi de Ozonoterapie, in programul de reabilitare dupa un accident vascular cerebral sunt incluse 
si tehnicile de fiziokinetoterapie si hidrokinetoterapie prin care evaluam si tratam problemele 
legate de miscare, echilibru si coordonare.
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Costul unui program de Imbunatatire a imunitatii este de 2880 lei/11 nopti si include:
• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin insuflatie rectala
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Program de imbunatatire a Imunitatii
Trăim într-o lume în care suntem în permanență bombardați de toxine, indiferent cât de mult 
incercam sa traim o viață curată, sănătoasă și organică. Metalele grele, pesticidele, substanțele 
chimice și aditivii invadeaza corpul nostru zilnic și neputand fi anihilate încep să „smulgă” celulele 
sănătoase și să le împiedice să respire. Astfel începe un ciclu vicios.

Celulele canceroase funcționează în sens opus corpului uman - mor când sunt expuse la oxigen 
și se dezvoltă în medii cu oxigen scăzut. Atunci când accesul unei celule sănătoase la oxigen este 
întrerupt, aceasta literalmente nu poate respira și se deteriorează. În starea sa defectuoasă, nu mai 
funcționează așa cum ar trebui: nu mai vindecă lucruri, nu poate face hormoni și nu mai poate 
digera alimente. Celulele se muta si evolueaza intr-o celula de canceroasa care prospera cu zahar, 
se multiplica repede si transforma o persoana sanatoasa candva intr-un pacient cu cancer. 

Centrul de Medical LifeWorks din Florida, SUA, foloseste chimioterapia usoara combinata cu una 
sau mai multe tarapii cu ozon. 

“Prin adăugarea de oxigen în organism sub formă de ozon, creăm un mediu bogat în oxigen, în 
care celulele canceroase au o durată scurta de supraviețuire. Aflăm că acest tratament cu ozon 
specializat pentru tratamentul cancerului potenteaza producerea de celule sanatoase in organism, 
mărește energia, stimuleaza producția de antioxidanți și îmbunătățește sistemul imunitar.”

Tratamentul se aplica ca si forma de sustinere a tratamentului alopat.
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Costul unui program de preventie si ameliorare in Afectiuni ale Gleznei este de 2380 
lei/11 nopti si include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de tratament cu ozon aplicat prin infiltratii subcutan periarticular glezna
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare in Afectiunile Gleznei
Datorita aparitiei durerii, persoanele afectate de artroza gleznei vor incepe sa isi protejeze instinctiv 
articulatia, schiopatand sau evitand sa merga normal ceea ce duce la atrofierea muschilor. Astfel, 
nefiind sustinuta de muschi, articulatia este supusa unei presiuni din ce in ce mai mari, durerile 
intensificandu-se si mai mult.

Mijloacele de tratare coincid cu cele utilizate in gonartroza sau coxartroza. In stadiul 2/3 puteti apela 
la tratamentul cu ozon sustinut de tehnicile fiziokinetoterapeutice. Acţiunea antiinflamatorie a 
ozonului  se explica prin capacitatea lui de a bloca secreţia substanţelor (mediatorilor) care întreţin 
inflamaţia în ţesuturi. Totodata ozonul produce o oxigenare tisulară masivă la nivelul local al 
articulatiei gleznei, fiind cunoscut faptul că durerea apare în ţesuturile hipooxigenate. Oxigenarea 
la rândul său intensifică procesele metabolice din ţesuturile afectate şi stimulează eliminarea 
produşilori metabolici intermediari care stimulează receptorii dureroşi din zona articulatiei.

Alaturat tratamentului cu ozon este indicat tratamentul hidroterapeutic si exercitiile fizice de 
tonifiere a musculaturii.
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Costul programului de recuperare si ameliorare in Coxartroza propus de Neoklinik este 
de 2380 lei se desfasoara pe o perioada de 12 zile si include: 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeutice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapie/zi lucratoare, 
• ozonoterapia aplicata prin infiltratii subcutane in zona articulatiei coxo-femurale 10 sedinte
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare in Coxartroza
Durerile fizice provocate de Coxartroza cauzeaza pierderea vitalitatii, limitarea miscarilor si in final 
te va impinge la izolare cu consecinte grave in viata sociala si economica .

Medicatia de tip antiinflamator este o solutie de moment cu efect limitat in timp si bineinteles cu 
efecte adverse. 

Testeaza-ti mobilitatea soldului si daca ai cele mai mici suspiciuni adreseaza-te medicului. Cu cat 
Coxartroza este depistata mai timpuriu cu atat metodele de tratament nechirurgicale dau rezultate 
mai bune.

Ozonoterapia, Fizioterapia, Kinetoterapia in bazin sau la sala, încadrate într-un program de 
recuperare individualizat, ocupă un loc important şi bine stabilit în managementul şi tratamentul 
Coxartrozei.

Totodată, tratamentul de recuperare are rolul de a menţine cel mai mare grad de capacitate 
funcţională şi de independenţă a pacientului.
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Costul programului pentru recuperare si ameliorare in Hernie de Disc Lombara este de 
2380 lei (11 nopti/12 zile ) si include : 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeuitice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• ozonoterapia aplicata prin infiltratii subcutane pe zona segmentului coloanei lombare,
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale.
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare in Hernie de Disc Lombara
Programul de recuperare medicala urmareste prin intermediul unor terapii combinate si exercitii 
fizice: reducerea inflamatiei, refacerea functiilor diminuate, cresterea nivelului functional si 
reducerea durerilor cauzate de hernia de disc lombara.

Circulatia sangvina din zona herniata este compromisa, fluxul arterial si venos fiind astfel diminuat 
, generand o hipoxemie serioasa. Acesti factori contribuie, la rândul lor, la aparitia durerii. Radacinile 
nervoase si în special cele senzitive sunt sensibile in lipsa oxigenarii normale. Prin aplicarea ozonului 
în zona ischemiata se produce hiperoxigenarea acesteia cu reducerea consecutiva a durerii. Efectul 
direct este difuzia oxigenului în zona cu cresterea 2,3 difosfogliceratului care faciliteaza eliberarea 
oxigenului de catre hemoglobina. Rezultatul final este cresterea cantitatii de oxigen de la nivelul 
zonei herniate, reducere anoxiei si implicit a durerii.

Daca resimti amorteli, furnicaturi sau pur si simplu piciorul nu te mai “asculta” nu trebuie sa astepti 
pana nu mai suporti durerea.
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Costul unui program de Ameliorare in Neuropatie Periferica este de 2880 lei/11 nopti si 
include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin perfuzie ozonizata suprasaturata
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe 

parcursul programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare in Neuropatie Periferica
Programul de recuperare se adreseaza pacientilor cu Neuropatie Periferica din diferite cauze. 
Pacientii diagnosticati cu neuropatie periferica prezinta simptome specifice, precum furnicaturi, 
senzatie de amorteala, slabiciune generalizata si arsuri la nivelul regiunii afectate.

De cele mai multe ori, neuropatia periferica se manifesta la nivelul membrelor inferioare si 
superioare, cu aceleasi simptome.

