20. yüzyıldaki son bilimsel ilerlemeler üzerine temellendirilmiş
bulunan, 21. yüzyıl tıbbı

Tedavi uygulama sonuçlarından iki örnek:

Başka Sorularınız var mı?

60 yaşında bir şirkette müdür olan erkek hasta:

Eğer tedavi ile ilgili başka sorularınız varsa, örneğin tedavi
süresi, ücret konusu gibi, aşağıdaki adresle irtibat
kurabilirsiniz:

Ağrılarım inanılmaz durumdaydı ve özellikle geceleri
hareketsiz halde iken dayanılmaz duruma geliyordu.
Teşhis olarak bu ağrıların sırtımdan kaynaklandığı
söyleniyordu. Çözüm olarak getirilen öneri de sadece şu idi:
“Bu duruma alışmaya çalışın, hayatınızın bir parçası olarak
kabul edin”. Kullandığım ilaçlar ve yapılan iğneler günlük
yaşamımı öylesine olumsuz etkiliyordu ki artık yaşama
küsmüştüm. Bu sırada Matriks-Ritm-Tedavisi diye bir tedavi
yöntemi olduğunu duydum. Geldiğim tedavi ünitesinde
yapılan ve sadece Matriks-Ritm-Tedavisi’nin uygulandığı 4
seanstan sonra sonuç şu oldu: Kendimi çok daha iyi
hissediyorum, ağrıkesici ilac hiç kullanmıyorum. Depresyon
halim geçti. Yaşam kalitem öylesine yükseldi ki, artık
normal bir insan gibi yaşar oldum.
* Hastanın ismi bizde saklıdır.

Ağrılar ve hareket
kısıtlanmalarına karşı
yeni bir tedavi

Matriks-Ritim-Tedavisini uygulayan bir Fizyoterapistin,
50 yaşındaki bayan gazeteci hastası ile ilgili raporu:
Tanı: Şiddetli başağrısı, boyun bölgesinde ağrı, boyun
hareketlerinde kısıtlılık hali.
Tedavinin uygulanışı: İlk seansta ( 1 saat 15 dakika) boyun
bölgesine önce Matriks-Ritm-Tedavisi ve sonra sıcak yastık
(hot-pack) uygulandıktan sonra manuel tedavi yöntemleri
uyguladım. İkinci ve üçüncü seanslarda (45’er dakika)
sadece Matriks-Ritm-Tedavisi ve sonra sıcak yastık
uyguladım. Hastanın tüm şikayetleri tamamiyle geçti ve
dördüncü seansa gerek kalmadı.
Matriks-Ritim-Tedavisini uygulayan bir Fizyoterapistin
47 yaşında bilgisayar programcısı bir erkek hasta ile
ilgili raporu:
Tanı: Akut durumdaki “donuk omuz” nedeniyle sağ kolunu
hemen hemen hiç hareket ettiremiyor. Geceleri ağrı
nedeniyle uykusu bölünüyor.
Tedavinin uygulanışı: İlk seansta ( 1 saat) sadece MatriksRitm-Tedavisi uygulandı. Şikayetlerde hemen bir azalma
oldu. Uygulamalar arasında 3 gün ara verilerek yapılan
daha sonraki uygulamalarda (45’er dakika) Matriks-RitmTedavisini takiben sıcak yastık ve sonra manuel tedavi
yöntemi uygulandı. Toplam 20 seanstan sonra omuz
eklemindeki ağrı tamamen geçti ve eklem hareketleri
tamamen açıldı.

Eğer, tedavinin bilimsel yanıyla ilgili daha başka
sorularınız varsa başvuracağınız adres:

Matrix Center
Ankara Türkiye
Dizem Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Kıbrıs sokak 18 / 2 06690 A.Ayrancı / ANKARA
Tel : +90 312 467 51 37 (pbx)
Fax : +90 312 467 38 65
www.matrixcenterturkiye.com
info@matrixcenterturkiye.com
email: dizem_saglik@mynet.com

Matriks-Ritm-Tedavisi
Ağrıları dindirir ve iyileştirir.

