
 

 

 

Ceragem masszázságy - Beleegyező nyilatkozat 

1. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a Ceragem termo-akupresszúrás masszázságy kezelés nem 

helyettesíti az ún. akadémikus nyugati orvoslás módszereit, továbbá azt is, hogy biztos gyógyulást ez 

a terápia –úgy mint az orvosi kezelés- sem garantál.  Ettől függetlenül néhány alkalom elegendő 

lehet, hogy a panaszai megszűnjenek.  

 

2. A Ceragem masszázságy, mint minden masszázsterápia, mely a mikro-keringési rendszer fokozásával 

fejti ki hatását, felgyorsíthatja bizonyos betegségek kórlefolyását, ezért ha bármilyen daganatos 

megbetegedése van, semmiképp ne kezdje el a terápiát addig, amíg nem konzultált kezelőorvosával.  

 

3. A Ceragem masszázságy kezelés során egy 60 Celsius fokra felmelegített görgősor végez nyújtó- és 

lazító hatású akupresszúrás masszázst a keresztcsonttól a koponyaalapig, a gerinc melletti 

paravertebrális izmokon. Előfordulhat, hogy az első néhány kezelés során fájdalmat érez a hát azon 

területén ahol a görgők éppen haladnak. Sok esetben apró roppanások jelzik, hogy a csigolyák 

kisízületei helyre kerültek, felszabadultak a környező izmok, ill. szövetek nyomása alól.  A kezeléseket 

izomlázhoz hasonló érzések, enyhe fájdalmak kísérhetik, melyek néhány nap múlva maguktól 

megszűnnek.  Ezen érzések elhúzódása a szervezet regenerációs képességétől függnek, minél 

erősebb az immunrendszer, annál gyorsabban regenerálja szervezete önmagát. 

FIGYELEM!!!Amennyiben vékonyabb fizikummal rendelkezik, a keresztcsontnál vagy bizonyos 

csigolyáknál erősebb fájdalmat érezhet a kezelés közben, mivel a csontos részeket nyomhaja a 

görgő. Amennyiben kellemetlen érzése van a kezelés közben, kérem szóljon és egy puha lepedőt 

teszünk a fájós részek alá, vagy az ágyat manuális üzemmódban használhatja tovább a fájdalmas 

területek kikerülésével, különben a tartós nyomástól a csonthártya begyulladhat és hetekbe is 

telhet mire a gyulladás megszűnik. Ebben az esetben természetesen maradandó károsodás nem 

történik, egy gyulladáscsökkentő krémmel vagy gyógyszerrel lehet csillapítani a fájdalmat. 

 

4. A kezelés laza öltözetben  történik, és 40 percet vesz igénybe. Díja az aktuális árjegyzékben 

megtalálható. Egészségpénztárakkal is szerződésben állok.  Amennyiben számla igénye van azt fizetés 

előtt kérem jelezze. 

 

5. A fentiek alapján beleegyezem a Ceragem masszázságy kezelésbe, hogy rajtam, /hozzátartozómon/ 

elvégezzék. A kezelésbe való beleegyezésemet – a tájékoztatás megértése alapján - minden 

kényszertől mentesen önszántamból adtam, az aktuális kezelési költséget vállalom. 

 

 

 

Debrecen, 2020………………………………               ………………………………………………………..………. 

                  Kezelendő személy, (hozzátartozó) aláírása 