Recuperarea medicala are un rol deosebit de important pentru incetinirea evolutiei neuropatiei si 
imbunatatirea nivelului functional al pacientului.

Astfel vom utiliza tehnici de ozonoterapie, medicina fizica prin stimuli bio-mecanici, kinetoterapie 
acvatica sau la sala si masaj.

Ozonul nu numai ca imbunatateste transportul de oxigen in conditii aterosclerotice ischemice, 
dar de asemenea participa in cadrul porceselor metabolice mai profunde, in particular isi exercita 
actiunea in procesele de oxido-reducere, care iau loc in lantul respirator mitocondrial. Acest lucru 
imbunatateste folosirea oxigenului arterial spre indepartarea conditiilor de hipoxie si restaurarea 
functiilor celulare.

Prin medicina fizica vom urmari dezvoltarea circulaţiei colaterale în zonele cu circulaţie deficitară, 
creşterea presiunii de perfuzie în timpul exerciţiilor fizice, imbunătăţirea actului motor, ameliorarea 
hematozei şi facilitarea întoarcerii venoase, creşterea fluxului sanguin în musculatura scheletică, 
corijarea tulburărilor de mers si ameliorarea oxigenării locale.
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Costul unui program de Recuperare si ameliorare in 
Poliartrita Reumatoida este de 2880 lei/11 nopti si 
include:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei 
terapeutice

• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin perfuzie ozonizata 
suprasaturata

• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare 

de 880 lei/ pacient/11 nopti
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 

lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul programului de 
tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare in Poliartrita Reumatoida
Dacă în artroze, boli degenerative, de îmbătrânire şi uzură a articulaţiilor ţesuturile se „macină“, 
ca o roată ruginită, în bolile reumatismale inflamatorii, globulele albe, armele de apărare a 
organismului, atacă şi distrug învelişul articulaţiilor, producând local umflarea, roşeaţa, căldura, 
durerea şi neputinţa funcţională. Poliartrita reumatoidă este boala în care inflamaţia distruge mai 
multe articulaţii, cu precădere la extremitatea membrelor, la mâini şi laba picioarelor, întâlnită la 
1% din populaţie, mai frecvent la femei.

In cazul Poliartritei Reumatoide vom utiliza concentratii marite de ozon, administrate pe cale 
sistemica, prin perfuzie cu solutie ozonizata suprasaturata. Ozonul, dupa ce este degradat in 
peroxid de ozon, consuma antioxidantii disponibili, printre care si glutationul. Aceasta scadere a 
GSH-ului inhiba producerea de TNF-α, IL-1 si IL-6, precum si a Gama - Interferonului. De asemenea, 
cresc cantitatile de IL-4 si IL-10. In acest mod, limfocitele Th2 sunt activate, iar activitatea celor 
Th1 este scazuta. Cum Limfocitele Th1 sunt responsabile cu imunitatea celulara si, in majoritatea 
bolilor autoimune raspund de exacerbarea afectiunii, prin cresterea ratei cu care macrofagele 
ataca propriul organism, prin ozonoterapie le putem scadea nivelul. Printr-un mecanism similar, 
scaderea glutationului duce la reducerea cantitatii de factor nuclear NFkB, ce are la randul sau ca 
efect inhibarea producerii de citokine si diminuarea inflamatiei.

Prin tratamentul cu ozon systemic urmarim reducerea puseelor bolii si incetinirea evolutiei 
procesului degenerativ. In multe situatii insa pacientii ajung la noi in faza avansata a bolii cand 
unele articulatii sunt afectate serios, fiind necesara aplicarea ozonului sub forma de infiltratii 
locale asupra acestor articulatii. In acest caz, trebuie sa luati in considerare faptul ca aceste 
proceduri presupun costuri suplimentare. In urma selectiei Pachetului de ameliorare in Poliartrita 
Reumatoida, la consultul din clinica veti putea suplimenta pachetul initial.

Balneofizioterapia are doar un rol de completare şi susţinere a tratamentului alopat si a celui cu 
ozon. Nu sunt recomandabile aplicaţiile generale de nămol, băi generale cu ape minerale, băi 
de soare, gimnastică cu eforturi mari. Procedurile locale de hidro-termo-terapie (cataplasme, 
comprese, prişniţe, fricţiuni) ameliorează circulaţia vasculară. Masajul şi gimnastica medicală 
asigură tonusul şi troficitatea musculară, precum şi supleţea articulară. Electroterapia este folosită 
pe scară largă pentru calmarea durerilor şi îmbunătăţirea tonusului muscular.
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Costul programului pentru recuperare intr-o afectiune Orto-traumatica (fractura, 
luxatie) este de 2380 lei (11 nopti/12 zile ) si include : 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeuitice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• ozonoterapia aplicata prin 10 sedinte de infiltratii subcutane pe zona traumatismului,
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale.
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti 
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare Post Fractura-Orto-Traumatic
Prin tratamentul post fractura se urmareste nu numai restabilirea integritatii anatomice a osului, 
dar si restabilirea completa a functiei organului. Lupta indelungata dintre adeptii tratamentului 
fracturilor prin metoda imobilizarii si cei care recomanda metoda miscarii s-a terminat actualmente 
intrucat, in tratamentul fracturilor, repausul se imbina cu aplicarea miscarilor, adica cultura fizica 
medicala, masajul fizioterapia, gimnastica in bazin si ozonoterapia.

In orice fractura, pe langa lezarea osului, se produce si lezarea partilor moi ale stratului celular, a 
muschilor, facsciilor, aponevrozelor, vaselor mari si mici si nervilor.

Prin ozonoterapie crestem oxigenarea tisulara prin eliberarea mai rapida a oxigenului din eritrocite;
• crestem producerea de ATP, avand ca rezultat o cantitate mai mare de energie si o recuperare 
mai rapida;
• intarziem inceputul glicolizei anaerobe, reducand formarea de acid lactic;
• reducem inflamatiile si grabim resorbtia hematoamelor;
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Costul programului pentru recuperare si ameliorare in Spondiloza cervicala este de 
2380 lei (11 nopti/12 zile ) si include in acest cost: 

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeuitice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• ozonoterapia aplicata prin infiltratii paravertebral-subcutan pe zona coloanei cervicale,
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea(loc in camera dubla categoria 3 stele) si masa (pensiune completa meniu fix) sunt 

asigurate gratuit pe parcursul programului de tratament in Hotelul Clinicii- Hotelul Santana cu 
conditia respectarii regulamentului intern.

• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Recuperare si Ameliorare in Spondiloza Cervicala
Spondiloza Cervicala poate evolua silenţios sau zgomotos; pot să apară pusee de blocaj, redoare, cu 
limitarea mobilităţii cervicale, cu dureri de cap, sau de ceafă, care iradiază spre umeri sau membrul 
superior, însoţite de furnicături, amorţeli sau, mai grav scăderea forţei musculare.

Alaturi de Ozonoterapie, in programul de reabilitare in Spondiloza cervicala sunt incluse si 
tehnicile de fiziokinetoterapie si hidrokinetoterapie prin care evaluam si tratam problemele legate 
de relaxare si decontractura musculara, miscare, echilibru si coordonare.
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Stimularea Fertilitatii Feminine
Când vine vorba despre fertilitatea feminină, ozonoterapia este un aliat de încredere!

