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Rozd!lení FT dle p%sobící formy
energie
•! Mechanoterapie
•! Termoterapie a hydroterapie
•! Elektroterapie (kontaktní a ne-kontakní)
•! Fototerapie (sv!tlolé#ba)
•! Kombinovaná terapie

Elektroterapie
•!
•!
•!
•!

Galvanoterapie
Nízkofrekven#ní (do 1000 Hz)
St'edofrekven#ní (1000 – 100 000 Hz)
Vysokofrekven#ní (diatermie, nad 100 000 Hz)

•! Distan#ní elektroterapie – Bassetovy proudy I-72, E-16,
E-48, TENS, L-25.
•! Kombinovaná terapie – UZ + TENS, NF nebo SF proudy

•! Podporují a urychlují autorepara#ní procesy organismu a
zvy$ují efekt rehabilita#ní lé#by.
•! Symptomatická podp%rná terapie s ú#inkem:

•!
•!
•!
•!
•!

Analgetick&
Myorelaxa#ní
Myostimula#ní
Antiedematózní
Trofotropní

FT s primárn! analgetick&m
ú#inkem
•! Nejvíce vyu"ívaná
•! Alternativa k analgetik%m (bez vedlej$ích ú#ink%)
•! Nepotla#ovat signální a ochrannou funkci bolesti p'ed
ur#ením diagnózy (pracovní hypotézy)
•! Aktivace mechanism% podílejících se na tlumení bolesti
(vrátková teorie, endogenní opiáty)
•! Funk#ní poruchy pohybového systému – lokální aplikace
FT #asto bez efektu, hlavní porucha (klí#ov& segment)
b&vá vzdálena od místa bolesti – p'enesená bolest.
Nap'. úponové bolesti, pseudoradikulární bolesti…

Analgetická FT povrchová lokální
•! Kontaktní elektroterapie – optimální frekvence
100 Hz, nízko- a st'edo-frekven#ní proudy,
intenzita prahov! a" nadprahov! senzitivní.
•! Mo"nost p'esného cílení na nervová zakon#ení
bodovou elektrodou, nej#ast!ji nízkofrekven#ní
proudy TENS (Transkutánní
ElektroNeuroStimulace)

1

Analgetická FT povrchová lokální
•! Lokální prost'edky termoterapie
(termopozitivní i negativní) – analgetick&
efekt spojen s relaxací a hyperemií p'i
aplikaci tepla, p'ímá analgezie p'i
kryoterapii

Analgetická FT p%sobící do hloubky
tkání
•! St'edofrekven#ní proudy bipolární a tetrapolární,
optimální v&sledná modulace 100 Hz
•! Distan#ní elektroterapie
•! Magnetoterapie pulzní nízkofrekven#ní

•! Fototerapie – IR zá'ení (teplo), laser
(biostimulace, hojení)

Distan#ní elektroterapie
•! Aplikátor elektromagnetického pole
•! Indukce proud% ve tkáních

Distan#ní elektroterapie
•! INDIKACE: - fraktury, kostní implantáty,
- dekubity, bércové v'edy,
- hojení posttraumatick&ch a
poopera#ních stav% PS,
- regenerace periferních nerv%,
- VAS,
- osteoporosa.

Pou"ívané frekvence proud%:
-! analgetické (TENS)
-! podpora hojení

(72 Hz)

- vazodilatace (16 and 48 Hz)

Magnetoterapie
•! Podpora hojení a sekundárn! analgetick& a
protizán!tliv& ú#inek.
•! Nízkofrekven#ní pulsní pole

Magnetoterapie
•!

Frekvence do 150 Hz, intensita do 130 mT.

•! INDIKACE: -! fraktury, paklouby,

-! degenerativní a revmatická
onemocn!ní,
- neuropatie,
-! funk#ní poruchy pohybového
systému.
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P'ístup k pacient%m s chronickou
bolestí
•! Ovlivn!ní emo#ní slo"ky bolesti – empatie,
„p'elad!ní“, porozum!ní bolestivému chování.
•! Psychoterapie
•! Procedury hydro a termoterapie - komplexní
láze(ská lé#ba
•! Relaxa#ní a inhibi#ní techniky

Myorelaxa#ní procedury
•! Kombinovaná terapie ultrazvuk + elektroterapie
•! Nejú#in!j$í a nejcílen!j$í procedura p'i lé#b! svalov&ch
spou$)ov&ch bod% (trigger points).
•! UZ 3MHz + TENS pro povrchov!j$í TPs
•! UZ 1NHz + st'edn!-frekven#ní ET pro hlub$í TPs

Myorelaxa#ní procedury
Alternativa k podávání myorelaxancií u vertebrogenních
pacient%
Svalová relaxace je provázena zlep$ením prokrvení sval% a
sekundárn! analgetick&m ú#inkem
•! Ultrazvuk (mikromasá"), té" v kombinaci s elektroterapií
•! St'edofrekven#ní proudy s v&slednou modulací 100 –
200 Hz
•! Pro povrchové svaly té" nízkofrekven#ní elektroterapie s
frekvencí kolem 180 Hz

Elektrostimulace
•! Elektrostimulace denervovan&ch sval% jednotliv&mi
impulzy, jejich" délka a amplituda se stanoví na
základ! m!'ení reaktibility posti"en&ch sval. vláken
•! Elektrgymnastika reinervovan&ch nebo nepareticky
oslaben&ch sval% (TENS surge, Kotzovy proudy)
•! Elektrostimulace spastick&ch sval% pro zlep$ení jejich
koordinace
•! FES – funk#ní elektrostimulace

Trofick& a antiedematozní ú#inek

Galvanoterapie

•! Vakuum-kompresivní terapie

•! Polarizace tkání mezi elektrodami.
ANODA – inhibice/hyperpolarizace
KATODA – iritace/depolarizace

•! Ultrazvuk (jeho termick& ú#inek)

•! Eutonizace prekapilárních sv!ra#%.

