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izykoterapia
Jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się
rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury lub wytwarzanymi specjalnymi
urządzeniami.

Ultrasonoterapia
•Ultradźwięki
•Fonoforeza
Elektroterapia
•Prąd galwaniczny
•Jonoforeza
•Prądy diadynamiczne
•Prądy interferencyjne
•Elektrostymulacja
•Prądy TENS
•Prądy Kotza
Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości
•Diatermia krótkofalowa
Terapia Falą Uderzeniową

Magnetoterapia

Laseroterapia

Termoterapia
•Krioterapia miejscowa
Światłolecznictwo
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ltradźwięki

Podczas zabiegu wykorzystywane są drgania mechaniczne o częstotliwości 800 − 24 000
kHz. Efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne zwane
„mikromasażem”, które spowodowane jest wahaniem ciśnień wywołanych przebiegiem
fali dźwiękowej. Istotną składową ich działania jest wpływ na biochemię tkanek, co
prowadzi do ich lepszego utleniania. Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu
ultradźwięków są bardzo różne w zależności od miejsca ich stosowania.

Kiedy stosować zabieg?


















Zespoły bólowe mięśniowe, stawów i kręgosłupa, bóle krzyża
Zwyrodnienie kręgosłupa
Nieczynne i podostre zapalenie stawu, skręcenia
Obrzęk podostry i przewlekły
Naciągnięcie mięśni
Zapalenie pochewki ścięgnistej, kaletki maziowej, ścięgien
Zespół Sudecka
Przewlekła choroba zwyrodnieniowa stawów
Choroba Raynaud
Rwa kulszowa
Krwiak podostry i przewlekły
Nerwobóle
Przykurcze
Zespół bolesnego łokcia i barku
Blizny ostre i podostre, bliznowiec
Ból miedniczy, krzyżowy (tworzenie zrostów w
miednicy małej)
Zapalenie śluzówki macicy

Jakie są rezultaty zabiegu?









Rozszerzenie naczyo krwionośnych
Wzrost elastyczności kolagenu i przepuszczalności błon
Uelastycznienie blizn
Zmniejszenie przykurczów
Poprawa odżywienia tkanek
Przeciwzapalne
Przeciwbólowe
Przeciwobrzękowe
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onoforeza

Metoda wprowadzenia leku za pomocą ultradźwięków. W celu wzmocnienia działania
ultradźwięków, zamiast tradycyjnego środka sprzęgającego, stosuje się żel zawierający
substancje czynne − przeciwzapalne, przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie lub
ułatwiające uelastycznienie blizn. Wprowadzanie ich do tkanek za pomocą ultradźwięków
zapewnia szybsze i głębsze wnikanie substancji leczniczych.

Kiedy stosować zabieg?





Zespoły bólowe stawów i kręgosłupa
Nerwobóle
Zespół bolesnego łokcia i barku
Blizny

Jakie są rezultaty zabiegu?









Ułatwienie wnikania substancji leczniczych do tkanek podskórnych
Ominiecie przewodu pokarmowego
Wprowadzenie leku bezpośrednio do krążenia, a nie przez układ żyły wrotnej
Ogranicza to proces usuwania substancji leczniczych przez wątrobę
Możliwośd przedłużenia działania substancji leczniczy o krótkim biologicznie
Okresie półtrwania
Możliwośd przerwania w dowolnej chwili dawkowania leku
Miejscowe działanie leku ograniczone do struktur objętych procesem
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lektroterapia

Objawowe leczenie schorzeń m. in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego
rodzaju prądów leczniczych. Podczas terapii wykorzystuje się do leczenia prąd stały,
modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej
częstotliwości. Przepływ elektronów przez tkanki ma wpływ na zmiany potencjałów
błonowych w komórkach. Poza działaniem bezpośrednim prąd ma także znaczenie dla
rozprowadzania substancji chemicznych i sygnałów nerwowych w ciele człowieka. Rodzaj prądu i
jego dawka jest dobierana w zależności od leczonego schorzenia, a także wrażliwości pacjenta. Czas
trwania zabiegu waha się w granicach 5−20 minut.








Prąd galwaniczny
Jonoforeza
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Elektrostymulacja mięśni
Prądy Tens
Prądy Kotza
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rąd galwaniczny
Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez daną część ciała prądu
stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli,
chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia
obwodowego.

Kiedy stosować zabieg?