Prezentam, in continuarea rezumatul lucrarii aparuta in publicatiile Institutului de Obstetrica si 
Ginecologie si ale celui de Chirurgie din Baku, Azerbaijan si ale Institutului de Stiinte de Baza si 
Preclinice -“Victoria de Giron”, din Havana, Cuba.

“In cadrul studiului, cercetatorii au adiministrat ozon unui numar de 56 de paciente (dintre care 
50 erau infertile) si care, anterior, efectuasera, fara succes, diferite tratamente pentru vindecarea 
inflamatiilor la nivel genital.

Terapia cu ozon a avut un bun efect curativ asupra infectiilor produse de bacterii, micoplasma, 
chlamidia, ureaplasma, toxoplasma, herpes simplex si cytomegalovirus si determinat eliminarea 
inflamatiei conducand, prin aceasta, la facilitarea permeabilizarii tubilor falopieni, cu efecte 
pozitive asupra infertilitatii feminine de origine inflamatorie.

In ciuda eforturilor mari ale industriei farmaceutice de a dezvolta antibiotice, fungicide si 
imunomodulatori, enzime proteolitice foarte puternice, cat si a descoperirii unor tehnici moderne 
cum ar fi iradierea sangelui cu frecvente ultraviolet, laser terapia, tratamentele cu ultrasunete, 
problema bolii inflamatorii pelvine ramane o mare provocare medicala. Principalele motive care 
complica terapia rezida in dezechilibrele dintre sistemele de peroxidare a lipidelor si cele de 
aparare prin antioxidare.

Este recunoscut faptul ca terapia cu ozon stimuleaza producerea de imunoglobuline in sange 
(IgG, IgA, IgM),crste rezistenta organismului la microbi, imbunatateste proprietatile reologice 
si mecanismele de transport ale oxigenului si distruge toate contactele virusurilor cu celulele. 
Proprietatile ozonoterapiei sunt similare cu ale antibioticelor dar, diferit de acestea, nu au efecte 
secundare la doze terapeutice iar microbii nu dobandesc rezistenta la ozon. Aceste argumente au 
permis utilizarea ozonului in tratamentul a numeroase afectiuni ginecologice.

Tinand cont de natura cronica a acestei afectiuni care prezinta frecvente exacerbari, pe fondul unei 
stari imunologice slabite si in conditiile lipsei de eficienta cu metodele obisnuite de tratament, 
putem afirma ca alegerea ozonului ca metoda de tratament a infertilitatii femeii este pe deplin 
justificata.

Examinarea pacientelor a relevat diferite infectii genitor-urinare in diverse combinatii de 
chlamidioza, micoplasmoza, ureaplasmoza, gardenelerioza, toxoplasmoza, herpes simplex si 
infectii cu citomegalovirus. 

• 18 paciente sufereau de mai multe infectii - chlamidioza, ureaplasmoza, micoplasmoza and 
gardnerelioza, atat in sange cat si la nivelul canalului cervical.
• 10 paciente sufereau de mai multe infectii – chlamidioza, ureaplasmoza la nivelul canalului 
cervical si de herpes simplex, infectie cu citomegalovirus si toxoplasmoza in sange.
• 7 paciente sufereau with toxoplasmoza, herpes simplex si infectie cu citomegalovirus.
• 10 paciente sufereau de herpes simplex si infectie cu citomegalovirus.
• 5 paciente sufereau de chlamidioza si ureaplasmoza.
• 3 paciente sufereau de chlamidioza, gardnerelerioza and infectie cu citomegalovirus.
• Toate cele 56 paciente sufereau de diverse vaginite- trichominala, cu candida albicans si 
vaginite mixte.

Rezultatele studiului au aratat ca:
• In toate cele 36 de cazuri (100%) a fost eliminata infectia cu chlamidia.
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• In toate cele 18 cazuri (100%) a fost eliminata infectia cu micoplasma.
• In 30 din cele 33 de cazuri (90.9 %) a fost vindecata ureaplasmoza.
• In 19 din 21 cazuri (90.00%) a fost vindecata gardenelerioza.
• Dintre cele 13 cazuri cu herpes simplex, care facusera doar 5 sedinte de insuflatii rectale ca 
etapa de baza, 3 (23%) au fost complet vindecate, la 7 paciente (53.80%) titrul a fost redus la 
jumatate, la 2 paciente (15.38%) titrul a ramas neschimbat iar la un pacient (7.69%) titrul s-a 
dublat.
• In 10 din12 cazuri (83.33%) de infectie cu citomegalovirus, a fost obtinuta vindecarea totala, 
la 2 paciente (16.67%) nu s-au inregistrat efecte.
• In 5 din 7 cazuri (71.42%) cu herpes simplex si infectie cu cytomegalovirus s-a inregistrat 
vindecarea. Pacientelor le-au fost administrate concentratii mai mari de ozon si au facut 
mai multe sedinte. La doua paciente (28.57%) s-a inregistrat vindecarea de infectia cu 
cytomegalovirus si reducerea la jumatate a titrului de herpes simplex care dupa o luna de pauza 
a devenit negativ (zero).
• 3 din cele 17 cazuri (17.65%) de toxoplasmoza au fost vindecate, la 6 cazuri (35.29%) titrul a 
fost redus la jumatate iar la cele 8 cazuri ramase (47.06%) titrul a ramas neschimbat.
• Simptomele vaginitei au fost eliminate la toate cele 56 de paciente.
• In unele cazuri, au disparut durerile pre-menstruale.
• In cele mai multe cazuri s-a inregistrat o crestere a temperaturii bazale.
• Dintre cele 56 de paciente supuse tratamentului cu ozon doar una s-a plans de discomfort 
in zona abdomenului inferior timp de 9 zile consecutive de la inceperea tratamentului. Pentru 
acest motiv tratamentul a fost incheiat in cea de-a 9-a zi. Nici una dintre celelalate paciente nu 
au avut plangeri, cu exceptia unor stari ocazionale de discomfort minor.
• 30 paciente au fost examinate prin mijloace de laborator dupa trei luni de la incheierea seriei 
de sedinte de terapie cu ozon si in nici unul dintre cazuri nu s-au inregistrat infectii reziduale.
• Pana la data scrierii acestui articol , 8 din cele 50 de femei infertile au ramas insarcinate in 
decurs de 3 luni de la incheierea seriei complete de sedinte de terapie cu ozon

Costul programului de stimulare a fertilitatii si 
ameliorare in bolile inflamatorii pelviene este 
de 3880 lei (11 nopti/12 zile ) si include in acest 
cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei 
terapeutice,

• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapie/zi lucratoare,
• ozonoterapia aplicata prin perfuzie ozonizata 5 

sedinte
• insuflatii rectale 10 sedinte
• insuflatii vaginale 10 sedinte
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in 

valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti
• Mesele  (pensiune completa-meniu fix in valoare 

de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 
programului de tratament in Hotelul Clinicii celor 
care au si cazarea in Hotel.

