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 ?םילוחה תיבל תחקל המ
 הדילה רדחל קיתל הזירא תמישר

 
 :םיבושח םיכמסמ

 ךל ושעש ה/אפורה בורל( ןוירה םוכיס ךמסמ + ןוירהה בקעממ םיכמסמ ©
 )37 עובש ביבס ,ןורחאה שגפמב הזכ םיקיפמ ןוירהה בקעמ תא
 תופסונ תויטנוולר תוקידב לש תואצות ©
 )םינפה דרשמב םושירל בושח( םירוהה לש תוהז תודועת ©
 הרקמל ,קינהל םאה ןוצרב םא ,םייתש וא הקנה תצעוי לש ןופלט רפסמ ©

 ךרוצה
 

 :הייתשו לכוא
 םיכירכ ,םירקרק ,היגרנא יפיטח ,םישבי תוריפ ומכ םילק תונוזמ ©
 )תולקב החונת לכב תותשל ילכות ךכ( טרופס תייפ וא שק םע םימ קובקב ©
 תוליחב לע הלקהל תוצומח תוירכוס ©
 הדילב הריהמו הנימז היגרנא ןתונ -)שורית( םיבנע ץימ ©
 םיבהואש הת/הפק ©

 
 :םראפ ירצומו תישיא הנייגיה

 תחלקמל םיפכפכ ©
 רעישל היימוג ©
 )םידקש ןמש יוצר( תדליימה שומישל יוסיעל ןמש ©
 תוינלסא ©
 )הדילה רדח לש ןגזמל( תדלויל םימח םייברג ©
 ,תוחל םרק ,טנרודואד ,םייניש תחשמו תשרבמ ,ופמש ,ןובס( הצחר קית ©

 )קרסמ /תשרבמ
 הצחר קולח /תבגמ ©
 תיב ילענ ©
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 ילבקת םייקנעה םידפה תא( Kotex ינותחת לע הצילממ ,פ״דח םינותחת ©
 )הקלחמב
 תחא םינובגמ תליבח ©
 ןותפש ©

 
 :דועיתו רודיב

 םינעטמ + םידיינ םינופלט ©
 םיבהוא םתאש הקיזומ תעמשהל לוקמר ©
 תבהוא תאש הרדסו ןעטמ םע פוטפל /ןותיע /רפס ©
 קיר ןורכיז סיטרכ + תוללוס + המלצמ ©

 
 :םיריצה יבאכ לע הלקהל TENS רישכמ

 10% לש ןופוק דוק .״םיריצ״ תרבח לש רישכמה לע ןויסינמ הצילממ ©
 רטכשןח :החנה

 
 :דרפנ קיתב ,םהל וקקדזתש דע בכרב ןיתמהל םילוכיש םיפסונ םיטירפ

 םידגב תחקל ירמגל רשפא( םאל התיבה האיציל םיחונו םיבחר םידגב ©
 )ןוירהה ךלהמב תשבלש

 קולח רשפא ,הקלחמב תובבותסהל םיחונ םידגב ©
 עבוכ ללוכ ,התיבה האיציל קוניתל םידגב טס ©
 םינותחת /תשר ינותחת םע )הקלחמב םילבקמ( תרבגומ הגיפסל םידפ ©

 Kotex ינותחת לע הצילממ .קורזל ןתינש םינותחת /תדלויל פ"דח
 ,הקנה תייזח ,)רקיסרנ( תומטפל תוילופיט תודיפר ,ןילונל תחשמ :הקנהל ©

 הקנה תירכ
 ,)1 בלש וא ןרובוינ תדימב רשפא( םילותיח המכ :הנטק הלתחה תכרע ©

 /זופשאה ןמזב ךל ןימז תויהל רומא לכה .הלתחה תחשמ ,הלתחה חטשמ
 התיבה האיציל יטנוולר רתוי הז ,תינולמב

 
 

 !הבוט העשב היהיש
 .ןח