Nerwobóle
Przewlekłe zapalenie nerwów
Zespoły bólowe w chorobie zwyrodnieniowej
Zaburzenia krążenia obwodowego
Porażenie wiotkie
Prąd małej mocy wpływa na zakrzepy naczyniowe oraz przyśpiesza zrost kostny

Jakie są rezultaty zabiegu?




Przeciwbólowe
Likwiduje procesy zapalne
Wpływa stymulująco

Kiedy nie stosować zabiegu?




Zmiany w obrębie skóry
Choroba nowotworowa
Ostra niewydolnośd wieocowa

Gdańsk Kowale, ul. Staropolska 32 B

J

REHABILITACJA
onoforeza

Za pomocą prądów stałych można wprowadzić w obszar chorobowy odpowiednią substancję
leczniczą. W wypadku prądów nie ma znaczenia, czy będzie miała ona postać żelu, płynu czy
maści, jednak musi ulegać dysocjacji elektrolitycznej. Jonoforeza zdecydowanie skraca czas
wchłaniania i podnosi efektywność działania leku. Daje bardzo dobre efekty w miopatiach,
zapaleniach pochewek ścięgnistych, przeciążeniach sportowych lub zawodowych.

Kiedy stosować zabieg?















Zapalenie stawów i pochewek ścięgnistych, zwyrodnienia narządów ruchu
Zespoły bólowe różnego pochodzenia
Wzmożone napięcia i przykurcze
Zaburzenia naczynioruchowe
Utrudniony zrost kości
Blizny i przykurcze bliznowate
Stany zapalne skóry, tkanek miękkich
Zaburzenie ukrwienia tkanek
Nerwobóle, uszkodzenia nerwów
Rwa kulszowa
Bóle głowy
Niepełny zrost kostny
Obrzęki
Zespół Sudecka (ból i obrzęk kooczyny połączony z zaburzeniami krążenia)

Jakie są rezultaty zabiegu?










Przeciwbólowe
Przeciwzapalne
Rozmiękczanie blizn
Odczulające
Uszczuplające naczynia
Pobudzające naczynia krwionośne
Znieczulające
Bakteriostatyczne
Rozszerzające i zwężające
naczynia
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rądy diadynamiczne
Prądy diadynamiczne dzielą się na kilka rodzajów, różniących się częstotliwością i
natężeniem komponentu prądu zmiennego. Zależnie od potrzeb pacjent może dzięki temu
uzyskać różnorodne korzyści – poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek, wzrost lub
zmniejszenie napięcia mięśniowego, szybsze wchłanianie obrzęków.

Kiedy stosować zabieg?












Zespoły bólowe kręgosłupa
Dyskopatie
Nerwobóle, choroby układu nerwowego
Choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby reumatyczne
Stany pourazowe
Zaniki mięśni
Porażenie obwodowego nerwu twarzowego
Półpasiec
Odmrożenia
Obrzęki na tle zaburzeo odżywczych
Obrzęki pourazowe

Jakie są rezultaty zabiegu?







Przeciwbólowe
Zmniejszanie napięcia mięśniowego
Wzmaganie aktywności naczyniowej
Stymulacje mięśniowe
Rozszerzanie naczyo krwionośnych i poprawa
ukrwienia
Wpływ na przewodnictwo nerwowe

Kiedy nie stosować zabiegu?







Wszczepione urządzenia elektroniczne np. rozrusznik serca, implanty
Ostre zapalenia w okolicy stosowania zabiegu
Ropne zmiany skórne
Nowotwory
Krwawienia, krwotoki
Przypadki, w których skóra nie może byd zwilżana
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rądy interferencyjne
Są to prądy średniej częstotliwości modulowane w amplitudzie z małą częstotliwością.
Prądy interferencyjne, których częstotliwość zmienia się rytmicznie, działają na skurcze
mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (co usprawnia krążenie obwodowe),
wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i ich metabolizm.

Kiedy stosować zabieg?







Zmniejszenie bólu ( ostrego i chronicznego)
Zmniejszenie obrzęków
Przekrwienie
Wzmocnienie mięśni pobudzenia do skurczu mięśni
szkieletowych
Nietrzymanie moczu (usprawnianie funkcjonowania
narządów jamy brzusznej)
Usprawnianie krążenia powierzchniowego i
głębokiego

Jakie są rezultaty zabiegu?





Skurcz mięśni szkieletowych
Pobudzenie mięśni do skurczu (usprawnianie
krążenia obwodowego)
Efekt przeciwbólowy i usprawnianie trofiki
Zmniejszenie napięcia współczulnego układu
nerwowego
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lektrostymulacja mięśni
Wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Cel zabiegu to
pobudzenie mięśni do skurczu. Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z
uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń
oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.