Tratamente
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Costul programului pentru recuperare si ameliorare in afectiunile articulatiei Scapulo-
humerala este de 2380 lei (11 nopti/12 zile ) si include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeutice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata prin infiltratii subcutane periarticular scapulo-humeral
• monitorizarea tensiunii arteriale in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti Mesele 

(pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 
programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tratament articulatia umarului
Durerea de umăr este o afecţiune osteo-musculară frecventă şi de interes major, deoarece poate 
duce la o stare de disconfort semnificativ şi afectează abilitatea persoanei în cauză de a-şi îndeplini 
activităţile zilnice (mâncatul, îmbrăcatul, igiena personală) şi cele profesionale.

Tratamentul acesteia in clinica noastra include sfaturi de autoîngrijire, odihnă relativa, kinetoterapie 
la sala si in bazin, fizioterapie si ozonoterapie. 

NeoKlinik va propune un program de ameliorare pentru afectiunile umarului

Tratamente
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Costul programului pentru ameliorare in tulburarile de dinamica sexula si imbunatatire 
a potentei este de 2880 lei (11 nopti/12 zile ) si include in acest cost:

• Consultatia medicala cu prescrierea conduitei terapeuitice,
• 4 tehnici de fizio-hidro-kinetoterapeutice/zi lucratoare,
• ozonoterapia aplicata prin insuflatie rectala 10 sedinte
• monitorizarea zilnica a tensiunii arteriale
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii celor care au si cazarea in Hotel.

Tulburari in dinamica sexuala
Din punct de vedere fiziopatologic, oxigen-ozonoterapia are acelasi mecanism de functionare 
ca si sildenafil, tadanafil si alte molecule similare prin eliberarea de NO (oxid nitric) care are 
efect vasodilatator direct pe vasele din componenta aparatului erectil. Pacienti trecuti de prima 
tinerete, unii suferinzi de cancer de prostata operat, au beneficiat de performante erectile uneori 
spectaculoase.

Tratamente
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Tratamente

Pachet Ameliorare Pneumonie Post Covid-19
Pentru mulți oameni ale căror organisme au fost atinse de COVID-19, drumul spre recuperare 
începe abia după ce părăsesc spitalul si sunt declarati negativi. Există multe probleme cu care se 
confruntă pacienții cu COVID-19 după negativarea virala, probleme care care pot varia de la cele 
fizice la cele emoționale. Începerea unui program de reabilitare imediat după declararea negativa 
a pacientului il poate ajuta să revină cât mai repede la viața și activitățile lui normale.

Persoanele care se recuperează după COVID-19 pot avea dificultăți la mers, urcarea scărilor, 
respirația, vorbirea, înghițire și îndeplinirea altor sarcini zilnice pe care majoritatea dintre noi nu le 
constientizam. În plus, perioadele de izolare îndelungată, ideea ca te-ai confruntat cu o boală care 
pune viața în pericol pot duce la anxietate, depresie și tulburări de stres posttraumatic.

Desi SARS-CoV-2 prezintă un tablou de afectare plurisistemică, Pneumoniile asociate cu coronavirus 
sunt unele din cele mai periculoase boli cauzate de acest virus. Mărimea acestei afectări și dizabilități 
este încă necunoscută, dar din cercetările timpurii este clar că acești pacienți vor avea nevoie de 
reabilitare în toate fazele bolii - acute, post-acute și pe termen lung.

Clinica de Ozonoterapie si Recuperare Medicala NeoKlinik vine acum in sprijinul pacientilor care au 
fost infectati cu Covid-19 printr-un program individualizat de recuperare bazat pe Ozonoterapie, 
Gimnastica in mediu salin, fiziokinetoterapie, si bineinteles curele de teren in bioclimatul unic al 
statiunii Moneasa.

Ozonul este un gaz cu efect virusostatic. Moleculele de ozon oxidează moleculele virusului din 
organism, încetinind astfel răspândirea acestuia. Odata cu negativarea prin rezultat asupra viruslui 
nu inseamna ca sunt anihilate mecanismele acestuia de distrugere. Prin terapia cu ozon aplicata 
perfuzabil (suplimentarea aportului de mix O3-O2 in organism) obtinem un efect favorabil asupra 
ficatului, sistemului limfatic, neuronilor, unde cea mai mare parte a masei virale este păstrată la 
nivel intracelular.

Utilizarea terapiei cu ozon în coronavirus permite organismului să se refacă, să lupte împotriva 
efectelor distrugatoare ale virusului, să întărească apărarea corpului, să îmbunătățească starea 
sistemului respirator și nervos. Terapia sistemică cu ozon vă permite să opriți dezvoltarea infecției 
virale în organism și accelerează procesele de regenerare în caz de complicații (SARS).

Durata ședințelor de ozonoterapie și numărul acestora sunt determinate de medic pentru fiecare 
pacient în mod individual.

Scopurile de bază a reabilitării pacienților:
• îmbunătățirea funcționării sistemului respirator;
• profilaxia procesului de adeziune, pneumofibrozei;
• evitarea simptomelor reziduale;
• restabilirea sistemului imunitar;
• stabilizarea stării psihoemoționale;
• profilaxia apariției stărilor recidivante.
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Costul serviciilor medicale de recuperare POST COVID-19 este de 2880 lei/10 zile 
tratament si include urmatoarele servicii medicale:

• consultul medical initial cu prescrierea conduitei terapeutice
• 10 sedinte-ozonoterapia aplicata prin perfuzie cu solutie ozonizata suprasaturata
• 40 proceduri fiziokinetoterapeutice
• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 nopti.
• Mesele (pensiune completa-meniu fix in valoare de 990 lei) sunt asigurate gratuit pe parcursul 

programului de tratament in Hotelul Clinicii pe tot parcursul anului in limita locurilor de 
cazare disponibile.

Tratamente
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Costul Serviciilor medicale de Ameliorare 
in Incontinenta Urinara este de 2880 
lei/10 zile de tratament si include:

• consultul medical initial cu prescrierea 
conduitei terapeutice

• 10 sedinte de ozonoterapie aplicata 
insuflatie vaginala

• 6 sedinte de terapie cu BTL Emsella (30 
minute/sedinta)

• monitorizare TA in zilele de tratament
• Cazarea (loc in camera dubla categoria 

3 stele) in valoare de 880 lei/ pacient/11 
nopti.

• Mesele (pensiune completa-meniu fix- in 
valoare de 990 lei/persoana) sunt asigurate 
gratuit pe parcursul programului de 
tratament in Hotelul Clinicii pe tot parcursul 
anului in limita locurilor disponibile.

• Total de plata: 2880 ron/pacient/11 nopti/
tratament/cazare/masa.

Rezervarile se fac Online si sunt confirmate prin plata avansului bancar in valoare de 
500 lei/pacient. 

Detalii puteti obtine telefonic la numerele: 0741039292, 0757571635, 0257313131

Tratamente

Pachet de Ameliorare in incontinenta urinara
Incontinență urinară mixtă, se poate trata standard – medicamentos sau chirurgical. Aceste solutii 
sunt insa foarte invazive iar in multe situatii rezultatele se lasă așteptate.

Procesul normal de imbatranire, nasterile naturale si schimbarile hormonale afecteaza si tonusul 
muscular vaginal cu implicatii asupra functionarii adecvate a vezicii urinare la femei.

