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ÚVOD 

 

 

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium má sídlo v obci 

Metylovice na kopci Vrchovina, v prostoru sedla mezi masivem Ondřejníku a Metylovickými 

hůrkami. První zmínky o této stavbě vedou do roku 1437. Za války se budova stala ozdravovnou 

pro mládež z německých krajů ohrožených nálety. Počátkem roku 1945 byly německé děti 

odvezeny a ozdravovna až do osvobození zela prázdnotou. Historie Odborného léčebného ústavu 

Metylovice začíná v roce 1949, kdy byla do obce Metylovice přemístěna zotavovna z Jánských 

lázní.  

V roce 1982–1984 byl provoz na kratší dobu přerušen a prováděly se nutné rekonstrukce, 

přestavby a budovaly se rehabilitační místnosti a nová tělocvična. Dále pak v průběhu dalších let 

došlo k mnoha změnám, nejen v názvu zdravotnického zařízení (dříve Beskydské dětské 

sanatorium), ale zejména v jeho charakteru a provádění léčebných činností. Odborný léčebný 

ústav je registrovaný jako nestátní zdravotnické zařízení Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje od 1. 1. 2003. Hlavní poslání sanatoria spočívá v poskytování ústavní a ambulantní péče. 

 

Druh a rozsah poskytované péče: 

Ambulantní péče v oborech: pediatrie, neurologie, alergologie a klinická imunologie, fyziatrie, 

balneologie a léčebná rehabilitace. 
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AMBULANTNÍ REHABILITACE 

Cílem rehabilitace je zlepšit nebo úplně vyléčit stav, pro který byl pacient přijat do ambulantní 

péče. Dle specifikace daného zařízení, které podle vyhlášky č. 350/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů určuje indikační seznam, provádí jednotlivá zařízení komplexní rehabilitační léčbu, která 

je důležitou součásti léčebného procesu – např. LTV, reflexní metody dle Vojty a Bobatha, 

elektroléčba, vodoléčba, diatermie a inhalace aerosolu přírodních minerálních vod, případně s 

medikamentózními přísadami. (Vyhláška č. 350/2008 Sb.) 

Rehabilitace je hlavní dominantou zařízení její vybavení je nejdůležitější součásti léčebny a 

léčebného procesu. Komplexní rehabilitační léčba je důležitou součásti léčebného procesu – LTV, 

reflexní metody dle Vojty a Bobatha, elektroléčba, vodoléčba, diatermie a inhalace aerosolu 

přírodních minerálních vod, případně s medikamentózními přísadami.  

Léčebný plán je prováděná dle dané diagnózy a FT poukazem. Léčí se zde jak různé 

indikace respiračních onemocnění, obezity, tak skolióz, plochonoží a dalších neurologických 

diagnóz.  
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Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, p.o. v současné době 

disponuje moderními rehabilitačními přístroji, které jsou k dispozici jak pro děti, které absolvují 

léčebný pobyt, tak i pro ambulantní pacienty. 

 

InBody 370  

Jedná se o moderní přístroj pro zdravotní péči, který využívá nejnovější technologii DSM-BIA. 

Revoluční technologie DSM-BIA vytvořila nový standard, neboť umožňuje získat zcela přesné 

výsledky a profesionální zpracování dat pomocí softwaru Lookin´Body. 

InBody 370 poskytuje tato data:  

• Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha 

• BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR) 

• Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR) 

• Hodnocení tukové a svalové tkáně 

• Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť 

• Historie tělesného složení 

 

• Platba dle ceníku 

 

Balanční plošina HUBER 360 

HUBER® 360 nabízí integrované funkční nastavení 

rehabilitace a cvičení do různých úrovní pro širokou škálu 

pacientů s rychlými výsledky zlepšení jejich stavu. 

Patentovaná funkce Dynamic Posture Corrector™ umožňuje 

přesné a progresivní cvičení, zatímco plošina mobilizuje 

klouby v každé úrovni pohybu. Zábavné cvičení s 

motivačními prvky a individuální rehabilitační plán. 

• FT poukaz- 21 221 
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LASER PhysioGo 400C 

Terapeutický biostimulační laser s grafickým dotykovým 7" displejem. 

Jde o neinvazivní terapii, kdy se využívá 

účinků světelné energie na tělesné tkáně a 

jejímu prokrvení. Po ošetření laserovým 

paprskem buňky lépe regenerují. V 

důsledku vlivu na nervovou tkáň má laser 

schopnost tišit bolest. Významný je také 

protizánětlivý efekt, mimo jiné ovlivněním 

lymfatické oběhu. 

