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analiza stanja
z najnovejšo tehnologijo ovredno�mo trenutno stanje, pre-
hranjevalne navade ter telesno sestavo

prehranjevalni programi
pripravljamo programe za vsako obdobje športnikovega udej-
stvovanja, ki nosi svoje specifične zahteve

monitoring in svetovanje
redno spremljamo napredek in prilagajamo režime

športna prehrana

psihološka svetovanja
osrednja dejavnost, namenjana izobraževanju športnikov o
psihologiji, načini uporabe psiholoških dejavnikov, itd.

psihodiagnos�čni pregledi
pregled večih psihičnih značilnos� posameznika (koncentra-
cije, reševanja problemov, napetos�, reakcije, mo�vacije itd.)

program psihične priprave
na podlagi analize športnikovih značilnos� pripravimo pro-
gram psihične priprave  - splošni ali ciljno orien�ran

psihološki treningi
pri tem preizkušamo posamezne že vnaprej naučene tehnike
psihološke priprave v konkretnih situacijah

športna psihologija

kje smo
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AMBULANTA ZA ŠPORTNE POŠKODBE

ORTOPEDSKA AMBULANTA

KARDIOLOŠKA ABMULANTA

FIZIOTERAPIJA



ortopedska ambulanta
specialis�čni pregledi, na podlagi katerih temelji odlo-
čitev o nadaljnjem zdravljenju

infiltracijska terapija
terapija z avtologno trombocitno plazmo (PRP), hialurona�,
blokadami itd.

športna kirurgija
kirurška terapija poškodb vezi, mišičnih te�v, mišic,
hematomov in zlomov kos�

fizioterapija
individualna obravnava v smislu diagnos�ke, priprave
na opera�vni poseg ali rehabilitacije

športne poškodbe

laserska terapija
K-Laser Cube uporabljamo za zdravljenje akutne in kronične
bolečine; izjemno skrajša čas celjenja

PMT QS magnetoterapija
uporabljamo jo pri mnogih akutnih in kroničnih obolenjih, je
zelo učinkovita in neboleča metoda

HiTop napredna elektros�mulacija
sodobna in napredna tehnologija ki izboljšuje procese meta-
bolizma in lajša bolečino

terapja z ultrazvokom
ultrazvok poveča prekrvavitev, zmanjšuje otekline in 
bolečine pri poškodovanih mišicah, te�vah, ligamen�h, itd.

manualna terapija
sklepna mobilizacija, miofascialna razbremenitev, stabiliza-
cijske vaje, mobilizacija živčevja

laboratorijska tes�ranja
opravljamo preven�vna in diagnos�čna tes�ranja  - za stalno
vrhunsko pripravljenost

slikovna diagnos�ka
moderne diagnos�čne naprave za vsakega športnika: MRI,
CT, RTG, UZ, itd.

diagnostika

izokine�ka
meritve navorov v sklepih, ekscentrične in koncentrične ja-
kos� mišic, asimetrije in deficite med okončinami

tenziomiografija  - TMG
meritve kontrak�lnih lastnos� skeletnega mišičja omogočajo
diagnos�ko poškodb in stanja rehabilitacije

reakcijski časi
meritve z vizualno signalno napravo, s fotocelicami pa merimo
hitrost pospeševanja in največjo hitrost 

FIFA in Soccer FIT intervalni tes�
testna baterija za merjenje gibalnih sposobnos� nogometa-
šev s poudarkom na specifičnih zahtevah športne panoge

kineziološka testiranja

sta�čno in dinamično ravnotežje
meritve na napravi Biodex Balance predstavljajo dobro izho-
dišče za izdelavo programov izboljšanja ravnotežja

dinamometrija
za ugotavljanje že manjšega upada mišične moči in spremlja-
nje moči po okrevanju, rehabilitaciji ali med treningom

eksplozivna moč
prenos maksimalne moči v najhitrejšo možno gibanje je eden
od ključnih parametrov uspeha v številnih športnih panogah

videoanaliza gibanja
analiza parametrov hoje in tekalnega koraka z vidika ekonomi-
čnos� in funkcionalnos� za različne športne panoge

pridobivanje mišične mase
na osnovi morfoloških meritev, funkcionalnega delovanja mi-
šic in sestave telesa izdelamo individualni program vadbe

ocena telesne zmogljivos�
s kardiopulmonarnim tes�ranjem na kolesu ali traku ocenimo
telesno zmogljivost in maksimalno porabo kisika

diagnos�ka srčnožilnih bolezni
z individualnim pristopom načrtujemo kardiološke preiskave
v sodelovanju z UKC Maribor

preiskava pljučne funkcije
s to preiskavo ocenimo športnikovo pljučno kapaciteto,
odkrijemo astmo ali druge pljučne bolezni

športna kardiologija

kardiološka ambulanta
izvajamo preven�vne preglede in nudimo strokovni posvet
v zvezi z načrtovanjem športnih ak�vnos� in prehrane
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