E bine de stiut ca la Neoklinik, incontinenta urinara mixta poate fi tratată și non-chirurgical, cu 
ajutorul ozonoterapiei aplicata prin insuflatii vaginale si prin intermediul unei tehnologii unice 
– fotoliul catedra EMSELLA, un echipament de ultimă generație conceput de compania BTL 
Aesthetics și aprobat FDA.

Ozonul acționeaza ca un regulator al activitatii organelor sistemului genito-urinar, stimuland 
activitatea acestora.

Tratamentul cu Emsella este nedureros si se bazeaza pe inducerea de contractii supra-maximale 
prin tehnologia HIFEM care provoacă stimularea și regenerarea musculară din zona pelvisului și 
restaurarea controlului neuromuscular .

Într-o singură ședință de 30 de minute, EMSELLA produce echivalentul a peste 10.000 de exerciții 
Kegel.
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Serii de tratament
Seriile încep în fiecare zi de Luni a săptămânii și se finalizează Vinerea din a doua săptămână 
petrecută în clinică.

La secțiunea Programări Online vă invităm să selectați o zi de Luni și să verificați disponibilitatea.

Rezervările se fac Online prin completarea chestionarului. Vă rugăm să fiți atenți la completarea 
acestuia deoarece neconformitățile sunt sancționate cu excluderea din clinică și pierderea sumei 
depuse în avans.

Programarea Online cuprinde 4 etape:

1. în prima parte se va alege pachetul de tratament dorit. Puteți alege un singur pachet - o 
singură afecțiune. În clinică pachetul se poate completa, se poate mări prin adăugarea unor 
proceduri medicale suplimentare la recomandarea medicului și cu acceptul Dumneavoastră. 
Pachetul de servicii medicale nu se poate micșora ca și valoare. În caz de micșorare se vor achita 
costul serviciilor oferite gratuit.

2. se va verifica disponibilitatea locurilor la data solicitată de Dumneavoastra.

3. se va completa chestionarul de anamneză raportat la programul de recuperare ales. 
Completați acest chestionar cu mare atenție întrucât informațiile eronate duc la excluderea din 
clinică și pierderea avansului.

4. acceptarea la tratament se face instant în momentul transmiterii chestionarului vi se va 
comunica decizia asupra cererii de rezervare și Voucherul de tratament care va cuprinde toate 
informațiile cu privire la serviciile de care beneficiați în clinică. Voucherul de tratament va 
cuprinde și datele financiare, contul bancar pentru depunerea avansului și va fi transmis și pe 
emailul completat în chestionar. Avansul se depune în termen de 2 zile lucrătoare, prin plată 
bancară spre contul clinicii. Plata avansului se poate face doar în baza voucherului transmis. În 
cazul în care nu se efectuează plata în intervalul stabilit, rezervarea este anulată automat.

5. Prin plata avansului confirmați luarea la cunoștință și acceptul Dumneavoastră asupra 
Regulamentului Interior (Ghidul Pacientului) și a politicii de anulare a rezervării. Anularea 
rezervării se poate face cu o cerere adresată teleonic spre clinica dar în cazul anularii cu mai 
putin de 15 zile înainte de data sosirii sau în cazul neprezentarii la data stabilită, suma depusă în 
avans nu se restituie.

În cazul în care doriți să schimbați datele unei rezervări se procedeaza la anularea acesteia și crearea 
unei noi rezervări, respectând politica de anulare impusa de clinică.

În intervalul 24 Iunie 2019 - 9 Septembrie 2019 la pachetul de servicii medicale ales se va adăuga 
și contravaloarea serviiclor de cazare 80/loc în camera dublă/noapte (880 lei/pacient/11 nopți). 
Serviciile de masă rămân gratuite sub condiția respectării regulamentului interior.

În restul anului se va achita doar prețul pachetului de servicii medicale, serviciile de cazare (loc în 
cameră dublă) și cele de masă (pensiune completă meniu fix) vor fi asigurate gratuit sub condiția 
respectării Regulamentului Interior (Ghidul Pacientului)

Serii de tratament
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BINE AI VENIT LA NEOKLINIK
Ghidul pacientului pas cu pas!

NeoKlinik – clinica de recuperare medicala si ozonoterapie este situata in statiunea Moneasa, 
judetul Arad, la 100km de orasul Arad.

Rezervarile se fac doar in urma unei scurte anamneze realizata telefonic la numerele de telefon 
0257313131, 0741039292 sau 0757571635 si sunt activate prin plata avansului.

Inainte sa telefonezi informeaza-te asupra pachetelor medicale. Studiaza pagina clinicii.

Pachetele au trei componente: 

1.  Componenta Serviciilor Medicale- preturi diferite in functie de afectiunea tratata;

2.  Componenta Serviciilor Hoteliere: - 880 ron/loc in camera dubla/11 nopti- tarif exclusiv pentru 
pacienti;

3.  Componenta serviciilor de masa: 990 lei/pensiune completa/11 nopti. Acest serviciu este 
oferit Gratuit pacientilor care reusesc sa reserve loc de cazare in clinica. 

Etapa II - am ajuns la NeoKlinik
Cu sinceritate iti marturisim ca ne bucuram ca ai ales sa urmezi un tratament de recuperare la 
NeoKlinik. 

Scopul nostru ca si al Tau este sa aducem o ameliorare durerilor si afectiunilor medicale cu care te 
confrunti. 

Ai ajuns aici in urma unei rezervari in care s-au stabilit detaliile de baza ale tratamentului. Stim 
si noi si Tu care sunt conditiile de cazare si masa, tipul procedurilor incluse si timpul pe care il vei 
petrece aici.

1.  Ulterior formalitatilor de cazare unde te rugam sa specifici daca urmezi un regim alimentar 
medical(diabet, hiposodat sau hepatic), urmeaza CONSULTATIA Medicala. Vei fi investigat de unul 
dintre medicii NeoKlinik. Te rugam sa fii cooperant si sa nu-I ascunzi nimic. In functie de pachetul la 
care te-ai inscris medicul iti v-a prescrie protocolul de recuperare. La consultatie poti sa iti exprimi 
intentia de a urma tratament si pentru alte afectiuni decat cele discutate initial. In acest caz vei fi 
informat asupra costurilor suplimentare.

Vei “scapa “ de la Medic cu o 2 fise de tratament. Una pentru Tine si una pentru Ozonoterapie - fisa pe care 
la prima procedura cu ozon o vei preda la cabinetul de ozon si  Fisa Ta cu procedurile de fiziokinetoterapie 
pe care o vei purta cu tine in fiecare zi la tratament si o vei preda la plecare - Ai grija de ea! 

Ghidul pacientului pas cu pas
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IMPORTANT: Gratuitatea de care beneficiezi la serviciile de masa este doar in situatia in care 
pachetul medical ales este de cel putin 1500 lei si ai prins loc de cazare in Clinica.  In cazul in care 
din diferite motive nu doresti sa efectuezi sau nu ti se pot prescrie toate cele 4 proceduri medicale 
plus tehnica cu ozon ai 2 optiuni: - ramai la pachetul minimal de servicii medicale pe care l-ai 
achizitionat si ai gratuitate la mese sau facem calculatia procedurilor medicale prescrise conform 
tarifelor din receptie si adaugam costul serviciilor hoteliere si de alimentatie tot la valoarea de 
Receptie.  Te anuntam ca este mai avantajos sa ramai la pachetul ales!