Kiedy stosować zabieg?





Niedowłady, zaniki i osłabienie mięśni
Stany po porażeniach mięśni lub po zdjęciu opatrunku
Choroby układu nerwowo-mięśniowego
Choroby układu krążenia

Jakie są rezultaty zabiegu?





Przeciwbólowe
Zmniejszenie napięcia mięśni
Usprawnienie procesów odżywczych mięśni
Poprawa ukrwienia tkanek, gimnastyka mięśni
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rądy Tens
Jest to metoda objawowego leczenia ostrych oraz przewlekłych stanów bólowych za
pomocą prądów niskiej częstotliwości. Elektryczna stymulacja układu nerwowego na
różnych jego poziomach (obwodowym, rdzeniowym i ośrodkowym) powoduje zagłuszenie
sygnałów bólowych i uwolnienie pacjenta od uciążliwych dolegliwości.

Kiedy stosować zabieg?









Ból pooperacyjny
Dyskopatia
Bóle głowy, migreny
Bóle przy osteoporozie, schorzeniach reumatycznych
Neuropatia
Owrzodzenia skóry
Rany, obrzęki, trąd
Jako rozgrzewka w sporcie wyczynowym

Jakie są rezultaty zabiegu?









Przeciwbólowe
Osłabianie czucia bólu poprzez zmniejszanie ilości sygnałów wysyłanych przez nerwy bólowe do kory
mózgowej
Poprawa ukrwienia
Rozszerzanie naczyo krwionośnych
Przyśpieszanie zrostu kostnego po złamaniach
Zmniejszanie cellulitisu
Zmarszczek
Wzmaganie uwalniania endorfin do krwioobiegu co wpływa na poprawę samopoczucia
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rądy Kotza

Zabieg ten polega na precyzyjnym wywołaniu skurczów głębiej położonych włókien
mięśniowych przez działanie prądem o średniej częstotliwości 2500 Hz, zmodulowanej do
częstotliwości niskiej 50Hz. Wyzwalają one silny skurcz mięśnia lub grupy mięśni poprzez
aktywację grubych zstępujących włókien nerwowych oraz dzięki zablokowaniu cienkich
wstępujących włókien nerwowych; mają działanie przeciwbólowe w obszarze stymulacji.

Kiedy stosować zabieg?







Skolioza
Płaskostopie
Długotrwałe unieruchomienie mięśni
Stan po złamaniach, „oszczędzaniu" przy zespołach bólowych
Osłabienie mięśni
Trening rozgrzewający głęboko położonych mięśni

Jakie są rezultaty zabiegu?




Wywołanie skurczów głębiej położonych włókien mięśniowych
Wzrost siły i przyrost masy mięśniowej
Poprawa metabolizmu, obniżenie napięcia mięśniowego
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iatermia krótkofalowa
Jest to przegrzewanie tkanek organizmu za pomocą pola elektrycznego lub pola
magnetycznego wielkiej częstotliwości. Zabieg ten opiera się na działaniu ciepła na
organizm. Ciepło wytwarzane jest wewnątrz tkanek.

Kiedy stosować zabieg?













Zapalenie pochewek ścięgnistych
Zapalenie płuc, pęcherza moczowego
Zwyrodnienia kręgosłupa
Nerwobóle i zapalenie nerwów
Przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, migdałków, ucha, krtani
Nieżyt oskrzeli
Stan po zapaleniu opłucnej
Odmrożenia
Stany pourazowe
Mięśniobóle
Entezopatie (bolesne zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do kośdca)
Zaburzenia czynności dokrewnej jajników

Jakie są rezultaty zabiegu?








Rozszerzanie naczyo krwionośnych
Zwiększenie przepływu krwi tętniczej
Przyspieszenie procesów metabolicznych
Przyspieszenie komórkowej przemiany materii
Wzrost liczby leukocytów w tkankach przegrzewanych
Obniżenie pobudliwości nerwowo-mięśniowej
Działanie przeciwbólowe
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ala uderzeniowa
Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energie w bolące miejsca. Dzięki
dostarczonej energii następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien i tkanek miękkich.
Posiadamy nowoczesny i skuteczny aparat do zwalczania przewlekłego bólu związanego z
układem mięśniowo-szkieletowym.

