Sistemul Mobiliser (Mobiliser plus Consultanţă):
O poveste dătătoare de speranţă pentru cei suferinzi cu spatele
Cum s-a întâmplat:
Fondatorul Backinaction a suferit o traumă majoră la
nivelul coloanei vertebrale în urma unui accident
rutier în 1979.
Ca în cazul multora cu aceeaşi durere aceasta s-a
agaravat, în 1988 el încă suferea 24 de ore din 24 şi 7
zile din 7 de dureri de spate, şi la nivel cervical, la
nivelul la nivelul musculaturii braţelor şi de dureri de
cap.
În 2002 el a descoperit în cele din urmă raspunsul la
durerile sale: prima versiune Mobiliser, este acum
recunoscut ca un sistem de recuperare a mobiliăţii
coloanei vertebrale.
Un medic special, Dr Lady Ann Redgrave, s-a oferit să
testeze Mobiliser cu pacienţii dumneaei, în timp ce
Backinaction a dezvoltat un sistem de consultanţă şi
suport pentru utilizarea Mobiliser, format din
Mobiliser şi Spinal Mouse.
Combinaţia a fost denumită Sistemul Mobiliser.
Mii de utilizatori au confirmat modul în care Sistemul
Mobiliser le-a îmbunătăţit viaţa şi există echipamente
Mobiliser în întreaga lume. Sistemul de consultanţă
Backinaction a permis Backinaction obţinerea unui set
de date fără egal care să ajute noii utilizatori. Cele mai
multe echipamente Mobiliser sunt utilizate de
oameni acasă, dar sute sunt utilizate de doctori,
fizioterapeuţi şi chiropracticieni.

Mobiliser este testat şi cumpărat
de RAF / MofD / NATO

Este acesta cel mai bun sistem
disponibil testat?

După studiul initial al Dr Lady Ann
Redgrave, şi înregistrările
Backinaction a sute de utilizatori,
Mobiliser a fost cumpărat şi evaluat
independent de armata din Marea
Britanie.
Rezultatele primului studiu au fost
excelente şi alte 3 testări, în peste
şase ani, au culminat cu aprobarea
Mobiliser de către comitetul NATO
ca fiind un echipament sigur.
Echipamentele Mobiliser sunt acum
utilizate în 14 unităţi regionale de
reabilitare.

Mobiliser este utilizat de atleţi şi
concurenţi la cel mai înalt nivel
sportiv
Aceşti oameni de încredere au beneficiat de
efectele Mobiliser…
Sir Steve Redgrave
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Echipa Pentatlon a Marii Britanii
Echipa de fotbal Chelsea
Echipa de Rugby a Angliei care a câştigat Cupa Mondială
Echipa de canotaj olimpic
Vâslaşii olimpici
Cele mai multe dintre persoane au folosit Mobiliser
pentru a combate durerile de spate, dar şi pentru
îmbunătăţirea performanţei sportive.
Unii dintre ei au avut amabilitatea de a ne relata
îmbunătăţirile pe care le-au obţinut.
Un astfel de exemplu este Bernard Gallacher,
fost căpitan de Cupă Ryder şi un golfer are inspiră.
“În două săptămâni era evidentă schimbarea
în întregul meu organism. Am
început să pierd din scepticismul
meu. L-am folosit continuu de două
ori pe zi şi după o lună
îmbunătăţirea era foarte mare.
Durerea era mai mică şi flexibilitatea
mea era mai bună faţă de cum am
suferit ani de zile.”

Cei mai mulţi utilizatori ai sistemului Mobiliser sunt oameni care au trăit cu durere de spate
pe termen lung

“Sufeream de dureri la partea inferioară a spatelui de şase luni. În ciuda
tratamentului chiro, fizio şi masajului, era din ce în ce mai rău. Eram pe
analgezice şi antiinflamatoare.
După utilizarea Mobiliser acum nu mai depind de medicamente,
nu-mi vie să cred rezultatele” .
Dr. M. Collins

“După 23 ani de sciatică osteopatul
meu mi-a sugerat Mobiliser.
După şase săptămâni au
dispărut aproape toate
simptomele."
N.L. 50 ani, contabil

Mobiliser este partenerul perfect pentru aceia care încearcă să-şi întărească
muşchii prin Pilates.

Misiunea noastră este să combatem durerea de spate.

Ce poate face pentru
dumneavoastră Mobiliser?
Utilizatorii confirmă aceste beneficii:
• Ameliorarea durerii (şi de obicei fără durere!)
• Reducerea dramatică a consumului de analgezice
• Starea lor fizică s-a îmbunătăţit
• Capabili să realizeze activităţi la care au renunţat
datorită durerii
• O poziţie mult îmbunătăţită
• O mai mare mare mobilitate în timpul actului
sexual
• Dispariţia migrenelor
• O respiraţie mai bună
• Anularea operaţiilor de coloană (a se vedea mai
jos)

Aceasta este
o imagine
RMN reală.
Arată cum
discul
vătămat
apasă pe
coloana
vertebrală.
Titularul, un tânăr de 30 de ani, a decis să utilizeze
Mobiliser. Simptomele sale s-au îmbunătăţit rapid.
Ne-a dat permisiunea de a utiliza imaginea sa pentru
a da speranţă şi altora.

