


 vyloučit preskripci jen podle dg!!-indikace podle 
okamžitého stavu   bez prodlení

 Analgezie-

 nejprve určit zdroj bolesti,stanovit   diagnozu,zvážit 
vhodnost a způsob analgetické léčby

 FT působí cíleně a specificky na zdroj bolesti,   

 Perzistence bolesti-nutnost podrobného vyšetření



 Myorelaxace

 možnost cíleného působení na sval s odlišným napětím

 vyloučit celkově podávaná myorelaxancia-možnost 
působení jen po adekvátní dobu



 Trofotropní účinek – podpora hojení

 prakticky všechny druhy fyzikální terapie mají hyperemické   
působení-teplo vede ke zvýšení tkáňového metabolismu-
světelná energie u povrchových lezí

 Antiedematozní účinek

 eutonizace cév-zvýšená permeabilita



 Placebo 

 nepochybná složka fyzikální terapie-je chybou nevyužít 
-dostatek času na popsání účinku metody                    -
nezpochybňovat metodu

 důstojné prostředí,důkladná příprava-stimulace 
podkorových mechanismů limbického systému je 
základní  předpoklad úspěšné léčby

 Časový faktor

 odkladný efekt je amorální,neetický,ale využíváme jej



Kontraindikace
1.Horečnaté stavy
-jakékoliv etiologie , reaktivita organismu je výrazně odlišná, nelze 

předpovídat reakci pacienta na léčbu.

2.Kachexie   -mění se kožní odpor,reaktivita organismu

3.Kardiostimulátor    - možnost narušení funkce všech elektronických 
zařízení –stimulátory mozkové, míšní hlavně magnetické pole a 
elektrický proud v jehož proudové dráze přístroj leží….

4.Hemoragické diatezy - i dobře kompenzované - zvýšené lokální 
prokrvení – zvážit, jestli nám nebezpečí tvorby hematomů stojí za 
aplikaci



5.Kovové implantáty    -dokonalé vodiče , možnost zvýšení 
teploty – zase by neměly ležet v dráze proudu. Když u TEP 
kyčle dáme diadynamik na koleno, je to v pořádku

6.Trofické změny v místě aplikace – na díru v kůži 
nepokládám elektrodu , ale svítit laserem je přínosné

7.Jizvy,čerstvé léze kožního krytu  - narušený kožní kryt je 
cesta nejmenšího odporu – sem se koncenttruje proud a 
popálí stejně jak u 6.



8.Gravidita - jakákoliv procedura zaměřená na oblast L páteře,břicha
-opatrnost i u velmi vzdálených
Zvážit, zda energie či fyziologické pochody jí vyvolané mohou přímo či nepřímo 

ovlivnit plod
Většinou – teoretický vliv – plod může být ovlivněn i minimálními vstupy

9.Larynx a štítná žláza

10.Ložiska TBC, tumory   - stimulace rozsevu
Malignita – KI pakliže energie či vyvolané reakce mohou působit na maligní proces , 

nebo můžou ovlivnit prokrvení postižené tkáně.
Lze vyloučit rozsev ? 
Některé druhy energie mají prokázaný růstový účinek či rozsev maligního procesu

11.  Oblast velkých sympat.plexů - sinus caroticus,plexus solaris



12.Manifestní kardiální a respirační insuficience

13.Poruchy čití v místě aplikace   - absence kontroly dějů v místě 
aplikace u elektrických proudů vyžadujících zpětnou vazbu pacienta

14.Snížení duševních funkcí  - nelze se spolehnout na údaje pacienta –
chybí zpětná vazba. Debil ani nepochopí, co se s ním děje a může být 
agresivní 



Galvanický proud



 Jde o proud protékající v elektrickém obvodu s 
nastavenou intenzitou od záporné elektrody -
katody ke kladné elektrodě – anodě, tedy stále 
stejným směrem . 



Hlavním účinkem klidové galvanizace je 
polarizace všech tkání a buněk v proudové 
dráze , která vyvolá mohutnou kapilární 
hyperemii v celé polarizované oblasti. 

vyžaduje určitý čas - pro proudovou 
hustotu 0,1 mA/cm2 cca 30 minut

Mechanismus účinku



 urychlení regeneračních dějů (zvýšený přívod kyslíku, 
aktivace fibrinogenu, zvýšená syntéza kolagenu);

 zrychlení vstřebávání výronů, exsudátů a otoků (zvýšená 
permeabilita kapilár, urychlení krevního proudu);

 zmenšení bolestí z lokální ischemie

 účinek není provázen žádnou svalovou kontrakcí, proto je 
vhodná i u perakutních posttraumatických stavů, kde jsou 
ostatní formy elektroterapie kontraindikovány pro 
negativní vliv na novotvoření kapilár

To vede k:



Katelektrotonus

Zvýšení dáždivosti nervových 
zakončení pod katodou

Anelektrotonus

Snížení dráždivosti pod anodou



Následkem elektrolytické disociace vody v 
rouškách obalujících elektrody dochází k 
vzniku silné kyseliny a zásady, musíme 
používat tzv. ochranné roztoky.