Jakie dolegliwości zwalcza fala uderzeniowa?









Ból ścięgna Achillesa
Ból w okolicy bioder
Bóle barków
Ból ścięgien rzepki (kolano skoczka)
Zapalenie nadkłykcia (łokied tenisisty i golfisty)
Zespół mięśnia piszczelowego przedniego
Punkty spustowe
Bóle pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy, ostrogi piętowe)

Jak przebiega terapia falami uderzeniowymi?






Zlokalizowanie bolących miejsc poprzez dotyk
Nałożenie żelu sprzęgającego
Rozpoczęcie terapii
Pojedyncza sesja terapeutyczna zajmuje około 10 minut
Poprawa sprawności następuje po 3-4 zabiegach przeprowadzanych z 1-tygodniowymi przerwami
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agnetoterapia

Jest to leczenie zmiennym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości. Pod
wpływem tego pola jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają
przemieszczeniom, powodując hiperpolaryzację błony komórkowej. Przynosi to
wzmocnienie przemiany materii, szczególnie podczas zachodzących procesów
energetycznych i wzmaga wykorzystanie tlenu przez komórkę. Poprawione ukrwienie w komórce
podczas działania pola magnetycznego wywołuje podniesienie ciśnienia potencjału tlenu.

Kiedy stosować zabieg?





































Zaburzenia krążenia obwodowego, choroby naczyo krwionośnych
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie wielostawowe
Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
Osteoporoza, jałowa martwica kości
Zespoły bólowe mięśni, stawów i kręgosłupa
Uszkodzenie więzadeł, urazy ścięgien
Kontuzje, skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, obrzęki, świeże złamania
Trudno gojące się rany i stany pourazowe
Niedokrwienie kooczyn
Stan po operacji kości
Owrzodzenie podudzi, krwiaki
Zespół cieśni nadgarstka
Zespół tętnic kręgowych
Utrudniony zrost kości, zapalenie kości
Ostre zapalenie szpiku
Zmiany zwyrodnieniowe rdzenia
Stwardnienie rozsiane
Zespół Sudecka
Neuralgie
Choroba Perthesa
Zmiany dotyczące nerwów obwodowych
Nerwobóle, rwa kulszowa
Nerwiaki
Bóle głowy
Bóle fantomowe, ogólne leczenie bólu
Atopowe zapalenia skóry, łuszczyca, świąd skóry
Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej, wypryski
Łysienie
Owrzodzenie goleni
Ostre i przewlekłe zapalenia oskrzeli i zatok
Terapia trofotropowa, w zależności od lokalizacji zmian
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Zapalenie trzustki
Zapalenie okrężnicy
Przewlekłe zapalenie przydatków
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Miażdżyca tętnic
Zakrzepowe zapalenie żył
Nadciśnienie
Angiopatia
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok obocznych nosa
Astma oskrzelowa

Jakie są rezultaty zabiegu?











Przeciwbólowe
Przeciwzapalne
Zmniejszenie napięcia mięśni
Rozluźniające
Usprawnienie krążenia obwodowego
Przyspieszanie gojenia ran oraz regeneracji tkanek po krwawieniach i zabiegach operacyjnych
Wpływ na wytwarzanie kostniny
Pobudzanie przemiany materii, procesów oddychania komórkowego i regeneracji tkankowej
Hamowanie procesów destrukcyjnych w stawach
Zapobieganie stanom zapalnym
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aseroterapia

Biostymulacją laserową nazywamy reakcję tkanek na naświetlanie słabą wiązką laserową
o długości fali świetlnej od 630 do 1100 nanometrów (nm), co odpowiada barwom od
jaskrawej czerwieni (633 nm) do tzw. bliskiej, choć już niewidzialnej, podczerwieni
(1100 nm). W tym właśnie przedziale absorbcja wody i barwników zawartych w tkankach
jest najmniejsza, co umożliwia głębokie (nawet do 6 cm) wnikanie światła do wnętrza organizmu i
tym samym pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.

Kiedy stosować zabieg?

