Bu tedavinin mekanizması nedir?
Vücudumuzdaki hücreler, sağlıklı oldukları sürece, ritmik bir
şekilde hareket ederler. Eğer bu ritmik hareketler herhangi
bir sebeple “bozulursa”, hücrelerin içerisinde yaşadıkları,
“bağ dokusu” veya “Matriks” dediğimiz dokuda yapışıklıklar
olur ve buradaki hücre hareketlerinde yavaşlamalar
meydana gelir. Bu durumda hücreler yeterince beslenemez
ve ortaya çıkan artık maddeler de bölgeden
uzaklaştırılamaz hale gelir. Bunun sonucunda ilgili bölgede
öncelikle, hastanın kolaylıkla farkına varamadığı hafif bir
hassaslaşma olur; sonra - özellikle ağrı ile kendini
gösteren- ciddi problemler ortaya çıkmaya başlar. Bunlar da
zaman içinde yerine göre kas, kemik, kıkırdak, damar
sistemleri ve sinir dokularına etki eder. İşte Matriks-RitimTedavisi bu süreçlere karşı (bunların oluşmasını önlemede
ve eğer oluştu ise tedavisinde) kullanılır.
Bu tedavi aletinin özel bir şekilde biçimlendirilmiş tedavi
başlığı, vücudumuzun kendine özgü fizyolojik titreşimlerinin
aynısını mekanik olarak
ortaya çıkaracak şekilde
yapılmıştır. Bu titreşimler
vücuda dışarıdan mekanik
olarak uygulanarak,
özellikle iskelet kasları ve sinir
sistemini ağrı vermeksizin,
harmonik ve ritmik bir şekilde
uyarırlar. Bu işlem sonucunda
Matriks-Ritim-Tedavisini yaparken
metabolizma süreci
kullanılan tedavi aleti.
(hücrelerin ve hücre
çevresinin besinleri kullanma ve atık maddelerden arınma
süreçleri) çok kısa zamanda tekrar normal haline döner.
Böylece dokularda hücresel düzeydeki iyileşme ve
rejenerasyon süreci tekrar başlatılmış olur.

Bu sistem ile hangi hastalıkları tedavi
edebiliyoruz?
Boyun Bölgsindeki Uygulama
Omuz Bölgesindeki Uygulama

Matriks-Ritm-Tedavisi, aşağıdaki listede sıralanmış
hastalıkların tedavisinde, tıbbın çeşitli disiplinlerinde,
halen başarıyla kullanılmaktadır:
•
•
•

•
•

•

•

Bu tedavi nasıl geliştirildi?
Matriks-Ritm-Tedavisi Almanya’nın
Erlangen Şehir Üniversitesinde yapılan ,
hücre biyolojisi ile ilgili, klinik tabanlı
bilimsel araştırmaların sonucunda
geliştirilmiş bir tedavi biçimidir. Bu
araştırmaları yapan bilim adamları
hücreleri canlı/yaşayan hallerinde
gösteren, “vital mikroskop” dediğimiz
mikroskoplar yardımıyla inceledikleri
özelliklerden yola çıkarak, fizik tedavi
Hücredışı matriks adı verilen
veya fizyoterapide başarılı şekilde
bölge içerisinde, vital
mikroskop ile gözlemlenen
kullanılan yeni bir tedavi yöntemi
hücreler.
olarak geliştirmişlerdir.

•

Şişliklerin azaltılmasında (ödem durumunda ),
Düşük ayak, yara izleri (skar dokusu) ve diğer
doku yapışıklıklarında, kas spazmları ve vücuttaki
duruş bozukluklarında,
Doku sertliklerinde, spastisitede ve eklem
sertliklerinde,
(Örneğin yaralanma veya sakatlıklardan sonra
veya uzun süre hareketsiz
kalmaya bağlı olarak görülen “hareket kısıtlılığı”
durumlarında,
Eklem kapsülündeki yapışıklıklarda,
Gerilim baş ağrısı ve migren durumlarında, akut ve
diğer kronik ağrı hallerinde ve “Fantom ağrısı”
olarak adlandırılan, kesilmiş uzuvların yerinde
sanki uzuv varmış gibi hissedilen ağrı
durumlarında,
Kulak çınlaması (Tinnitus) veya el bileğindeki
ağrılarda (Karpal-Tunel Sendromu), sinirlerdeki
iyileşmenin (rejenerasyonunun)
hızlandırılmasında,
Romatizmal hastalıklar, kemik erimesi
(osteoporoz), eklem kireçlenmesi (dejeneratif
artrit) veya yumuşak doku romatizması
(fibromiyalji) gibi kronik-dejeneratif rahatsızlıklar
grubuna giren hastalıklarda iyileşmenin
hızlandırılmasında,
Vücuttaki açık yaralar (dekubit ülserleri) ve şeker
(diabet) hastalarının bacaklarında görülen
yaralarda (ulcus curiris) kılcal damar sistemlerinin
iyileşmesinde; varis ve selülit durumlarında,

Sırt Bölgesi İçin Uygulama
Diz Bölgesi İçin Uygulama

Matriks-Ritim-Tedavisi, önceden özel olarak
hazırlanmayı gerektirmeyen ve uygulama sırasında
ağrı vermeyen, yumuşak etkili bir tedavi yöntemidir.