Procedurile medicale NU SE TRANSFERA de la sot la sotie si nici de la un pacient la altul!

2. Dupa consultatie te vei adresa personalului de la Receptia Clinicii pentru a lua in evidenta fisa 
ta si pentru plata eventualelor sume suplimentare. Tot aici poti adresa intrebari de lamurire.

Apoi vei merge la BAZA DE TRATAMENT si vei fi programat. Un specialist Fiziokinetoterapeut va 
prelua Fisa TA si iti va comunica ora la care trebuie sa vii la tratament. Cand ajungi aici pentru prima 
oara, comunica personalului ca doresti programare. S-ar putea sa astepti 2-5 minute pana ei se 
elibereaza din alte activitati. In BAZA DE TRATAMENT vei fi programat doar pentru procedurile 
fiziokinetoterapeutice. La sectia de OZONOTERAPIE nu vor fi programari pe ore ci vei astepta la 
un rand. Intrarile la tratamentul cu ozon se fac in ordinea asteptarii. Astfel cand ai timp pentru 
tratamentul cu ozon vei veni la usa si vei intreba care este ultimul pacient ce asteapta pentru 
procedura. Tu vei urma dupa ultimul care asteapta acolo. Daca parasesti locul iti vei pierde randul. 
Nu poti tine locul unui alt pacient nici chiar sotiei/sotului.

Pentru ca procedurile de Ozonoterapie necesita un timp diferentiat pentru fiecare pacient nu 
putem aplica o altfel de organizare. Am incercat si varianta cu numere de ordine si cea cu lista si 
altele dar rezultatul cel mai bun a fost acesta cu rand. Este important sa Respecti randul. Daca ai 
procedure de fiziokinetoterapie de dimineata nu forta tot dimineata randul la Ozonoterapie. Fi 
respectuos si lasa-I pe cei ce au procedurile fiziokinetoterapeutice dupa-masa sa faca procedura 
de ozonoterapie dimineata.

3. Procedurile medicale se fac din prima zi. Ai fost consultat, ai fost programat si acum te duci in 
camera sa te schimbi in echipamentul pentru tratament. Incepi tratamentul la ora stabilita. Prima zi 
de LUNI este aglomerata. Nu va fi asa si maine daca vei respecta ora de programare si Tu si ceilalti 
colegi ! Nu te grabi cu procedurile. Corect este sa fie un timp de repaos de 20 minute intre manopere. 

Dupa finalizarea procedurilor din BAZA poti sa te adresezi personalului de la OZONOTERAPIE. 
Dupa aplicarea procedurilor vei fi trecut pe o lista. 

ATENTIE: Preluarea pacientilor se face doar in ordinea randului de asteptare. RESPECTA REGULA 
!  -  Exista o exceptie: in cazul procedurilor ce presupun tehnici de insuflatii rectale- acesti pacienti 
sunt luati cu prioritate la prima ora a diminetii sau atunci cand colonul este golit. NU AU PILE- este 
o impunere medicala.

Daca ai citit cu atentie aceste indicatii te vei descurca de minune.

4. La ora 13:30, activitatea medicala, inclusiv consultatiile sunt intrerupte si ne indreptam cu 
totii spre RESTAURANT. Vom servi masa impreuna. Locul tau la masa? Vei avea un loc fix pe tot 
parcursul sejurului. Acesta iti va fi indicat ori la intocmirea formalitatilor de cazare ori acum cand 
intram in Restaurant- in acest caz colegii mei te vor astepta sa te conduca la masa.

Mesele sunt servite la ore fixe: Micul Dejun la ora 8:30, Pranzul la ora 13: 30 si Cina la ora 19:00. Pachetul 
tau include toate mesele incepand cu Pranzul de LUNI si in ziua de iesire- Vineri ai inclus Micul Dejun.

Ghidul pacientului pas cu pas
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ATENTIE: Daca ti s-a acceptat un pachet scurt de 6 zile/5 nopti ai intrare cu Cina de Duminica si iesire 
Vineri cu masa de Pranz. ( Situatie exceptionala aparuta in cazul unor anulari de ultim moment).

Mesele sunt in regim de meniu fix. Te asiguram ca sunt mereu poaspete. Incercam sa fie si gustoase. 
Aici avem o problema: gatim ca in Ardeal. Se gateste diferit ca in alte regiuni si s-ar putea ca uneori 
sa nu fie chiar pe gustul tau. Vei avea afisat in fiecare zi la Receptie meniul ce va fi servit in ziua 
respectiva. Daca nici cum nu te convinge poti solicita ospatarului sa ti se gateasca ceva diferit. In 
acest caz vei suporta contravaloarea serviciilor comandate.

!!! Orice solicitare suplimentara fata de meniul fix va fi taxata la preturile din meniul restaurantului. 
Te rugam sa fii precaut in acest sens!

5. Dupa masa de Pranz continuam activitatea medicala. Nu te grabi, specialistii sunt in Clinica 
pana la ora 16:00 si in caz de nevoie programul se prelungeste. Respecta doar ora programarii. 

6. Timpul Tau liber este foarte important. Te afli in frumoasa statiune Moneasa, clasificata 
de Organizatia Mondiala a Sanatatii pe locul 3 in lume in ceea ce priveste efectul terapeutic al 
bioclimatului asupra sistemului nervos. Acest aspect l-am avut in vedere cand am decis sa 
deschidem aceasta clinica aici, la capatul lumii si nu intr-o statiune cu acces facil.

Dupa primele doua zile vei incepe sa intelegi cum functioneaza activitatea si te vei putea organiza.

Nu ai nici o restrictie in privinta timpului liber. Odata ce tratamentul tau este prioritar, timpul ramas 
poti sat ti-l petreci unde doresti.

Totusi daca intentionezi sa parasesti localitatea te rugam sa anunti la Receptie.

In fiecare zi de JOI te invitam la mica Petrecere a Prieteniei, o reuniune a pacientilor la un pahar de 
ceai sau vin fiert, cu muzica populara, un timp in care incercam sa ne cunoastem mai bine. Asadar 
Joi de la ora 18:00 te asteptam in fata Clinicii si vom gati afara.

7. Prezentul ghid si Regulament trebuie respectat de toti pacientii clinicii. La rezervarea locului ti 
s-a comunica despre gratuitatea serviciilor de masa sub rezerva respectarii regulamentului interior. 
Acesta este regulamentul.