Choroba zwyrodnieniowa stawów
Chondropatia rzepki
Dnawe zapalenie stawu, reumatoidalne zapalenie stawu
Zespoły bólowe np. przy dyskopatii szyjnej, lędźwiowej
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Zespół cieśni nadgarstka
Nerwobóle nerwów obwodowych np. nerwu trójdzielnego, rwy kulszowej
Choroba Dupuytrena
Przyspieszenia gojenia się ran, owrzodzeo
Gojenie pooperacyjne w obrębie jamy brzusznej
Leczenie krwiaków, wylewów krwi
Opóźnienie procesu starzenia skóry
Leczenie blizn, ran pooperacyjnych, krwiaków
Liszaj płaski, odleżyny, oparzenia, trądzik różowaty, zmiany troficzne skóry,
opryszczka
Łysienie
Ostre i przewlekłe mięśniobóle
Urazy i przeciążenia wiązadeł stawu kolanowego
Zespoły bólowe : "bolesnego barku", "łokcia tenisisty" i "łokcia golfisty"
Zapalenie kaletki, pochewki ścięgna
Zapalenie zatok, ucha, gardła, migdałków, krtani
Stan po wycięciu migdałków
Naczynioruchowy nieżyt nosa
Przyśpieszanie formowania kostniny w złamanych kościach, utrudniony zrost kości
Neuropatia cukrzycowa, gojenie ran w przebiegu cukrzycy (stopa cukrzycowa)

Jakie są rezultaty zabiegu?









Przeciwzapalne
Przeciwbólowe
Przeciwobrzękowe
Rozkurczowe
Przeciwkrwotoczne
Wpływanie na procesy hormonalne
Immunologiczne
Przyśpieszające regenerację nerwów
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rioterapia miejscowa

Zabieg ten polega na obniżeniu temperatury tkanek. Celem krioterapii jest obniżenie
temperatury skóry i tkanek głębiej położonych, a tym samym spowodowanie
przekrwienia głębokiego okolicy poddanej zabiegowi. Krioterapia działa głównie
przeciwbólowo i przekrwiennie. Pod wpływem działania niskich temperatur naczynia
krwionośne powierzchowne zmniejszają swoją średnicę, jednocześnie zwiększają ją naczynia
krwionośne głębokie. Dzięki temu mechanizmowi uzyskujemy przekrwienie struktur głęboko
ułożonych. Taki stan utrzymuje się w danej okolicy około 4 godz.

Kiedy stosować zabieg?


















Leczenie stawów i mięśni
Urazy stawów i tkanek miękkich np. skręcenia, zwichnięcia
Wszystkie choroby reumatoidalne i reumatyczne narządów ruchu np. reumatoidalne zapalenie
stawów
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Łuszczycowe zapalenie stawów
Choroby stawów na tle zaburzeo metabolicznych (dna moczanowa)
Zapalenie okołostawowe
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
Oparzenia - zdejmowanie szoku termicznego
Dyskopatie
Entezopatie
Tendinopatie
Mialgie
Choroby ścięgien, naderwania mięśni i wiązadeł
Profilaktyka osteoporozy
Stwardnienie rozsiane
Obrzęki, stłuczenia, krwiaki pourazowe

Jakie są rezultaty zabiegu?










Ograniczenie krążenia w danym miejscu
Zwolnienie metabolizmu
Zmniejszenie napięcia mięśni i zmniejszenie bólu poprzez uruchomienie wewnętrznej reakcji
przeciwbólowej
Poprawa ukrwienia i przyswajania tlenu w tkankach
Pobudzenie receptorów zimna
Zmniejszenie aktywności receptorów ciepła
Powstawanie zmian naczynioruchowych
Zahamowanie stanu zapalnego
Zmniejszenie lub ustąpienie obrzęków
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Ś

wiatłolecznictwo

Sollux to lampa wytwarzająca promieniowanie światła podczerwonego i promieni widzialnych.
Lampy te są wyposażone w komplet filtrów ze szkła uwiolowego koloru czerwonego i
niebieskiego. Szkło koloru czerwonego przepuszcza promienie podczerwone i promienie widzialne
czerwone, co ma działanie pobudzające i przeciwzapalne. Z kolei szkło koloru niebieskiego
przepuszcza głównie niebieskie promieniowanie widzialne, co przynosi działanie tonizujące,
uspokajające i przeciwbólowe.

Kiedy stosować zabieg?















Przewlekłe procesy zapalne i reumatyczne stawów
Stany pourazowe kooczyn
Przewlekłe stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy
Przewlekłe i podostre stany zapalne nerwów obwodowych
Mięśniobóle
Zapalenie nerwów czaszkowych II i VII
Półpasiec
Odmrożenia
Oparzenia
Przykurcze
Trudno gojące się rany
Trądzik różowaty, trądzik młodzieoczy
Stany po zapaleniu bakteryjnym i uszkodzeniu skóry
promieniami RTG
Przygotowanie do masażu, kinezyterapii i zabiegów z
zastosowaniem prądu

Jakie są rezultaty zabiegu?