•! Galvanoterapie

•! Vysokofrekven#ní terapie - diatermie
•! Fototerapie – laser, biolampa (polarizované sv!tlo)

•! Hydrogalvanoterapie
•! Iontoforéza

•! Nízkofrekven#ní elektroterapie s optimální frekvencí 30 –
60 Hz a intenzitou nadprahov! motorickou (podpora
svalové mikropumpy)

•! Nutné ochranné roztoky!!!
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Vakuum-kompresivní terapie (vasotrain)
INDIKACE:
Posttraumatické a lymfatické
otoky
Ischemická choroba DK
Funk#ní poruchy periferních
cév
Bércov& v'ed

Ultrasonoterapie – ú#inky ve tkáních
•!
•!
•!
•!

Disperzní (kavitace)
Zm!ny permeability membrán (akustické vlny).
Mikromasá"
Tepeln& ú#inek (kontinuální UZ)

Kompresní terapie (pneuven, lymfaktiv)
-lymfedémy, postraumatické a poopera#ní otoky
Vakuové elektrody p!i elektrolé"b#.

Ultrasonoterapie
Speciální kontraindikace:
•! Nervové struktury blízko pod povrchem nebo le"ící na
kosti, stavy po laminektomii
•! Úpony sval% t!sn! pod povrchem
•! Epif&zy rostoucích kostí
•! *erstvá krvácení, menstruace
•! Oblasti nad parenchymatózními orgány (citlivé na lokální
p'eh'átí)

Fototerapie
•! P%sobení foton% v hojící se tkáni
•! Polarizace sv!tla – hlavní BIO-STIMULA*NÍ
effect
•! UV zá'ení
•! IR zá'ení
•! Helio-terapie
•! LASER
•! Bio-lampa

Nepolarizované sv#tlo

Polarizované sv#tlo

Vysokofrekven"ní elektroterapie

Krátkovlnná diatermie
13,56 MHz or 27,12 MHz or 40,63 MHz

•! Kontinuální a pulzní
re"im
•! Kapacitní a induk#ní
aplikátory

Nejhlub$í tepeln% ú"inek ve FT

Laser
•! P'ímé - termick& (0,5-1°C)
- fotochemick& – excitace biochemick&ch reakcí
v bu(kách a tkáních, bu(ky s
nedostatkem energie.
•! Nep'ímé - biostimula#ní a protizán!tliv& – podpora
imunitní reakce a podpora hojení
- analgetick& – endorfiny a efekt podpory
hojení
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Laser - ú#inky
Indikace – jizvy a popáleniny, funk#ní poruchy PS,
poúrazové a poopera#ní stavy, stimulace
motorick&ch bod% u periferních paréz, AKU-laser

Kontraindikace fyzikální terapie
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Akutní zán!tlivé, hore#naté a krvácivé stavy
Tumory
Defekty k%"e v míst! aplikace
Kovové implantáty v proudové dráze
TBC
Kardiostimulátor
Oblast thyreoidei

•! Poruchy citlivosti

Speciální kontraindikace

magnetoterapie a vysokofrekven#ní terapie
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Kardiostimulátor
T!hotenství, menstruace
Poruchy funkce endokrinních "láz (DM…)
Mykózy
Ateroskleróza, ICHS, ICHDK, v&razné kolísání TK
RTG terapie
Psychózy

Základní procedury termoterapie a
hydroterapie
•! LTV v bazénu (hydrokinezioterapie)
•! Ví'ivé koupele - mechanické, teplotní a hydrostatické
ú#inky
•! Termopozitivní procedury – nap'. #áste#né a celkové
koupele, obklady (Priessnitz), parafín, „suché“ teplo
(termosá#ky)
•! Termonegativní procedury – zejména kryoterapie
•! St'ídavé procedury – st'ídání tepl&ch a chladn&ch
stimul%

Termoterapie/hydroterapie
•! Termoregula#ní reakce periferních cév
•! Termo-pozitivní procedury p%sobí vazodilataci
a hyperemii – sympatolytick& efekt s relaxací.
•! Termo-negativní procedury aktivují sympaticus
p'es v!t$í po#et chladov&ch receptor% k%"e.
•! Kontrastní procedury – v&razné teplotní zm!ny
p%sobí jako „cévní gymnastika“.

Zásady volby metody FT
1) Vylou#it kontraindikace
2) Zvolit po&adovan% ú"inek terapie
(analgetick%, myorelax"ní … )
3) Zohlednit stadium poruchy
4) Zohlednit lokalizaci (hloubku) poruchy
5) Zvolit parametry vybrané procedury
6) Stanovit kombinaci procedur (FTxFT, FTx iLTV)
7) Stanovit #asov& sled procedur (FT p'ed iLTV)

V!t$ina t!chto procedur je sou#ástí láze(ské lé#by
(p'edm!t Balneologie)
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