• Platba dle ceníku. 

 

 

CRYOAIR MINI – LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE 

Indikací pro lokální používání chladu je především silné 

poškození pohybových orgánů v průběhu zánětlivého 

procesu. Hlavním ukazatelem při léčbě je fáze zánětu, 

protože ochlazování plní nesmírně důležitou úlohu už v 

rámci první pomoci, tedy bezprostředně po úraze. 

Kryostimulace je používána jako pomocná metoda při léčbě 

revmatoidního zánětu kloubů a degenerativních kloubních 

onemocnění, jejichž hlavním cílem je zbavit klienta bolesti. 

Velmi vhodné je také tuto metodu používat při léčení 

zánětu kloubních vazů a šlach, při poškození kloubů, 

měkkých tkání a změnách, které způsobují přetížení svalově 

šlachového aparátu.  

• FT poukaz- 21 116 
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DIATERMIE  
Krátkovlnná diatermie je způsob léčby, která pracuje s 

vysokofrekvenčním elektrickým proudem, který využívá k prohřívání 

postižených oblastí. V důsledku toho dochází rovněž ke zvýšenému 

prokrvení tkání a látkové výměně, což má za následek zlepšení jejich 

výživy. Dále napomáhá rozpuštění zánětlivých výpotků, změkčení 

vazivových srůstů a zvyšuje celkovou obranyschopnost organismu. 

Prohřátí tkání také pozitivně působí na uvolnění svalů a jejich relaxaci a 

tím pádem přináší úlevu od bolesti. 

 

• FT poukaz- 21 115 

 

 

BEMER 

Jedná se o přístroj, který funguje na principu indukčních magnetických polí. Terapie pomáhá při 

látkové výměně, podporuje lymfatický systém a imunitu, zmírňuje bolesti a pomáhá po 

operacích. Mezi nejvýznamnější účinky této terapie patří: 

• choroby dýchacích cest 

• poruchy prokrvení 

• revmatická onemocnění 

• léčba poúrazových stavů 

• navýšení fyzické i psychické kondice 

• posílení vlastní obranyschopnosti 

• zpomalení následků chronického onemocnění 

• optimalizaci zásobení vnitřních orgánů kyslíkem 

• urychlení doléčování po prodělavším akutním zánětu plic 

• usnadnění odkašlávání 

• snížení další medikamentózní léčby 

• zmenšuje bolest 

• pomáhá při poruchách spánku a nervové vyčerpanosti 

 

• FT poukaz- 21 113 
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SUCHÁ MASÁŽNÍ VANA neboli DREAM WATERJET 
je moderní zařízení, určené k suchým vodoléčebným masážím.  

Masáž zajišťuje 12 trysek rozdělených do 6 - ti 

masážních zón. Procedura je prováděna v lehkém 

nebo běžném oděvu. Lze masírovat jak celé tělo, tak i 

určité části těla v 6 - ti přednastavených programech 

s možností úprav. 

Masáž je prováděna proudem teplé vody, narážejícím 

na pružnou membránu. Suché vodní masáže jsou 

určeny jak pro relaxaci, tak pro rehabilitaci. Jsou 

ideální prevencí ochablých svalů a bolestí v oblasti 

zad a ramen. Pomocí této masáže se aktivuje 

metabolismus, Pozitivně působí na oběhový systém, 

odbourává stres, snižuje svalové napětí celého těla. 

• Platba dle ceníku. 

 

 

Intelect NEO  
 
Moderní kombinovaný rehabilitační přístroj pro 

elektroterapii, ultrazvuk a EMG. 

 

Volitelné moduly pro ovládací jednotku NEO: 

elektroterapie, EMG modul s elektrostimulací, vakuová 

jednotka, terapeutický ultrazvuk, terapeutický laser. 

 

• FT poukaz- 21 113 

• FT poukaz- 21 117 
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OXYGENOTERAPIE 

Jedná se o léčebnou a regenerační metodu založenou na principu 

inhalace přiměřených dávek kyslíku. Aby náš organismus mohl 

správně fungovat, je závislý na stabilním přísunu vzduchu. To je 

zajištěno dýcháním. V plicích se kyslík dostává do krve a pomocí 

oběhového aparátu do orgánů celého těla. 

Pokud je v těle nedostatek kyslíku, je v těle i nedostatek energie. 

Oxygenoterapií lze zvýšit psychickou i fyzickou kapacitu, tělo se po 

aplikaci čistého kyslíku rychleji regeneruje a relaxuje po zátěži, také 

napomáhá předcházet některým onemocnění a podporuje hojení. 