Rozszerzenie naczyo włosowatych skóry
Zwiększenie przepływu krwi tętniczej
Reakcje ze strony naczyo głębiej położonych
Zmniejszenie napięcia mięśni
Działanie przeciwbólowe
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inezyterapia

Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą
tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym,
mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie
niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

Kinezyterapia ogólnoustrojowa
• Dwiczenia ogólnokondycyjne
• Dwiczenia w wodzie
• Sport niepełnosprawnych

Kinezyterapia miejscowa
• Dwiczenia bierne
• Dwiczenia czynno - bierne
• Dwieczenia samowspomagane
• Dwiczenia czynne w odciążeniu
• Dwiczenia czynne wolne
• Dwiczenia czynne oporowe
• Dwiczenia prowadzone
• Dwiczenia redresyjne
• Dwiczenia synergistyczne
• Dwiczenia oddechowe
• Dwiczenia relaksacyjne
• Dwiczenia samoobsługi
• Pionizacja i nauka chodu

Metody specjalne
• McKenzie
• PNF
• NDT - Bobath
• Kinteic Control
• Terapia manualna
• Kinesiotaping

Metody specjalne dla dzieci
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inezyterapia miejscowa

Kinezyterapia indywidualna polega na pracy terapeuty z pacjentem . Ćwicząc
indywidualnie z pacjentem, może mu pomóc w wyleczeniu kontuzji stawów obwodowych, mięśni,
przeciążeniowych dolegliwości bólowych (np. kręgosłupa) problemów neurologicznych.

mięśniowo szkieletowa
ergoterapia

neurologiczna

dermatologicz
na

geriatryczna

kardiologiczn
a

sportowa

ginekologiczn
a

onkologiczna
/ paliatywna
urologiczna
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c Kenzie ®

Metoda fizjoterapeutyczna stworzona przez fizjoterapeutę Robina McKenziego,
przeznaczona do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa. W ostatnich latach
zastosowanie metody zostało rozszerzone o stawy obwodowe. W latach sześddziesiątych
nowozelandzki terapeuta R. McKenzie opracował program badania i leczenia pacjentów,
głównie z dolegliwościami lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa. Podzielił zaburzenia kręgosłupa na trzy
główne grupy, uwzględniając przyczynę i stopieo zmian zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych
stawów. Autor metody opracował program postępowania leczniczego, w którym oprócz technik
wykonywanych przez terapeutę ważny jest sam ruch pacjenta, dwiczenia i autoterapia wykonywana w domu.
W dwiczeniach dominują pozycje niskie, głównie leżące. Ruchy czynne powtarzane są wielokrotnie w różnych
płaszczyznach, ale w ściśle określonym kierunku, niepowodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceo,
które chronią kręgosłup przed kolejnymi urazami i przeciążeniami. McKenzie stawia bardzo duży nacisk na
profilaktykę.

Kiedy stosować zabieg?



Przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
Ostre zespoły bólowe kręgosłupa
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rioprioceptive Neuro Facilitation ®

Metoda PNF- metoda torowania prioprioceptywnego
PNF to metoda kinezyterapeutyczna stosowana w celu odtworzenia utraconej funkcji
mięśnia. Może być stosowana u chorych neurologicznych istotne jest aby był z nimi
kontakt, gdyż terapia ta wymaga koncentracji i zaangażowania pacjenta.
Zauważono, że czynności, które wykonujemy w życiu codziennym przebiegają w
płaszczyznach skośnych. Badania neurologiczne wykazały, że aby pobudzić receptory odpowiedzialne
za skurcz mięśni należy :






prowadzić ruch w płaszczyźnie złożonej i połączyć go ze skrętem
użyć oporu submaksymalnego
wykonać elongację na początku ruchu
każdy ruch zakończyć krótkim napięciem izometrycznym
używać komend słownych - każdy ruch prowadzić z kontrolą wzroku pacjenta

Kiedy stosować zabieg?






Niedowłady
Porażenia wiotkie
Porażenia spastyczne
Stan po udarze
Stan po urazie czaszkowo - mózgowym
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Metoda fizjoterapeutyczna Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw.
przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. Pierwszy kurs w Polsce odbył się w 1988r. Poprowadziły go
Mary Quinton – fizjoterapeutka wraz z lekarką Elsbeth Koeng (Szwajcaria), które
opracowały Metodę NDT-Bobath dla niemowląt. W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z
powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi,
ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju, jak i u osób dorosłych.
Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku i osobie dorosłej we wszechstronnym
rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile
pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Kiedy stosować zabieg?






