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Carolina Medical Center
WWaarrsszzaaWWaa 02-757, 
ul. pory 78, tel. 22 355 82 00,
www.carolina.pl

Centrum Medycyny
Sportowej
WWaarr  sszzaa  WWaa 02-304, 
ul. Wa wel ska 5, 
tel. 22 592 93 05 do 10,
www.cms.waw.pl

Rheuma Medicus
specjalistyczne centrum
reumatologii i Osteoporozy,
WWaarrsszzaaWWaa, ul. pruszkowska 6, 
tel. 22 402 10 28, 
www.rheuma-medicus.pl

Galen-Ortopedia
BBiieerruuńń 43-150, ul. Jerzego 6,
tel. 32 216 44 44, 
kom. 0 504 226 303,
www.galen.pl

NZOZ ORTOPEDIA
CHEŁMSKA Sp. z o.o. 
cchheełłmm22-100, ul. Wołyńska 32/22,
kom. 0 502 685 221 

NZOZ Ortopedicus
KKaa  lliisszz 62-800, 
ul. pod ko wiń skie go 2,
tel. 62 766 49 66,
kom. 0 608 504 756

Angelius Szpital
KKaattOOWWiiccee 40-611, 
ul. Fabryczna 13D, 
tel. 32 783 73 00,
www.ortopedia.angelius.pl

NZOZ HIPOKRATES-MED
Sp. z o.o. 
KKrraaKKóóWW 31-308, 
ul. Nalkowskiego 1, 
tel. 604 620 603

NZOZ ORTOPEDICUM
KKrraaKKóóWW 30-219, 
ul. Koło strzelnicy 3, 
tel. 12 425 38 51
www.ortopedicum.pl,
recepcja@ortopedicum.pl 

Cdt Medicus
lluuBBiiNN 59-300, ul. leśna 8, 
tel.: 76 746 62 21,
746 62 23, www.cdtmedicus.pl

NZOZ Medical 
Magnus Clinic
łłóóDDźź 90-552, 
ul. Kopernika 38, 
tel. 42 253 19 00, 253 19 10, 
www.magnusclinic.pl

MEDICUS s.c.
mmsszzaaNNOOWWOO, 
Nowe miasto lubawskie 13-300,
ul. Długa 5, tel. 56 474 35 55

Poradnia Sportowo 
– Lekarska  DYNASPLINT
ppOOzzNNaańń  60-651, ul. starowiejska 5,
tel. 61-821-65-39, 
tel./fax (061) 821 65 88
www.dynasplint.com.pl 

Rehasport Clinic
ppOOzzNNaańń 60-201, ul. Górecka 30, 
tel. 61 833 89 89, kom. 0 665 57 57 57,
www.rehasport.pl

Artromed 
pprrzzeemmyyśśll 37-700, ul. mickiewi-
cza 30, tel. 16 678 37 44, 
kom. 0 697 07 88 07,
www.artromed.net

Centrum Zdrowia SALUS 
ssłłuuppssKK 76-200, ul. zielona 8, 
tel. 59 848 90 00, kom. 0 722 088 280,
www.klinikasalus.pl

Klinika Ortopedyczna
ORTOLINE 
zziieellOONNaa  GGóórraa 65-366, 
ul. Winna 24, tel./fax: 68 329 07 90, 
kom. 509 412 483,
www.klinikaortoline .pl

Centrum Medyczne
CORVITA
BBiieell  ssKKOO  --BBiiaa  łłaa 43-300, ul. so bie -
skie go 89/50, tel.: (33) 822 33 46,
kom. 0 604 244 022
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Placówki medyczne, w których stosuje się terapię Orthokine®:

Jest naj sku tecz niej szą z me tod nie ope ra cyj nych le -
cze nia scho rzeń sta wów oraz sta nów za pal nych po -
wsta łych wsku tek ura zów
Za trzy mu je lub znacz nie spo wal nia po stęp zmian
za pal nych, mi ni ma li zu jąc tym sa mym po stęp zmian
zwy rod nie nio wych
Przy no si ulgę w sta nach bó lo wych 
Po pra wia ja kość ży cia u lu dzi, któ rzy nie mo gą być
ope ro wa ni
Umo żli wia od ro cze nie o kil ka, kil ka na ście lat za bie -
gu ope ra cyj ne go, je śli staw nie jest zbyt znisz czo nyK
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Życie to ruch 20 grudnia 2011 SUPER EXPRESS

Krew po bra ną od pa cjen ta za po mo cą spe cjal nej strzy kaw ki
umiesz cza się na sześć go dzin w in ku ba to rze. Ko mór ki krwi
po bu dza ne są do pro duk cji bar dzo du żych ilo ści biał ka prze -
ciw za pal ne go.  Wyizolowa na w pro ce sie od wi ro wa nia su ro wi -
ca jest wstrzy ki wa na w do tknię te za pa le niem miej sce.

Je śli ktoś są dzi, że bó le zwy -
rod nie nio we sta wów omi ja -

ją sław nych, zna nych
z pierw szych stron ga -

zet, bar dzo się
my li. 

Nick
Nol te,
gwiaz dor ki -
na, cier pi
na nie od lat
i dłu go nikt nie
po tra fił mu po móc. Le -
ka rze mó wi li mu, że to do -
le gli wość zwią za na z wie -
kiem i trze ba się na uczyć z nią
żyć. Zdro wie i ka rie rę ura to wa li
ak to ro wi le ka rze z Du es sel dor fu,
któ rzy już od sied miu lat sto su ją
sku tecz nie u ak to ra me to dę Or tho -
ki ne®. 

Te ra pii pro fe so ra We hlin ga pod -
dał się ta kże Ko be Bry ant, czo ło -
wy ko szy karz NBA, gwiaz da Los
An ge les La kers. Kon tu zja ko la na
by ła wg za wod ni ka przy czy ną je go
słab szej dys po zy cji w ostat nim se -
zo nie. Na si li ła się w cza sie, kie dy 34
let ni Ko be szy ko wał się do pod pi sa -
nia kon trak tu z Vir tus Bo lo nia. Wy -
jazd do Włoch, w któ rych ko szy -
karz spę dził dzie ciń stwo, (je go oj -
ciec Joe Bry ant za wo do wo grał
w ko szy ków kę w klu bach Rie ti,
Reg gio Ca la bria, Pi sto ia i Reg gia -
na), miał przy nieść Ko be mu pra -
wie 3 mi lio ny do la rów za wy stęp
w 10 me czach. Umo wa gwa ran to -
wa ła oczy wi ście ko szy ka rzo wi Los
An ge les La kers opcję po wro tu
do USA, gdy by lo kaut skoń czył się
wcze śniej i NBA wzno wi ła roz -
gryw ki.

W czerw cu Ko be Bry ant po le ciał
spe cjal nie do Dus sel dor fu pod dać

się no wo cze -
snej te ra pii
wy na le zio -
nej przez
pro fe so ra
Pe te ra
We hlin ga,
za sto so wa no

rów -

nież u in ne go za wod ni ka NBA,
Tra cy McGra dy’ego z De tro it Pi -
stons. Pro fe sor We hling otwo rzył
ostat nio kli ni kę w Los An ge les.
Przyj mu je w niej wy se lek cjo no wa -
ną gru pę eks klu zyw nych pa cjen -
tów.

Ponadto terapii poddały się
również matka Bruce’a Willisa 

i piosenkarka Paula Abdul.
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