Elektroliečba degeneratívnej choroby chrbtice
– elektrofyziologická potencialová terapia
Wagih Al-mushri – neurológ, Univerzita Keele, Spojené kráľovstvo
„Nárast objemu medzistavcovej platničky vplyvom Impedančnej terapie je revolúciou v liečbe bolestí chrbta.“(kongres Spine and spinal disorders, Londýn,
Spojené kráľovstvo, 2018)
Účinky Impedančnej terapie overuje v medicínskej praxi.
Walter Bini – neurochirurg, Healthpoint hospital, Spojené arabské emiráty
„Ani opakované aplikovanie kmeňových buniek priamo do medzistavcovej
platničky nedokázalo naštartovať jej rast – degeneratívna choroba chrbtice
sa nezastavila, ale pokračovala ďalej.“
Metódu skúma počas veľkej časti svojej medicínskej praxe. Od roku 2018
je spolupracovníkom Kliniky impedančnej terapie pre export jej metódy do
univerzitných pracovísk v Európe.
Katarína Karašinská – neurologička, KK MED – CT vyšetrenia, Slovensko
„Inovatívna liečebná metóda, Impedančná terapia, je efektívna pri odstránení civilizačného degeneratívneho ochorenia chrbtice. O výsledkoch postupu
som sa presvedčila pri vyšetreniach liečených pacientov.“
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Eric M. Massicotte – neurochirurg, University Health Network, Canada
„.Zaradenie Impedančnej terapie do pooperačnej a predoperačnej starostlivosti
plánujeme v našich podmienkach od roku 2020. Klasifikácia degeneratívneho
ochorenia chrbtice pomocou Impedančnej terapie totiž ponúka nový pohľad na
jej liečbu.“
Pavol Kostka – neurológ, Klinika impedančnej terapie, Slovensko
„Impedančná terapia lieči degeneratívne ochorenie chrbtice.“
Zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu a regenerácie poškodenej medzistavcovej platničky. Od začiatku milénia skúma vplyv
elektroliečebných impulzov na degeneratívne ochorenie chrbtice.

Impedančná terapia zregeneruje poškodenú chrbticu
a vráti jej stratenú funkciu

Bez operácie

MUDr. Pavol Kostka  profil
Narodil sa  roku 1973 v  Kežmarku (Slovensko). Štúdium ukončil na Lekárskej fakulte UK v
Bratislave v roku 1999. Lekársku prax vykonával v Popradskom regióne. V roku 2001 bol
zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore
neurológia absolvoval v roku 2017.Od roku 2000 sa venuje aplikácii špecifického elektrického
impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinfekčného pôvodu
neinvazívnou cestou. V roku 2009 zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu
medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.

https://www.youtube.com/watch?v=N1vovIY1ESU
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