Vei fi sanctionat cu anularea gratuitatii si a tarifelor de pachet in urmatoarele situatii:
• nu respecti orele de tratament,
• nu iti faci igiena corporala zilnic
• adresezi cuvinte jignitoare personalului
• prezinti stari de nervozitate prelungita
• jignesti colegii pacienti
• refuzi tratamentul
• acte de violenta
• fumezi in camera
• prezinti o stare de nemultumire continua fata de serviciile din clinica

8. Sugestii:
• Timpul petrecut la NeoKlinik trebuie sa fie destinat sanatatii tale. Incearca sa te deconectezi, 
sa uiti de problemele cotidiene.
• Ai la dispozitie posibilitatea unei consilieri psiho-motivationale Free. Nu ezita sa cauti si 
sanatatea sufleteasca in acest sejur.
• Cauta sa te imprietenesti cu ceilalti pacienti.
• Nu incerca sa obtii avantaje oferind bani personalului.
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• Orice probleme apar semnaleaza-le in timp util la Receptie.
• Respectati colegul de camera. Respecta normele de igiena corporala. Utilizeaza cu moderatie 
telefonul. Ajusteaza corect volumul televizorului.

9.  Intrebari Frecvente:

a) Pot sa raman singur in camera? 
Exista situatii cand se anuleaza rezervari in ultimul moment si atunci apare aceasta oferta. Se va achita 
in acest caz daca se doreste regim single locul ramas liber. Costul unei nopti de cazare in clinica este 
de 160 lei. Astfel daca doresti sa ramai singur vei achita si costul pentru locul al doilea, adica 80 lei/
noapte, doar daca disponibilitatea permite aceasta. Altfel nu exista posibilitatea de camera single.

b) Daca plec mai devreme mi se returneaza valoarea procedurilor neefectuate? 
Da, se returneaza valoarea serviciilor medicale neefectuate dar se vor adauga la suma de plata 
serviciile hoteliere si de restaurant care au fost asigurate gratuit intrucat se pierde incadrarea la 
pachetul de tratament cu gratuitate masa. La o valoare de tratament sub 1500 lei se va adauga 
automat valoarea serviciilor hoteliere , de masa si tratament pana la nivelul decontarii totale 
ale acestor servicii la valoarea tarifarelor din Receptie.  Sub nici o forma nu se va calcula suma 
pachetului impartita la zilele state. (GRESIT: (2380 lei : 11 nopti) X zilele state) (CORRECT: valoarea 
serviciilor medicale oferite conform tarifelor din receptie + tariful de receptie pe noptile dormite + 
tariful de restaurant pe mesele servite +costul consultului medical) 

c) Pot inlocui procedurile de fiziokinetoterapie cu cele de ozonoterapie?
Pachetul de tratament are clar stabilit procedura de ozonoterapie utilizata. Nu se pot inlocui 
tehnicile de fizioterapie cu cele de ozonoterapie. 

d) In situatia in care nu doresc sau din motive medicale nu mi se pot efectua anumite 
proceduri medicale mi se returneaza valoarea acestora?

Da, se returneaza valoarea serviciilor medicale neefectuate dar se vor adauga la suma de plata 
serviciile hoteliere, de restaurant si de tratament la valoarea tarifului de receptie intrucat se pierde 
incadrarea la Pachetul de baza. 

e) Cum procedez daca in urma unei tehnici apar reactii adverse?  
Orice situatie medicala atipica aparuta in urma unei proceduri trebuie semnalata personalului 
medical. Acesta se va organiza si vor hotara asupra situatiei in cel mai scurt timp.

f) Pot utiliza bazinul si pentru relaxare?
In intervalul orar 16-21 piscina poate fi utilizata in scop de relaxare.

g) Cum procedez daca partenerul de camera sforaie? 
Aceasta situatie este un risc asumat al celor care vin singuri. Va putem oferi dopuri de urechi 
pentru diminuarea disconfortului. 

h) In situatia in care am achizitionat proceduri medicale suplimentare fata de pachetul 
de baza dar nu le pot efectua pe toate acestea, mi se returneaza contravaloarea 
procedurilor suplimentar achizitionate?

Da, se returneaza valoarea procedurilor achitate suplimentar pachetului de baza daca acestea nu 
se mai aplica.

i) Am internet wireless in camera?
Internet wireless gasiti in holul de la receptia clinicii si in restaurant. In camere nu este disponibil 
acest serviciu. Parola: neoklinik  
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Daca doriti sa lucrati pe internet, va punem la dispozitie o masa in Restaurantul clinicii, cu acces wifi 
si prize de alimentare.

j) In Clinica pot gasi si proceduri antistress, detoxifiere sau estetica? 
La NeoKlinik se aplica un program recuperator ce imbina tehnici alopate de fizioterapie, 
kinetoterapie, hidrokinetoterapie, masaj, termoterapie si ozonoterapie.
Clinica dispune de tehnica medicala de ultima ora prin care se pot aplica proceduri deosebit de 
benefice si in primul rand ne adresam problemelor medicale. Totodata echipamentele noastre pot 
fi utilizate si pentru a se obtine rezultate de estetica sau wellness. Va descriem doar cateva din 
dotarile clinicii:

TERAPIA cu Ozon Medical – generator profesional- Promedic prin care se obtine ozonul medical 
in diferite concentratii aplicat prin diverse forme:

• Infiltratii cu Oxigen ozon – aplicate pe patologia reumatica, in artroze, in nevralgii, in hernia de 
disc, lomboscioatica, spondiloze, bursite, artrite, estetica faciala
• Insuflatii nazale cu oxygen-ozon – aplicate in rinite alergice si sinuzite
• Insuflatii auriculare cu oxygen-ozon – aplicate in afectiunile inflamatorii ale urechii
• Insuflati rectale cu oxygen-ozon – aplicate in afectiuni hepatice, afectiuni ale prostatei, ale 
colonului, afectiuni digestive, oboseala, stimularea potentei, diabet, neoplazii.
• perfuzia cu solutie ozonizata – aplicata in afectiunile circulatorii, boli reumatice degenerative, 
poliartrita reumatoida, scleroza in placi, diabet, recuperare si preventie post-avc, colesterol, 
imbunatatirea calitatilor reologice ale sangelui, boala Parkinson si alte afectiuni neurologice.
• Insuflatia vaginala- boli inflamatorii pelviene si infectii genital.
• Autohemoterapia majora – boli neurodegenerative, boli reumatice degenerative, afectiuni 
circulatorii, diabet, boala Parkinson, Scleroza in placi, Preventie si ameliorare in AVC, tratament 
de sustinere in neoplazii, afectiuni neurologice.
• Autohemoterapia Minora – alergii si boli infectioase, stimularea imunitatii
• Saculetii cu Ozon- afectiuni dermatologice, ulcere varicoase

SISTEMULl HOCATT PLUS-  reprezintă cel mai avansat dispozitiv transdermal descoperit până 
acum si aplica programe de recuperare cu urmatoarele terapii: 

• Saună cu aburi / Hidroterapie
• CO2 / Terapie cu acid carbonic
• Terapie cu aburi de ozon (transdermală)
• Terapie cu aburi de oxigen
• Terapie cu lumina fotonică şi cu spectru
• Terapie cu oxigen (EWOT)
• Terapie cu plante / Aromaterapie
• Electroterapie
• Ultrasonic cavitation
• FAR Infrared Therapy (FIR)      
• Cost 150 lei/sedinta

MASCA FACIALA CU LED - Această terapie permite utilizarea luminii in diferite culori si 
frecvente, fie separate fie simultan cu efect global, de rejuvenare, uniformizare a culorii pielii, 
stimulare a microcirculației, a neocolagenezei și a activității celulare.  Masca cu LED este noul 
tratament preferat al vedetelor de la Hollywood pentru rejuvenare și anti-acneic. 