Niedowłady
Porażenia wiotkie
Porażenia spastyczne
Stan po udarze
Stan po urazie czaszkowo - mózgowym
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Nowoczesna metoda fizjoterapeutyczna, która istnieje na świecie od 1995 roku. Koncepcja
została założona przez Marka Comerforda, we współpracy z prof. Shirley Sahrmann oraz
Vladimirem Jandą. Koncepcja Kintetic Control pozwala na kompleksowe spojrzenie na
pacjenta- począwszy od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia. Jak sama nazwa
wskazuje, koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji. Praca według tej koncepcji pozwala zrozumieć w
jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom.
W pracy z pacjentem wykorzystuje się szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają zlokalizować w
organizmie „słabe punkty", do których będziemy zaliczać między innymi: ograniczenia i deficyty w zakresie
stabilności, mobilności i kontroli motorycznej.

Gdańsk Kowale, ul. Staropolska 32 B

T

REHABILITACJA
erapia manualna IFOMT®

Jest gałęzią fizjoterapii. Nazwa składająca się z dwóch członów wskazuje, iż jest to
terapia wykonywana ręcznie (manualnie) przez fizjoterapeutę. Metoda ta wywodzi się z
USA i Wielkiej Brytanii, gdzie już od ponad stu lat z powodzeniem stosuje się osteopatię
i chiropraktykę w badaniu i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Kompleksowy model
diagnostyki i terapii tej metody pozwala z powodzeniem leczyć dysfunkcje mięśni, więzadeł oraz
stawów, zarówno kończyn, jak i kręgosłupa.
Terapia ta poprzedzona jest zawsze dokładnym badaniem palpacyjnym zarówno biernym, jak i
czynnym narządu ruchu. Wykonywana jest przez wysoce wykwalifikowany personel, który ocenia
dobór technik koniecznych do zastosowania w celu poprawy funkcji i zmniejszenie dolegliwości
bólowych przez pacjenta.

Kiedy stosować zabieg?







Bóle kręgosłupa związane z przemieszczeniem kręgów
Bóle związane z przeciążeniem kręgosłupa
Wypadnięcie dysku
Dyskopatia
Migrena
Bóle menstruacyjne

Jakie są rezultaty zabiegu?





Przeciwbólowe
Poprawa ukrwienia
Odblokowanie dysfunkcji w obrębie kręgosłupa
Przywracanie prawidłowego ustawienia kręgów w celu zmniejszenia ucisku na krążki międzykręgowe
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inesiotaping
Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną polegającą na aplikowaniu na ciało, w ściśle
określony sposób, nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez
terapeutę plastrów. Znajduje ona zastosowanie w medycynie sportowej w przypadku
wystąpienia kontuzji lub przeciążenia. Wykorzystywana jest również w ortopedii i

rehabilitacji.
Metoda ta wykorzystuje naturalne procesy samoleczenia organizmu. Ma bezpośrednie oddziaływanie
na skórę (receptory bólu, czucia głębokiego) oraz na układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy.
Równocześnie zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry poprzez uaktywnienie systemu
znieczulenia.
Kinesiotaping jest terapią wspomagającą leczenie wielu schorzeń. Jest stosowany jako fizjoterapia
sportowa zarówno wyczynowa jak i amatorska. Jest ona sposobem na uśmierzanie bólu w
przypadkach leczenia kontuzji stawów i mięśni, drenażu limfatycznym, terapiach pooperacyjnych
(gojenie ran, redukcje obrzęków i poprawa wchłaniania się blizn oraz zwłóknień), czy w czasie ciąży.
Metodę tę można z powodzeniem stosować również jako zabiegi towarzyszące leczeniu zaburzeń
neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych oraz pediatrycznych. Z doświadczeń
fizjoterapeutów wynika, że plastrowanie dynamiczne wspomaga także korekcję postawy.

