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Program
posílení imunity

pro dětské pacienty
a zvláště pro ty, kteří již

COVID-19 prodělali

Odborný léčebný ústav Metylovice
je příspěvkovou organizací zřizovanou

Moravskoslezským krajem
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Zvedněme děti od počítačů a dopřejme jim 
zase pohybové aktivity a zážitky

» REHABILITAČNÍ SKUPINOVÁ CVIČENÍ – pohybová aktivita zaměřena nejen na pohybový
systém, ale i na dýchaní. Jde o cvičení protahovací, posilovací, kondiční, cvičení na prevenci 
vadného držení těla a dechovou rehabilitaci, redukční cvičení s využitím pomůcek (balanční 
čočky, bosu, gymbally, overbally, …)

» DECHOVÁ CVIČENÍ – Pomocí jednoduchých cviků děti posilují svaly důležité pro správné 
držení těla, procvičují dýchací svaly a bránici (foukají do peříček, větrníků, magic-ballů, 
bublifuků ) a učí se relaxovat. Využíváme také POWERBREATHE, tzv. ,,činka pro bránici“ – 
dechový trenažér k posílení dýchacích svalů. Zvyšuje kapacitu plic a celkovou kondici.

» KLIMATOTERAPIE – sportovní a pohybové aktivity ve venkovním areálu léčebny. Výšlapy 
na okolní beskydské kopce a kopečky.

» NORDIC WALKING – dynamická chůze se speciálními sportovními holemi v okolí areálu.

» HYDROKINEZIOTERAPIE – cvičení ve vodě s využitím různých pomůcek (činky, pontony, 
hadi,…), aktivní cvičení zlepšující kondici a svalovou sílu.

» BEŽECKÉ PÁSY V BAZÉNU – jsou určeny pro kondiční trénink chůze nebo běh pod 
vodou s odlehčením nosných kloubů.

» KARDIO ZÓNA – využití běžeckých pásu, rotopedů, stepperu, orbitrecu.

Další procedury V LÉČEBNÉM PROGRAMU dle indikací:

» INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – skoliózy, plochonoží, stavy po úrazech
a operacích pohybového aparátu.

» INHALACE – vincentkou, roztokem soli z krymského jezera.

» OXYGENOTERAPIE – regenerační metoda založena na principu inhalace přiměřených 
dávek kyslíku.

» MOŘSKÁ LÁZEŇ – uzavřená místnost, ve které dopadá na děti mlhovina, tvořená z roztoku
soli z krymského jezera SAKI. Mlhovina se inhaluje a současně působí na celé tělo a ekzémy.

» KRÁTKOVLNÁ DIATERMIE – přístroj, který využívá tepelného efektu vysokofrekvenčního
proudu  procházejícího tkání. Vlivem tepla dochází k prokrvení, urychlení látkové výměny 

 a regeneraci.

» WELLNES – sauna, bazén, whirpool.                              Těšíme se na Vás.



V dnešní složité době, kdy děti nemohou mezi své kamarády, učí se z domova 
přes monitor a nemají možnost chodit na tréninky a kroužky, nabízíme program, 

který se jim bude líbit. Po celou dobu probíhá školní výuka v moderně 
vybavených učebnách pod vedením speciálních pedagogů.

SNOEZELEN
(senzorická, relaxační místnost)

Speci�cky vytvořené prostředí, pro účely senzorické stimulace, 
relaxace a prožití osobní zkušenosti. Nabízí nové zážitky, fyzické 

i psychické zklidnění, zaměstnání smyslů a výběr
příjemných aktivit.

BEMER TERAPIE
BIO-ELEKTRO MAGNETICKÁ REGULACE ENERGIE

Zlepšuje plicní perfuzi, aktivuje a stimuluje procesy látkové 
výměny v buňce, regeneruje.

CERAGEM MASTER V3
Masážní lehátko, které uvolňuje zádové svaly, mobilizuje, 

vyhřívá a posiluje imunitu.

SUCHÁ MASÁŽNÍ VANA
Vana s masážním účinkem teplé vody, narážející na pružnou 

membránu. Působí na oběhový systém, odbourává stres 
a snižuje svalové napětí celého těla.

SOLNÁ JESKYNĚ
Vytvořena z kvádrů soli z krymského jezera SAKI.

Součástí jeskyně je i difuzér, uvolňující jemnou 
mlhovinu z roztoku soli.

Podařilo se nám NOVĚ VYBUDOVAT a zařadit do
léčebného programu procedury pro posílení imunity

organismu podle nejnovějších poznatků:

Sůl z krymského jezera Saki Snoezelen Snoezelen

Solná jeskyně

BEMER

CERAGEM MASTER  V3Suchá masážní vana

Solná jeskyně