• Platba dle ceníku. 

 

RÁZOVÁ VLNA 

Rázová vlna je jedna z nejúčinnějších současných léčebných metod v terapii bolestí pohybového 

aparátu všeho druhu. 

 

Účinky rázové vlny 

• narušení a rozpouštění vápenaté usazeniny ve 

šlachách, úponech 

• zvýšení metabolismu ošetřované tkáně prokrvení a 

zvýšení látkové výměny v postižené oblasti 

• aktivace buňky produkující kolagen a další bílkoviny 

(jizvy, strie, pevnost pokožky u léčby celulitidy) 

• okamžitá redukce svalového napětí 

• snížení napětí v měkkých tkáních 

• stimulace protizánětlivého procesu 

• analgetický efekt (s ústupem bolestí se výrazně 

zlepšuje pohyblivost) 

• postupné zmenšení úponových bolestí 

• zvýšená osteogenese (tvorba) kostní tkáně 

 

• Platba dle ceníku. 
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     Léčba trakční jednotkou 

Rehabilitační metoda využívající mechanizmu oddálení 

kloubních plošek, protažení kloubních pouzder a 

ligament za současné svalové relaxace v okolí. Trakce 

jsou využívány zejména u diskopatií bederní a krční 

páteře, degenerativních změnách kořenových kloubů, u 

páteřních bolestivých syndromů tam, kde přinášejí úlevu. 

 

Jedná se o šetrné metody využívající postizometrické 

relaxace (dechová cvičení) ke snížení nebo úplnému 

odstranění drobných blokád, ke snížení bolestí vzniklých 

zatuhlými svaly nebo jejich skřípnutím. 

• FT poukaz- 21 113 

 

 

Tyto terapie a protahování často pomáhají při bolestech páteře a to po celé délce, jak v oblasti 

krku, hrudníku, tak i beder.  

 

 

CERAGEM – termomasážní zdravotní lehátko 

Ceragem Master V3 je jediné 

automatické termomasážní lehátko, 

které v jedné masáži šité na míru 

naskenuje Vaši páteř, její délku a 

zakřivení a poté kombinuje známé 

techniky jako např. akupresura, 

moxování, chiropraxi, infrateplo a 

klasickou masáž. Výhodou oproti klasické 

ruční masáži je 100% účinnost při každé 

proceduře. 
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Ceragem Master V3 léhátko je špičkou ve světě rehabilitačních multifunkčních lehátek. 

Ceragem masáž je vhodná zejména k napravení a protažení páteře, uvolnění blokace nervového 
kořene a svalů, do hloubky prohřívá zádové svaly, zklidňuje nervové dráhy v lidském těle a 
zlepšuje krevní oběh včetně posílení imunitního systému. Díky tomuto principu CERAGEM lehátko 
upravuje pohyblivost zatuhlého těla a postupně odstraňuje chronické nemoci, bolesti zad a další 
zdravotní problémy.  

 

Účinky na lidské tělo: 

• OBLAST KŘÍŽE – působení interního projektoru v okolí páteře uvolňuje míšní nervy a  
   odstraňuje bolesti zad způsobené špatným držením těla, nedostatkem sportu a dalšími  
   špatnými návyky. 
• KRK – válečky tlakem působí na reflexní body krku a tím uvolňují ztuhlou šíji po dlouhých  
   hodinách strávených před monitorem počítače nebo televize. 
• BŘICHO – tří a devíti bodový projektor jemně masíruje oblast břicha, působí proti bolestem  
   v této oblasti a odstraňují křeče. 
• NOHY – infračervené světlo prohřívá svalstvo na nohách a klouby, aby jim ulevilo od  
   každodenní bolesti způsobené tlakem při chůzi, stání nebo cvičení. 
 
 
Východní léčebné metody: 

• CERAGEM kombinuje moderní technologii s tradicí východní medicíny (moxování, Ceragem  

   tlaková masáž) 
• tlaková masáž uvolňuje svaly 
• moxování směřuje teplo do těla, stimuluje krevní oběh a uvolňuje napětí svalů 
• generuje pro naše tělo mnohostranně prospěšné teplo 
• jeho pomocí se zlepšuje krevní cirkulace i energie Qi, dostavuje se pocit uvolnění a   
   omlazení těla 
   (Qi je čínský výraz pro vitalitu, životní sílu a energii) 
 

• Platba dle ceníku. 

 

 

Personál ambulantní rehabilitace dbá především na spokojenost klientů a vize zařízení je „zdravý 

a usměvavý pacient“. 


