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Αγίου Κωνσταντίνου 11-13, 16346, Ηλιούπολη. Τηλ.: 210 9738810. E:info@rehabcare.gr
Υποκατάστημα Β. Ελλάδας: Αιγαίου 5, 55134  Καλαμαριά, Θεσ/νίκη 
Τηλ.:6988602706. E: thessaloniki@rehabcare.gr  www.rehabcare.gr

Αναπηρικά αμαξίδια παιδικά και ενηλίκων ●  Ειδικά καθίσματα
Ορθοστάτες ●  Είδη μπάνιου ●  Είδη μεταφοράς και μετακίνησης ασθενών
Βοηθήματα καθημερινής ζωής ●  Είδη φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας

Γνωρίζουμε την αναπηρία
Υπηρετούμε την αυτοεξυπηρέτηση
Στοχεύουμε στην αυτονομία με ασφάλεια

H  αντιμετώπιση της σπαστικότητας και των  άλ-
λων κινητικών δυσλειτουργιών από το ίδιο το 

σώμα, είναι πλέον εφικτή για πολλά άτομα που αντι-
μετωπίζουν αυτούς τους επίπονους καθημερινούς 
περιορισμούς.
Οι ήδη υπάρχουσες λύσεις βασίζονται σε πολυά-
ριθμες επεμβατικές ή μη μεθόδους, αλλά ελάχιστες 
έως καθόλου, χρησιμοποιούν το ίδιο το σώμα για 
να προάγουν την αποκατάστασή του.
Το κοστούμι Mollii έφτασε πρόσφατα στην Ελλάδα 
από τη Σουηδία για να προσφέρει ακόμα μία επιλο-
γή στους ασθενείς αλλά και τους θεραπευτές, στην 
μάχη κατά των μυϊκών και κινητικών δυσλειτουρ-
γιών. Χρησιμοποιώντας με διαφορετικό τρόπο τις 
ήδη υπάρχουσες αρχές της νευρομυϊκής διέγερ-
σης, το κοστούμι διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα ώστε να πετύχει τον στόχο, παρέχοντας εξα-
τομικευμένη περιφερική αισθητηριακή ανατροφο-
δότηση. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι αναγκαία για 
τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων σε ένα φυσιο-
λογικό άτομο, αλλά διακόπτεται σε ασθενείς προ-
σβεβλημένους από εγκεφαλική παράλυση, σκλή-
ρυνση κατά πλάκας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάκωση νωτιαί-
ου μυελού.
Το κοστούμι Mollii εισάγεται και διανέμεται στην 
Ελλάδα από την εταιρεία Rehab Care και έχει ήδη 
δοκιμαστεί σε πολλούς ασθενείς εντός και εκτός 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με θετικά αποτελέσματα. 
Το κοστούμι χρησιμοποιείται ήδη σε περισσότερες 
από 10 ευρωπαϊκές χώρες και έχει εγκριθεί και χα-
ρακτηρισθεί ως ιατρική συσκευή.

Μια νέα επιλογή 
στην μάχη κατά
της σπαστικότητας 
και των κινητικών 
δυσλειτουργιών.

Το κοστούμι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα 
(3-4 φορές την εβδομαδα) στο σπίτι ή στο θερα-
πευτήριο και πλένεται στο πλυντήριο ρούχων.
Με συνολικά 26 μεγέθη για παιδιά   και ενήλικες 
(γυναίκες και άντρες) μεγέθους XXL, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σχεδόν από όλους.
Χωρίς παρενέργειες και με έξυπνο σχεδιασμό, 
το Mollii αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο των 
ιατρικών μηχανημάτων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν θερα-
πευτική δοκιμή.

ΤΟ κΟΣΤΟΥΜι
χρηΣιΜΟπΟιΕιΤΑι
ΣΕ πΕριΣΣΟΤΕρΕΣ 
ΑπΟ δΕκΑ
ΕΥρωπΑϊκΕΣ χωρΕΣ 
κΑι ΕχΕι ΕΓκριθΕι 
κΑι χΑρΑκΤηριΣθΕι
ωΣ ιΑΤρικη
ΣΥΣκΕΥη.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας σας προσκαλούν στις δράσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση 2018

29-30 Μαΐου 2018: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
Χώρος διεξαγωγής: Πεζόδρομος Ικτίνου – Τσιμισκή  /  Ώρες: 11:00-19:00 
30 Μαΐου 2018: Φωτίζουμε πορτοκαλί το Λευκό Πύργο
Χώρος διεξαγωγής: Λευκός Πύργος  /  Ώρα: 21:00

Σας περιμένουμε όλους εκεί!
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Κ.Π.
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Κ.Π.
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Κ.Π.
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Κ.Π.
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Κ.Π.
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ΜΗΝΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Κ.Π.
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Συμπληρώστε και κόψτε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Στείλτε την συνδρομή σας στην παρακάτω 
διεύθυνση:
Παν. Χαραλαμπάκη 3 - Κορ. Κωνσταντικάκη, 
Αγιος Ιωάννης Τ.Κ.: 55132 Καλαμαριά - 
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 
2310 949909, 2310 949672

E-mail :info@gmss.gr

ΝΑΙ, θέλω να εγγραφώ μέλος στην 

Ελληνική Εταιρία για τη Σ. K. Π.

ΝΑΙ, θέλω να ανανεώσω την εγγραφή μου στην 

Ελληνική Εταιρία για τη Σ. K. Π.

Αποστέλλω το ποσό των 30� 

για εγγραφή και πρώτη ετήσια συνδρομή

Αποστέλλω το ποσό των ……........................

ως οφειλόμενη συνδρομή 

για  τα έτη.............. 

(ετήσια συνδρομή 20 � )       

Αποστέλλω ως δωρεά 

το ποσό των ………… 

* Μπορείτε να στείλετε τη δωρεά σας με 

ταχυδρομική επιταγή από οποιοδήποτε ταχυδρο-

μείο 

ΟΝΟΜΑ :………………………………………......…

ΕΠΙΘΕΤΟ :……………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………

………………….................................................................

ΠΟΛΗ : ………………………………………..........

Τ.Κ. :…………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ……………………………..................

EMAIL : ……………………............................................

Είμαι α) ασθενής

          β) συγγενής

          γ) φίλος 

          δ) θεραπευτής

          ε) χορηγός-δωρητής    




