AGEL SPORT CLINIC
CENTRUM SPORTOVNÍ A PREVENTIVNÍ
MEDICÍNY
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
AGEL SPORT CLINIC poskytuje komplexní rozsah služeb v oblasti sportovní a preventivní
medicíny. Služby jsou určeny nejen pro vrcholové sportovce, ale i rekreační sportovce
a sportující mládež. Provádí se zde specializovaná ambulantní péče zaměřená na preventivní,
diagnostickou, léčebnou, kontrolní a konzultační péči.

AGEL SPORT CLINIC
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Ambulance se zaměřuje na vyšetření a ošetření klientů s ortopedickými potížemi.

Spektrum služeb:






Ortopedické preventivní vyšetření
Ošetření ortopedem
Ošetření ortopedem s aplikací léčivé látky
Sonografická diagnostika kloubů a měkkých tkání
Léčba krevní plazmou – pomocí metody ACP

AGEL SPORT CLINIC
ZÁTĚŽOVÁ LABORATOŘ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Laboratoř zajištuje zátěžové testy. K dispozici je bicyklový ergometr a běžecký pás.
Spektrum služeb:









Zátěžová preventivní diagnostika – Základ
Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika- Standard
Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – Komplex
Preventivní sportovní vyšetření – děti mladší 8 let
Zátěžová preventivní diagnostika – děti a mládež
Sportovní zátěžová a preventivní diagnostika – děti a mládež – Standard, Komplex
Klidová spirometrie
Diagnostika složení těla s využitím bioimpedační analýzy

AGEL SPORT CLINIC
FYZIOTERAPIE
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Funkční jednotka fyzioterpaie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch
pohybového systému organismu. Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy
na potřeby jedince.
Spektrum služeb:







Komplexní vyšetření pohybového systému
Kinezioterpaie individuální
Elektroterapie
Odborná konzultace s fyzioterapeutem
Taping
Kinezioterpaie s vyšetřením dynamografické plošiny

AGEL SPORT CLINIC
PODOLOGIE
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Podologie se zaměřuje přímo na chodidla, jejich statické i dynamické vyšetření a léčbu
pomocí ortopedických vložek a zdravotní obuvi. Zabývá se prevencí a léčbou bolestivých
stavů a funkčních poruch chodidel ve vztahu k pohybovému aparátu jako celku.
Spektrum služeb:
 Odborné vyšetření – komplexní podologické vyšetření a diagnostika poruch funkce nohy
 Bootfitting - tvorba 100% individuálních anatomických vložek

AGEL SPORT CLINIC
ECHOKARDIOGRAFICKÁ A VEGETOLOGICKÁ
LABORATOŘ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Laboratoř poskytuje komplexní ultrazvukovou diagnostiku a měření aktivity ANS
prostřednictvím SA HRV.

Spektrum služeb:





Specializované echokardiografické vyšetření – děti a dospělí
Individuální profil aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV
Měření aktivity ANS v laboratoři prostřednictvím SA HRV
Vyhodnocení samostaně vytvořeného záznamu SA HRV

AGEL SPORT CLINIC
PORADENSTVÍ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc lidem, krátkodobého
i dlouhodobého charakteru. Poradenství probíhá v oblasti životního stylu, redukce
hmotnosti a sportu.

Spektrum služeb:










Životní styl a hubnutí jako lék
Komplexní program redukce hmotnosti
Program redukce hmotnosti – rychlá pomoc
Program redukce hmotnosti pro klienty bez zdravotního omezení
Úvodní /vstupní odborná konzultace – posouzení stavu a návrh řešení problémů
Speciální sportovní interpretace a poradenství
Komplexní interpretace laboratorních a klinických nálezů
Konzultace optimální výživy a pitného režimu
Individuální služby osobního kouče

AGEL SPORT CLINIC
Laboratorní medicína a genetika
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Centrum nabízí orientační imunochemický screening, který s vysokou mírou
pravděpodobnosti odhalí přítomnost některé látky (Kanabinoidy, Amfetaminy, Opiáty,
Barbituráty, Benzodiazepiny). Dále probíhá identifikace genetických dispozic pro určitý
sportovní výkon.

Spektrum služeb:
 Klinicko – toxikologické vyšetření
 Molekulární biologie a genetika

