SEZNAM BOLEZENSKIH IN POŠKODBENIH INDIKACIJ,
PRI KATERIH UPRABLJAMO VITA-LIFE R-SYSTEM:
(nastavitve posameznih aplikatorjev, načini in metode uporabe pri posamezni indikaciji, so podrobneje
opisane v "Kliničnem priročniku za uporabo R-systema")

PO ABECEDNEM VRSTNEM REDU:

A
akne
akupunkturne in sprožilne točke-stimulacija
alergije
Alzheimerjeva bolezen
ankilozirajoči spondilitis (bechterewjeva bolezen)
artritis
artroza
astma
atopični dermatitis

B
bolečina v mišicah
bolečine v križu, ledvenem delu
bolečine v ramenih
bolečine v vratu, vratna vretenca
bronhitis
bruhanje, slabost
burzitis

C
celjenje ran
Chronova bolezen

Č
črevesne težave, razjede, rane

D
debelost
diabetes, sladkorna bolezen
diarea

E
ekcemi
emfizem pljuč (nabiranje zraka v pljučih)

F
fantomske bolečine (bolečine v amputirani okončini)
frakture (zlomi)

G
gastritis
gastroenteritis (infekcijska diareja)
gibalni sistem-težave
ginekološke težave
glavoboli
gripa

H
hematomi, modrice
hemoroidi
herpes
hiperhidroza (prekomerno potenje)
hormonsko neravnovesje
hrbtenjača-poškodbe, težave

I
impotenca
infarkt, stanja po srčnem infarktu
infekcijske bolezni
inkontinenca
izčrpanje zaradi časovne razlike (jet lag)
izpah kolka
izpadanje las

K
kap, stanja po možganski kapi
karpalni tunel
koleno-bolečine
kolitis (ulcerozni kolitis)
kolki (težave)
komolec, bolečine v komolcu
koža-poškodbe, težave
krčne žile
kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
kronična utrujenost

L
ledvice-obolenja
lumbago
lupus erithematosus

M
meniskus-poškodba
menopavza (menopavzni sindrom)
menstrualne težave
mialgia (fibromialgia)
migrene
mikrocirkulacija, kapilarizacija-spodbujanje
mišice medeničnega dna-oslabitev
mišice-poškodbe, težave
motnje spanja
motnje zaznavanja
multipla skleroza

N
nategi kit, narastišč mišic
nategi mišic
natrganje mišic, kit
nemirne noge-sindrom

O
oči, oftalmološki problemi
okrevanje po nesrečah
osteohondritis (vnetje hrustanca)
osteonekroza (odmrtje kosti)
osteoporoza

P
palec na nogi (odebelitev kosti na zunanji strani)
pankreatitis (vnetje trebušne slinavke)
paraliza
Parkinsonova bolezen
pasavec (herpes zoster)
Perthesova bolezen (odmrtje stegnenice)
plosko stopalo, platfus
polinevropatija (obolenja perifernega živčevja)
pooperativna in posttravmatična stanja
poškodbe gležnja
poškodbe kosti
poškodbe ligamentov
poškodbe mišic
prebavne težave, prebavni trakt
predmenstrualni sindrom (PMS)
prehlad
preležanine
preskakujoči prst
presnova-motnje, težave
profilaksa (preventiva pred boleznimi)
prostata-težave, vnetja, obolenja
protin, putika
psoriaza (luskavica)

R
razdražljivo črevesje
refluks
rehabilitacija po poškodbah
respiratorni trakt, dihala

S
sečila-bolezni,težave
sinusitis
skolioza (ukrivljenost hrbtenice vstran)
slabost
spondilolisteza (zdrs enega vretenca preko drugega)
sproščanje, wellness, vitalnost
stopalo-nateg
stres
sudeckova atrofija (kompleksni regionalni bolečinski sindrom)

Š
ščitnica-težave, bolezni
športna medicina
športne poškodbe

T
teniški komolec
težave s cirkulacijo, krvnim obtokom
tinitus
tromboflebitis

U
umetni sklepi-težave, razrahljanje
urinarni trakt, sečila

V
vene
visok nožni lok (težave)
visok pritisk
vnetja
vnetja črevesja
vnetja jajčnikov, ciste
vnetja kit
vnetja mišičnih narastišč
vnetja živčevja
vnetja živčnih končičev
vnetje lasnih mešičkov, mešičkov dlak
vnetje sklepnih ovojnic
vrat-poškodbe
vretenca-poškodbe

Z
zamrznjena rama
zapestje-bolećine, poškodbe
zaprtje
zdrs medvretenčne ploščice (diskus hernia)
zmanjšana gibljivost (sklepov, mišic, kit…)
zobje, bolečine v zobeh, ustni votlini

Ž
želodčne težave, razjede, rane
živčevje dlani-poškodbe
živčevje-poškodbe
živčni sistem-težave

