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URAZ MIĘŚNI
Urazy mięśni są zjawiskiem dość powszechnym 
wśród sportowców, często powodując ból, dysfunk-
cję i niezdolność do powrotu do treningu lub rywali-
zacji. Odpowiednia diagnoza i zarządzanie chorobą 
mogą zoptymalizować powrót do zdrowia i zmini-
malizować czas powrotu do gry.

Naciągnięcie mięśni jest prawdopodobnie naj-
częstszą kontuzją sportową, która może dotknąć 
niemal każdego mięśnia w organizmie. Bez wzglę-
du na skrupulatność rozgrzewki i rozciągania, czy 
też późniejszego schładzania i rozciągania, mięśnie 
mogą ulec naciągnięciu w wyniku przeciążenia, 
zmęczenia lub upadku. Niewiele można zrobić, aby 
zapobiec naciągnięciu mięśni, z wyjątkiem bycia 
rozgrzanym i regularną pracą nad mięśniami. Ostre 
urazy mięśni często skutkują brakiem treningów i 
skróceniem czasu przygotowania do rywalizacji.

Mięsień naciąga się, gdy jest poddany nagłej, dużej 
sile i włókna zostają rozciągnięte ponad swoje moż-
liwości. Jeśli tylko niektóre włókna rozrywają się, 
jest to naciągnięcie mięśnia. Jeśli większość włó-
kien rozrywa się, jest to naderwanie mięśnia.

Kuracja GOLDIC® w przypadku urazów mięśni ma 
na celu skrócenie czasu powrotu do zdrowia po ura-
zie mięśni i uniknięcie tworzenia się blizn dla lep-
szego gojenia.

GOLDIC® działa przeciwzapalnie, zmniejsza ból, 
przywraca ruchomość i aktywuje istniejące lokalne 
komórki macierzyste oraz wspiera ich różnicowa-
nie. Stymuluje własną REGENERACJĘ organizmu.

PRZYPADEK: Kuracja GOLDIC® w przypadku 21-letniego piłkarza z naderwanym mięśniem łydki (środkowa część mięśnia 
brzuchatego łydki); dało wyczuć się palpacyjnie całkowite rozerwanie włókien mięśniowych (stopień 3).

Przed kuracją GOLDIC®. 
Wykryto dużych rozmiarów krwiak w miejscu urazu, a badanie ultrasonograficzne wykazało rozerwanie mięśnia 

Kuracja GOLDIC®

Cztery (4) iniekcje surowicy GOLDIC® 
(3 ml) bezpośrednio w uszkodzony 
mięsień; bez aspiracji krwiaka udało 
się zreorganizować strukturę mięśnio-
wą.

Wyroby GOLDIC® ® oferują alternatyw-
ną opcję leczenia urazów mięśni, ma-
jącą na celu poprawę gojenia i skróce-
nie czasu rekonwalescencji.

www.goldic.pl

Pacjent dwa (2) tygodnie po udanej kuracji GOLDIC®. 
W ciągu 24 dni pacjent całkowicie przestał odczuwać ból.


