
Manuální neuroterapie 
podle Froneberga
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Příklady klinických obrazů nemoci a jejich 
následky, které lze léčit metodou MNT:

● Onemocnění páteře
- ústřel (lumbago), `ischias´ (ischialgie)
- výhřez meziobratlové ploténky
- slabost zdvihače svalu na noze (peronaeusléze)
- hyperextenzní poranění krční páteře
- bolesti šíje, ramen, paží
- necitlivost rukou a nohou (parestézie)

● Onemocnění periférních kloubů
- syndrom karpálního tunelu
- tenisový, golfový, myší loket,
- meniskus
- kloubní cysty
- osteoartrózy
- opotřebení kyčlí, kolen, endoprotéza jako např.  
   `nové koleno´ nebo `TEP´

● Bolesti v oblasti hlavy
- bolení hlavy; migréna
- tinitus; Menière (ztráta sluchu)
- glaukom (zelený zákal)
- závratě (vertigo)
- kruhové vypadávání vlasů

● Následná péče po nehodách, zraněních
- setrvačná rehabilitace

● Sportovní úrazy
- natržení, kontuze, komprese
- natržení svalového vlákna

● Poruchy orgánů
- žaludeční a střevní potíže
  dráždivý tračník; průjem; obstipace; hemoroidy
- srdeční a respirační úzkost
- pásový opar; bolesti žeberních nervů             
  (mezižeberní neuralgie)
- pánevní, menstruační potíže
- pokles močového měchýře, dělohy
- orgánové cysty
- plodnost
- slabé libido

- apoplex/mrtvice (cévní mozková příhoda)
- srdeční infarkt

● Náladové potíže
- pokles výkonnosti a koncentrační spád
- Burn out
- stres
-bolesti nervů (neuralgie)

● Dětská terapie
- poruchy růstu
- pomoc během puberty
- Scheuermannova nemoc
- skolióza; žeberní hrb
- Odlehčení páteře při regulaci zubů! 
  (Možné také u dospělých!)

● Pomoc během těhotenství a následná péče
- progredienční torze dítěte
- potíže při poklesu dítěte
- setrvačná involuce
- zácpa po porodu

● Pre- a pooperační péče

Promluvte si s Vaším terapeutem nebo Vaší terapeutičkou 
konkrétně o ‘Manuální neuroterapii podle Froneberga’ a 
také o ‘Reflexní terapii nervů na noze podle Froneberga’ 
a nechte si poradit. 
Využijte šance k Vašemu uzdravení! 

Institut pro Manuální neuroterapii a Reflexní terapii nervů na noze 
podle W.Froneberg
Kancelář:  Alemannenstr. 6a    Fon: +49 - 2431 / 7 66 99   
41812 Erkelenz, Německo   Fax: +49 - 2431 / 77 22 8 
Internet: www.mnt-nrt.de  E-Mail: info@mnt-nrt.de  

Tuto informaci Vám podal(a):



Manuální neuroterapie podle Froneberga 

Manuální neuroterapie (MNT) je speciální léčebnou metodou, 
kterou ze základních struktur manuálních léčebných forem, vzhle-
dem na tělesnou statiku a nervový systém, doplnil a změnil Walter
Froneberg.
Později vyvinul z terapie reflexních zón na noze podle Hanny
Marquardt (pozn.nožní masáž reflexních zón) `Reflexní zónu
nervů´, která byla k tomu přidána jako důležitý element.

Tak je MNT ztvárněna jako spojení tří jednotlivých metod:
-`Reflexní léčby nervů na noze´,
- `Specifické masáže svalů a nervů´ a
- `Modifikované mobilizaci kloubů´ ,

které byly optimálně sladěny.

Reflexní terapie nervů na noze (NRT)

Pochází původně z
terapie reflexních zón na noze. 

Touto metodou je možné, zachytit přímo tělo na nervovém sys-
tému nebo nervovým systémem ve všech jeho úrovních. Tak 
lze terapeuticky a diagnosticky zachytit celkovou dráhu od vel-
kého mozku, přes míchu a páteř , periférní nervy až k orgánům 
a jejich nervům.

NRT je rozčleněna na:

Centrální / vegetativní nervový systém
- mozkové nervy
- artérie, žíly, lymfa
- orgány

Motorický nervový systém
- svalstvo
- pánevní vazy

Stlačením bodů se léčí přiřazené oblasti.
Podle intenzity a trvání vyplývá z interpretace, že proces léčby a 
jeho výsledky lze přímo kontrolovat už během terapie.

Mobilizace lymfy na noze
má pro své charakteristické provedení také silný prvek vyrovnání 
energetických systémů a výrazně přispívá k relaxaci.

Doplňujícím prvkem pro regeneraci v systému orgánů, je také k
dispozici terapie reflexních zón na noze podle Hanny Marquardt.

Specifická nervová a svalová masáž

se provádí pomocí rytmických pohybů ve vazivové tkáni, 
na svalech a podél průběhu nervů.

Výhodou specifické nervové a svalové masáže
je příprava na rychlou a účinnou reakci NRT.

Použije se pouze v rámci přípravy a
následné terapie s NRT a specifickou nervovou a svalovou masáží

Modifikovaná mobilizace kloubů

má za cíl, zmírnit dráždění nervů, svalů a kloubních pouzder, aniž 
by byly ještě víc zatíženy tkáň nebo kloubní struktury.
Způsob aplikace zohledňuje důležité ochranné funkce vůči 
nadměrnému dráždění. Použije se pouze v rámci přípravy a 
následné léčby s NRT a Specifickou masáží svalstva a nervů.

Páteř 

hraje v MNT ústřední roli. Vzestupnými a sestupnými nervový-
mi interakcemi mohou periférní (vnější) a centrální (vztahující 
se na páteř) poruchy vytvořit okruh působnosti, který umožní 
uvolnění blokád na obou podílech. S MNT lze brát do úvahy 
mechanické, anatomické, organické a psychické faktory k cel-
kovému obrazu potíží.
Odlehčení okolních struktur je důležitějším a se ukáže a uleví 
právě léčbou NRT.

Manuální neuroterapií je typem léčby, kterým lze
ošetřovat četné potíže.
Na základě dřívějších zkušeností v ortopedické / neurologické 
oblasti a nových poznatků z oblastí, specifických pro orgány, 
se kruh uzavře.
Syntézou této léčebné metody je úhrné pozorování člověka.
Kombinací těchto 3 technik má terapeut možnost, odlehčit při 
každé léčbě nejen nervy, svaly, klouby a vazy, nýbrž může přímo 
sledovat proces celé léčby a hojení. 

Manuální neuroterapie podle Froneberga® je vynikající v její 
rozmanitosti, její aplikaci a možnostech!