Działanie plastrów stosowanych w kinesiotapingu
Działanie kinesiotapingu opiera się na uregulowaniu napięcia mięśniowego w miejscu aplikacji taśmy.
Wpływa przez to na zwiększenie zakresu ruchu mięśni oraz ich siły.
Aplikacje Kinesiotapingu powodują, że skóra jest delikatnie podciągana, zwiększając jednocześnie
przestrzeń pomiędzy skórą właściwą, a powięzią co powoduje redukcję zastojów i obrzęków
limfatycznych (usprawnia mikrokrążenie chłonki).
Ma również działanie przeciwbólowe, poprawia funkcjonowanie i wspomaga regenerację w oparciu o
procesy samoleczenia. W procesie zdrowienia następuje normalizacja napięcia mięśniowego i
powięziowego, korygując ułożenie powięzi i skóry wpływa na poprawę propriocepcji (czyli czucia
własnego ciała –np. bez kontroli wzroku wiemy jak mamy ułożone ciało).
Właściwości elastyczne plastra utrzymują się przez około 3 do 10-ciu dni w zależności od producenta
przeciętnie przyjmuje się okres 5-7 dni. Procesy terapeutyczne trwają 24 godziny na dobę.
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Przygotowanie do zabiegu:
Aby plaster był dobrze przytwierdzony do wskazanej części ciała skóra musi być czysta, sucha, nie
natłuszczona. Przy nadmiernym owłosieniu miejsce naklejania musi być gładkie.

Wskazania do kinesiotapingu
Taping można zastosować w wielu jednostkach chorobowych i może stanowić doskonałe uzupełnienie
rehabilitacji jak i innych terapii. Zastosowanie jest bardzo szerokie. Można okleić każdą część ciała w
zależności od typu schorzenia i celu jaki mamy osiągnąć przez zastosowaną terapię.
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asaż

Jest najstarszą spośród metod fizjoterapeutycznych, którego początki sięgają
starożytnych Chin i Indii. Jest to zbiór różnych technik i chwytów manualnych,
które w sposób mechaniczny wpływają na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki
i wiązadła stawowe, a na drodze odruchowej na układ krążenia, nerwowy,
wewnątrzwydzielniczy oraz na narządy wewnętrzne.

Masaż leczniczy

• Klasyczny
• Izometryczny
• Segmentarny
• Łącznotkankowy
• Centryfugalny
Drenaż limfatyczny
• Manualny drenaż limfatyczny
Masaż relaksacyjny

Masaż sportowy
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asaż leczniczy

Jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu
przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą
zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich
obwodu do serca. Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania
skóry nieuzbrojoną ręką.

Kiedy stosować zabieg?












Choroba zwyrodnieniowa stawów
Ostroga piętowa
Chondropatia rzepki
Dnawe zapalenie stawu, reumatoidalne zapalenie stawu
Zespoły bólowe np. przy dyskopatii szyjnej, lędźwiowej
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Entezopatie
Zapalenia okołostawowe
Obrzęki
Niska odpornośd organizmu np. częste stany zapalne, przeziębieni
Zapobiegawczo w chorobach nowotworowych np. rak piersi u kobiet

Jakie są rezultaty zabiegu?







Uwalnianie hormonów tkankowych: histamina, aminy, prostaglandyny
Pobudzanie wywołane zmianą energii mechanicznej na elektryczną z odruchowym pobudzaniem
poprzez drogi nerwowe
Ułatwianie odpływu krwi żylnej
Przyśpieszenie krążenia krwi i chłonki
Rozluźnianie naczyo i mięśni
Przyśpieszanie usuwania produktów przemiany materii wchłanianie obrzęków

Kiedy nie stosować zabiegu?







Ciąża
Menstruacja
Ropne zmiany skórne
Nowotwory
Krwawienia, krwotok
Wysoka temperatura ciała
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anualny drenaż limfatyczny

Jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu
przez masażystę określonych ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą
zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich
obwodu do serca. Masaż powinien być wykonywany rytmicznie, bez rozciągania
skóry nieuzbrojoną ręką.

Kiedy stosować zabieg?




Obrzęki
Stan po zabiegu mastektomii
Zapobiegawczo w chorobach nowotworowych np. rak piersi u kobiet

Jakie są rezultaty zabiegu?








Uwalnianie hormonów tkankowych: histamina, aminy, prostaglandyny
Ułatwianie odpływu krwi żylnej
Ułatwienie odpływu limfy
Przyśpieszenie krążenia krwi i chłonki
Rozluźnianie naczyo i mięśni
Przyśpieszanie usuwania produktów przemiany materii
Wchłanianie obrzęków

Kiedy nie stosować zabiegu?




Krwawienia, krwotok
Wysoka temperatura ciała
Aktywna infekcja

Gdańsk Kowale, ul. Staropolska 32 B