50 lei/sedinta
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APARATUL DETOX SPA - este un aparat profesional de detoxifiere a organismului care are la 
baza principiul tratamentului prin ionizari, intr-o maniera simpla si placuta. Aparatul de detoxifiere 
Detox Spa accelereaza detoxifierea naturala a organismuli si ajuta la functionarea normala a 
ficatului si rinichilor. Ionii pozitivi si negativi atrag si se ataseaza la particulele toxice cu sarcini opuse, 
extragandu-le afara din organism, prin piele. Fiecare sesiune dureaza aproximativ 30 minute.

30 lei/sedinta

VACUSHAPER - imbina principiile aplicate in fitness 
cu o tehnologie perfomanta de terapie prin vacuum. 
Vacuum-ul distruge depozitele de grasime prin masarea 
intensiva si in profunzime a muschilor. Cumulat cu alte 
tratamente precum sauna sau stimularea musculara, 
acesta grabeste procesul de ardere a grasimilor, marind 
astfel fluctuatia sangelui si in celulele de grasime. Datorita 
marimii suprafetei de actionare, readucerea sangelui in 
inima se efectueaza cu ajutorul bicicletei ergometrice 
incorporate in aparat.

2 lei/minut

CAPSULA DERMALIFE SPAJET - este o capsula 
translucida ce creeaza satisfactie totala prin: radiatii 
infrarosii, sauna uscata, sauna umeda, dus vichy, dus 
scotian, cromoterapie, dus tropical, hidrofuziune, 
fitoterapie, pat vibrant, sistem vitaminizat/mineralizat, 
briza de ioni negativi. 

Rezultatele terapiei sunt confirmate de vechile principii 
medicale japoneze conform carora apa si uzul ei in 
tratamentele corporale prin presiune pot inlatura 
anumite boli si pot imbunatati starea generala a corpului 
uman. 

100 lei/sedinta

Alaturi de aceste tehnici care pot fi utilizate si pentru eliberarea stresului sau estetica, in clinica 
gasiti proceduri de Kinetoterapie, Hidrokinetoterapie, Masaj Terapeutic, Drenaj Limfatic, Laser, 
Termoterapie, Magnetoterapie, Ultrasunet, Unde Scurte, Bai galvanice, Curenti electrici.

Detalii despre tarifele procedurile fiziokinetoterapeutice gasiti la receptia clinicii.

SALINA NEOKLINIK  
Atmosfera sărată din interiorul Salinei NeoKlinik are o încărcătură microbiană de 10 ori mai mică 
decât cea din afara ei. Ionizarea şi puritatea aerului din salina artificială sunt compatibile cu aerul de 
munte de la altitudini de 800-1000. Sedinta de terapie dureaza 50 minute. Suprafata saline este de 
200 mp.

25 lei/sedinta (abonament 10 sedinte consecutive -200 lei)
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SISTEMUL SUPER INDUCTIV (SIS) 
Utilizeaza efecte curative ale campului electromagnetic 
de înalta intensitate, reprezinta un tratament perfect 
al starilor dureroase ale sistemului neuromuscular 
si al articulatiei scheletice. Constructia ingenioasa a 
aplicatorului permite administrarea terapiei fara a fi 
nevoie de contact direct cu pielea, avand în vedere 
confortul pacientului si al terapeutului.

150 lei/sedinta

TERAPIA CU UNDE DE SOC (SCHOCKWAVE)  
Este un dispozitiv multidisciplinar utilizat în ortopedie, 
fizioterapie, medicina sportiva, urologie si medicina 
veterinara. Principalele sale active sunt ameliorarea 
rapida a durerii si refacerea mobilitatii. Este o terapie 
non-chirurgicala, fara a fi nevoie de analgezice. Este o 
terapie ideala pentru a accelera recuperarea si a vindeca 
diferite indicatii care cauzeaza dureri acute sau cronice.

150 lei/sedinta

TERAPIA TECAR 
Datorita proceselor si echipamentelor sale, terapia 
Winback TECAR permite multiplicarea efectelor 
terapeutice si a eficientei muncii fizioterapeutilor. De 
la prima sesiune, efectele asupra durerii resimtite, a 
mobilitatii si a revascularizarii au fost spectaculoase. 
Procesul de vindecare prin utilizarea tecterapei poate 
permite o reabilitare de pana la doua ori mai rapida decât 
un tratament clasic fara Winback.

100 lei/sedinta (abonament 10 sedinte/700 lei)

FOTOLIUL EMSELLA 
Dispozitivul revoluționar pentru tratarea incontinenței 
urinare, prostatita și imbunătățirea vieții sexuale, atat 
la femei cat si la bărbați. Aparatul utilizează un camp 
electromagnetic concentrat de mare intensitate, extrem 
de puternic (similar cu un RMN), cu acțiune selectivă și 
non-invazivă! O singura ședinta cu BTL EMSELLA, produce 
mii de contracții supra maximale a mușchilor planșeului 
pelvian, echivalentul a 11.200 de exerciții Kegel!

250 lei/sedinta
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LASER DE INALTA INTENSITATE (H.I.L.) 30wati/BTL 6000 
Este rezultatul tehnologiei superioare a zilelor noastre, care combină sistemul inteligent de scanare 
laser 4B cu cea mai performantă și ideală lungime de undă a luminii. Inovația constă în faptul 
că datorită interacțiunii cu tesutul, lungimea de undă de 1064 nm permite tratarea structurilor 
adânci, lucru mai puțin posibil până în prezent la dispozitivele medicale existente pe piață.

Alaturi de aceste tehnici care pot fi utilizate si pentru eliberarea stresului sau estetica, in clinica 
gasiti proceduri de Kinetoterapie, Hidrokinetoterapie, Masaj Terapeutic, Drenaj Limfatic, Laser, 
Termoterapie, Magnetoterapie, Ultrasunet, Unde Scurte, Bai galvanice, Curenti electrici.

Detalii despre tarifele procedurile fiziokinetoterapeutice gasiti la receptia clinicii.

100 lei/sedinta
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Contact
 0741039292
 0757571635
 0257313131

 neoklinik@yahoo.com
 www.neoklinik.ro
facebook.com/neoclinic.clinica.hotel

    Lucruri necesare
• Carte de identitate / Buletin de identitate;
• rezultate la analize necesare, recente, relevante, daca exista;
• medicatia curenta;
• trening, tricouri si adidasi/tenesi – pentru activitatea fizica 

de interior;
• halat de baie, papuci de baie, costum de baie, prosoape, 

uscator de par – pentru baza de tratament;
• papuci comozi de interior/o incaltaminte curata, lejera 

in picioare – pentru sala de mese, seminarii medicale, 
consultatii, clasa de gatit;

• imbracaminte adecvata pentru sezon – plimbari in natura, 
drumetii, inviorare;

• buna dispozitie si voie buna.

Vă așteptăm cu drag!