Sistemul Mobiliser este utilizat de persoane care aproape au
pierdut orice speranţă în lupta cu durerile de spate.
Fibromialgia “Acum doisprezece ani durerile de cap
cronice, durerea musculară şi oboseala pe care le
trăiam au fost în cele din urmă diagnosticate drept
fibromialgie. După utilizarea Mobiliser timp de un
an, s-a produs un pas uriaş în forma mea şi de
asemenea în capacitatea mea de a face faţă bolii
mele fără susţinerea unui specialist şi a analgezicelor.
Costul iniţial de cumpărare a saltelei a fost mult
depăşit de beneficiile câştigate de mine.
Îmbunătăţirea sănătăţii mele şi gradul de control al
acesteia au fost o inspiraţie pentru mine.”
- CP South Bucks
Parkinson - În perioada noastră de testare am
donat Mobiliser unui terapeut care lucrează cu
suferinzi de Parkinson. Ea a constatat că Mobiliser
ajută pacienţii să se relaxeze şi permite
tratamentului său să fie mai eficient. Mulţi oameni
utilizează acum Mobiliser acasă pentru a combate
tensiunea musculară în Parkinson.
Insomnia - Un autor a analizat Mobiliser în mod
pozitiv în cartea sa despre insomnie. Raportarea
îmbunătăţirii somnului este unul din cel mai
comune comentarii făcute ca reacţii ale utilizatorilor.

Mobiliser merge eficient împreună cu
tratamentul prescris

Traumatism tip “lovitură de bici” - “Ceafa mea a
fost lovită în spate într-un accident de maşină şi apoi
am fost proiectat în volan. Am devenit inconştient.
Pentru aproape douăzeci de ani simptomele s-au
înrăutăţit, în pofida tratamentului cu adevărat
competent care a ajutat temporar, uneori câteva
săptămâni, dar în principal câteva zile. În cele din
urmă am găsit dispozitivul care s-a potrivit cu ideile
mele despre ce mi-ar trebui masaj puternic zilnic şi
mobilizare. L-am dezvoltat împreună cu medici de
mare clasă şi destul de sigur mi-a îndepărtat
problemele care le aveam cu ceafa.”
DN Dezvoltator Mobiliser, Fondator Backinaction
Epilepsie / Paralizie - Avem mulţi utilizatori care
utilizează Mobiliser având aceste boli. Cei mai mulţi
spun că gradul de tensiune în muşchi a scăzut şi
somnul s-a îmbunătăţit.
Scleroza Multipla şi Spondilita Anchilozanta Aceste boli determină tensiune musculară
secundară, durere şi deteriorare a poziţiei coloanei,
exact acele lucruri pe care Mobiliser a fost conceput
să le combată.
MS magazine a publicat un studiu de caz pozitiv solicitaţi informaţii în acest sens .

Ce spun oamenii care utilizează pe termen lung
Sistemul Mobiliser?

Imaginaţi-vă beneficiile dacă aţi putea obţine următoarele
poziţie îmbunătăţită a coloanei
respiraţie adâncă
flexibilitate mai bună
mobilitate îmbunătăţită
relaxarea musculaturii paravertebrale
coordonare stabilă

Utilizatorii pe termen lung sunt convinşi că a fost una din cele mai bune achiziţii pe
care au făcut-o vreodată şi ei ne spun că restul familiei spune acelaşi lucru.
Cei mai mulţi încep prin a testa, şi apoi a cumpăra după ce se conving. Beneficiile
apar foarte repede, dar este important de realizat că vechile obiceiuri mor greu, deci
oamenii cu probleme de sănătate de lungă durată vor continua să utilizeze
Mobiliser timp de ani de zile făcând îmbunătăţiri mai adânci şi permanente.

Există multe terapii şi tratamente care ajută: Yoga, Pilates, Fiziterapie,
Osteopatie, Chiropractică, Masaj, Aromaterapie, Tehnica Alexander, Meditaţie şi
multe altele.
Mobiliser, utilizat regulat, pe termen lung este foarte eficient şi nu permite
reapariţia durerii. Mobiliser poate să fie utilizat, de un pacient, de cel mult 20
şedinţe săptămânal.
In Marea Britanie mai mult de 500 specialişti utilizeaza Mobiliser în clinica lor
și nenumăraţi alţii sugerează în mod regulat pacienţilor să îl utilizeze continuu
acasă.
“Am observat mulţi pacienţi al căror tratament a înaintat mai repede decât ce s-ar fi
întâmplat dacă nu ar fi utilizat Mobiliser. Unii pacienţi au putut trece peste bolile
pe termen lung pe care le aveau anterior.” - Dr Lady Ann Redgrave

Efectele Mobiliser sunt foarte diferite de la pacient la pacient. În cele mai multe
cazuri, utilizatorii confirmă că el devine foarte plăcut şi relaxant după disconfortul
iniţial, şi din acel motiv oamenii continuă să-l utilizeze chiar după ce simtomele
pentru care ăl folosesc au dispărut.
După circa un an, cei mai mulţi raportează utilizarea sa de mai multe ori pe
săptămână pentru menţinerea tonusului muscular, a posturii şi mobilităţii coloanei.
Mobiliser este gata să atenueze, mobilizeze, maseze şi să destreseze de câte ori ai
nevoie.
Personalul nostru continuă să utilizeze acest echipament în mod frecvent şi crede că
este cel mai bun ajutor pentru sănătate. La fel cred şi cei care l-au experimentat.
Pentru a testa sistemul Mobiliser (Mobiliser şi Spinal Mouse) vă rugăm să ne
contactaţi pentru o programare.
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