
Napteekin Niska- ja Selkäryhmät alkavat
huhtikuussa 2015!

Napteekin Niska- ja Selkäryhmissä keskitytään niska- ja alaselkäongelmien voittamiseen fysioterapeutin
ohjauksessa. Harjoittelu toteutetaan pienryhmissä, yksilöllisin ohjein.

TAVOITE RYHMÄ

• Toimintakyvyn paraneminen niin töissä, kotona • Kesto 6 - 8 viikkoa (sovitaan ryhmässä)
kuin harrastuksissa

• Yksilöllinen alkututkimus (n.1h)
• Selän ja niskan luonnollisen asennon löytäminen

ja hallinta • Yksilöllinen harjoitusohjelma

• Selän ja niskan tukilihasten aktivointi • Ryhmänohjaus kerran viikossa

• Pinnallisten ja syvien lihasten yhteistoiminnan • Korkeintaan 8 osallistujaa
paraneminen

• Nivelten liikkuvuuden paraneminen

Ilmoittautuminen ja lisäinfo: toni@napteekki.fi tai soita + 358 50 541 8889

www.napteekki.fi

Tervetuloa!

mailto:toni@napteekki.fi
http://www.napteekki.fi/


Rahanarvoinen etu Oulun seudun Selkäyhdistys Ry:n jäsenille!

Kipeä selkä? Vihlovat polvet? Niskat
jäykkänä ja hartiat jumissa?

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Napteekki tarjoaa Oulun seudun Selkäyhdistys Ry:n jäsenille mahdollisuuden kokeilla naprapatiaa, fysio-, jalka- tai
harjoitusterapiaa -50 % hintaan. Etu koskee kahta ensimmäistä hoitokertaa. Seuraavat kerrat -10 %. Hieronnasta 10 %
alennus. Edut ovat käytettävissä kaikille samassa taloudessa asuville. Fysioterapialähetteellä KELA-korvaus
fysioterapia- ja naprapatiahoidoista.

Voit varata aikasi netistä www.napteekki.fi tai soittaa puh. 050 541 8889, 040 707 0172 tai 040 587 7880. Napteekki
sijaitsee Oulun keskustassa Heikinkadulla.

Tervetuloa!
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAPRAPATIA: FYSIOTERAPIA: JALKATERAPIA: HARJOITUSTERAPIA:
Naprapatia on tuki- ja liikunta- Fysioterapiassa arvioidaan asiak- Tule-vaivojen tutkiminen ja hoito, Sisältää harjoitusohjelman ja
elimistön toimintahäiriöiden tutki- kaan terveyttä, liikkumista, toi- urheiluvammojen hoito, diabetes- ohjauksen, esim. kuntosalilla sopi-
miseen, hoitoon ja ennaltaehkäi- mintakykyä sekä toimintarajoit- ja reumapotilaiden tutkiminen ja muksen mukaan.
syyn erikoistunut hoitomuoto. teita. Hoitomenetelmiä ovat mm. hoito. Lasten ja nuorten kasvu- ja
Hoitomenetelmiä mm. nivelten nivelten mobilisaatio ja mani- rasitus- peräiset kivut, iho- ja kyn- HIERONTA/
mobilisaatio- ja manipulaatiotek- pulaatiotekniikat, manuaalinen ja simuutosten hoidot. Jalkaterapian URHEILUHIERONTA:
niikat, fascia- ja fysikaaliset hoidot fysikaalinen terapia, terapeuttinen yksilöllisesti valmistetut apuväli- Hieronta on kudosten ja lihasten
sekä lääkinnällinen harjoitus- harjoittelu, toimintakykyä edistävä neet. mekaanista muokkausta. Vilkas-
terapia. ohjaus ja neuvonta. tuttaa kudosten aineenvaihduntaa,

laukaisee lihasten jännitystiloja
sekä kiputiloja, rentouttaa.

http://www.napteekki.fi/



