Akcja „Zredukuj ból w ciągu minuty” w Centrum Medycznym WUM
6 listopada 2013r. w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się
akcja pod hasłem „Zredukuj ból w ciągu minuty”. W tym dniu pacjenci będą mogli porozmawiać
o swoich dolegliwościach bólowych i wykonać bezpłatne zabiegi: Pain Gone - podręcznym
przyrządem przeciwbólowym.
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowane przy ul. Banacha 1
w Warszawie aktywnie uczestniczy w akcjach prozdrowotnych i informacyjnych dla swoich pacjentów.
Regularnie organizuje na terenie przychodni między innymi bezpłatne testowanie urządzeń
medycznych. Jak mówią pracownicy CM WUM „…mile wspominamy czasy, gdy pacjenci przychodzili
do naszej placówki na różnorodne akcje informacyjne i promocyjne. Bywały u nas tłumy. W dzisiejszych
czasach, przy natłoku informacji i dostępności wiedzy w Internecie, mniej osób szuka jej w rzetelnych
miejscach, często pozbawiając się możliwości darmowego zabiegu, czy bezpośredniego kontaktu ze
specjalistą biorącym udział w wydarzeniu…”. Stąd też pomysł na zorganizowanie akcji, której temat,
czyli ból, dotyczy prawie każdego z nas. „Zredukuj ból w ciągu minuty” poprowadzi dystrybutor Pain
Gone - podręcznego przyrządu przeciwbólowego.

6 listopada w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie zorganizowane
stanowisko Pain Gone, w którym pacjenci będą mogli wykonywać bezpłatne zabiegi podręcznym
przyrządem przeciwbólowym. Dodatkowo każdy kto odwiedzi stoisko i udzieli odpowiedzi z jakiego
europejskiego kraju pochodzi Pain Gone, weźmie udział w konkursie, w którym nagrodą będzie
ciśnieniomierz zegarowy.
Pain Gone - podręczny przyrząd przeciwbólowy opiera się na działaniu prądów TENS. Ma
wbudowany kryształ piezoelektryczny i poprzez naciśnięcie przycisku generuje impuls elektryczny o
częstotliwości 1-2 Hz, który drogą nerwową trafia do rdzenia kręgowego i mózgu. Jest to przebadane
i zarejestrowane urządzenie medyczne. Proste w obsłudze, nie wymagające przygotowania, do
użytku także przez lekkie ubranie. Jeden zabieg trwa do minuty, gdyż bazuje na 30-40 kliknięciach
w miejsce bólu lub w punkcie akupunkturowym. Pain Gone bazujący na działaniu prądu TENS zwalcza
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ostre i przewlekłe bóle – mięśniowe, głowy, pleców, ramion, rąk, tzw. łokieć tenisisty oraz wskazany
jest w urazach sportowych i cieśniach.

W określonych przypadkach nie można jednak korzystać z Pain Gone, a należą do nich: ciąża, rozrusznik
serca, nowotwór, padaczka. Nie używamy przyrządu w okolicy serca i oczu, nerwu zatokowego,
krtaniowego oraz mięśni gardła z przodu i z tyłu szyi, bezpośrednio na otwarte rany, implanty i
metalowe płytki.

Aby zapisać się na bezpłatny zabieg, prosimy o kontakt telefoniczny z CM WUM, pod numerem
telefonu: 501 374 976, lub osobiście w gabinecie 206 lub 207.
Kiedy: 6 listopada 2013 (środa), godz. 9-13
Gdzie: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1, blok F,
Warszawa
Więcej informacji o Pain Gone Podręcznym Przyrządzie Przeciwbólowym dostępne jest na stronie
www.inovmed.pl.
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