
A
mozgásszervi betegségek jelentõs ré−

sze jár az adott terület rugalmatlansá−

gával, a mozgás beszûkülésével, fájda−

lommal. A statikai elváltozások, ízületi kopá−

sok, izomfeszülések kezelésének fontos ré−

sze ennek korrekciója.

A test helyes anatómiai felépítése biztosí−

taná a rugalmasságot. A gerinc normális gör−

bületeinek feladata többek között a rugó

funkció, hogy a talaj rugalmatlan ütközése ne

tevõdjön a csigolyák közti porckorongokra.

Az alsó végtag mozgástengelyének bio−

mechanikája is azt biztosítaná, hogy az ízüle−

teket a lehetõ legkevésbé terhelje meg a

mozgás. A láb hossz− és harántboltozata ter−

helésnél emelkedéssel és süllyedéssel tom−

pítja a talaj keménységét. Az ízületek rugal−

mas üvegporca, az ízületi felszínek formája

feltételei a gördülékeny mozgásnak.

Sajnos sokszor eleve nem születünk a meg−

felelõ anatómiai, élettani adottságokkal, má−

soknak a fejlõdés folyamán lesznek olyan de−

formitásai, amelyek nem biztosítják a normá−

lis mûködést. Az életkor elõrehaladtával ki−

alakulnak a degeneratív betegségek. Mind−

ezekhez hozzáadódnak a civilizációs ártalmak

– mozgásszegény életmód, mesterséges ke−

mény talajon való járás –, melyek még az

egészséges mozgásszervrendszerben is káro−

sodást idézhetnek elõ. Renyhítik az izomza−

tot, károsítják a csontokat és ízületeket. A

kemény talajon való járásnál olyan hirtelen

erõbehatások, ütközések érik az ízületeket,

melyek elviselésére felépítésük nem teszi al−

kalmassá õket.

A mozgásszervi betegségek egyik tünete a

tartós fájdalom, mely megkeseríti az ember

életét, korlátozza aktivitását, munkavégzé−

sét. A kezelések lényege az akut stádium

gyógyításán túl a megelõzés és az ismétlõdés

kivédése. Gyógyszereken, mûtéteken, fizi−

koterápián kívül eddig is alkalmaztunk

különbözõ segédeszközöket, melyek enyhí−

tették a tüneteket. Az MBT lábbelivel egy

olyan eszközt kaptunk, mely számos betegség−

re megoldást ad, a fájdalmak megszûnésén túl

terápiás lehetõséget is biztosít. Izommûködés−

re való hatásával a renyhe izomzatot is mûkö−

désbe hozza. 

Az MBT lényege az ortopéd orvos szemé−

vel a gördülõ talp, aminek következtében

nem terhelõdik a sarok, és az elõláb talajtól

való elrugaszkodását elõsegíti. Enélkül a be−

tonon csak odavágni tudjuk a sarkunkat, a

lábközépcsont fejecse szinte belenyomódik a

talajba.

A másik tulajdonsága a lábbelinek az a ru−

galmas talpi kiképzés, ami jelentõs mérték−

ben csökkenti a talaj adta rugalmatlan ütkö−

zést, így az nem tevõdik át a csontra, ízüle−

tekre, gerincre.

A harmadik tulajdonság az elõzõ kettõ

kombinációjának a hatása. A rugalmas hinta−

talp állandó mozgásra készteti a talpizmokat,

tónusba hozza az alsó végtag és a törzs izma−

it. Ennek a három tulajdonságnak az együt−

tes hatását használjuk ki különbözõ betegsé−

gekben.

Nézzük konkrétan néhány indikációt,

ahol az MBT segít. Megszünteti a lúdtalp

okozta végtagfájdalmakat, az izommunka

alakítja a boltozatot. A fiatalkori sarokcsont−

gyulladásnál, az idõsebbek sarokcsontkinö−

vései esetében leveszi a terhet a sarokcsont−

ról. Megszünteti a lábközépcsontok túlter−

helés, csonthártyagyulladás okozta fájdal−

mait. A bokaízületi elváltozások gyakran jár−

nak izületi mozgás beszûküléssel, ennek kö−

vetkeztében járásproblémával. Az MBT nö−

veli a bokaizület mozgáspályáját. A térd− és

csípõízület degeneratív betegségeiben meg−

könnyíti a járást, csökkenti a terhelést. Az

ágyéki gerinc kopásos elváltozásainál hason−

ló a mechanizmus. Bizonyos gerincferdülé−

seknél merev görbületek vannak, ez önma−

gában nehezíti az egész gerinc mozgását. Ha

a gerinc nem tud a mozgás irányának megfe−

lelõen finom elõre−hátrahajló mozgásokat

végezni, az komoly terhet ró a gerinc mo−

bilisabb részeire. Ennek bizonyos fokú kor−

rekciójára az MBT lábbeli kiképzése kiváló

lehetõség.

Egészséges embernél is tartósabb terhelést

tud biztosítani, nem fárad el a szervezet a ru−

galmatlan ütközés okozta stressztõl. Az MBT

lábbeli egy teljesen új lehetõség a terápiában

és megelõzésben. Elõnyös tulajdonságai visz−

szaadják az ízületeinknek, amit a betegség,

az életkor adta elhasználódás illetve a városi

életmód elvett.
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