 V České republice platí tzv.Maximální
proudová hustota = 0,1 mA/cm2 – je lepší 
to do předspisu uvést, jinak intenzita je 
dávkována podle pocitu pacienta. Pakliže 
nic necítí při dosažení tohoto maxima, 
končíme.



Galvanický proud
 Výhody: nedráždí sval, výrazně prokrví, redukce 

otoků, snížení bolesti, svědění, hyperestezie pod 
anodou, dráždění pod katodou ( hypotonie)

 Ideální pro terapii postraumatických stavů, neuritid

 Nevýhody: délka aplikace 30-60 min, ochranné 
roztoky, 



TENS 
 transkutánní elektrická neurostimulace

 Nízkofrekvenční dvoufázový proud s nízkou 
intenzitou užívaný k analgezii i k terapii 
nezvladatelného svědění



1.Konvenční TENS - kontinuální
 krátké  70 – 300μs  , f : 50 - 200 Hz

 selektivní stimulace Aβ

 pravidelné intervaly (kontinuální sled pulzů ) -
dobrá snášenlivost ale rychlá adaptace -
randomizace (náhodný sled pulzů ) 70 -130 Hz

 - nejjednodušší kapesní přístroje 

 - na nejsilnější bolesti  20-60 min, aplikace 
neurální



2.Akupunkturní typ TENS 
 - nízkofrekvenční

 vysoká intenzita - pac.ještě toleruje                   ( 
podprahově algická )

 stimulace Aδ vláken 

 T.P., AKU body ( i pomocí stimulace aku jehel)

 délka aplikace 20 - 45 min



3.Burst - serie pulzů ( salvy)

 krátké pulzy 0,01 - 0,3 ms ( 10 - 300μs )o vysoké 
intenzitě , 

 f: 70 - 100 Hz  v seriích ( salvách )

 frekvence salv 1-10 Hz , délka salvy cca 40 ms

 kombinace konvenčních a AKU pulzů

 silné bolesti , 20 min až několik hodin

 aplikace neurální



4. Randomizovaný - stochastický
délka imp. 0,07 - 0,3 ms , f: kolísá kolem nastavené 

hodnoty ( 100 Hz)

5. Surge - obdoba burst
- délka  vlny i pauzy 1 - 100 s 

- pozvolné zvyšování s nižování intenzity -
amplitudově modulovaný bifazický proud 

- nejlépe tolerován , možná stimulace i přes sliznice

- lze použít i prahově motorickou intenzitu Þ 
myostimulace

 Intenzita : podle subj.  ... do 20 mA

 Minimální plocha elektrod  .... 6 cm2



Umístění elektrod

1.  lokalizace blízko místa bolesti event.do místa 
bolesti

2.  v odpovídajícícm dermatomu - proud jde 
podélnou cestou

3.  spoušťové body , úponové body , AKU body

4.  stimulace periferních nervů v průběhu 
nerv.svazku v místě , kde tento je nejblíže 
povrchu - neurogenní bolest postherpetická , 

proximálně od místa poškození



Aplikace

 a) kladná elektroda - anoda - proximálně ,  katoda 
distálně

 b) nastavit základní intenzitu – mravenčení , 
frekvenci - nejpříjemnější pocit proudu , šířku 
pulzu - brnění

 c) zvýšit intenzitu na ještě snesitelné brnění

 d)  doba aplikace  - podle typu proudu



 Indikace

 Symptomatická léčba akutních i chronických 
bolestí - neuralgie , migrenosní bolesti , 
pooperační bolesti , poporodní , tu , fantomové atd

 Kontraindikace

 Viz obecné KI, zvl. pozor na kardiostimulátory



Träbertův proud

 Nízkofrekvenční stejnosměrný přerušovaný 
proud s pravoúhlými pulzy o délce 2 ms s pauzou 5 
ms …1 perioda :  7 ms  , f:   142 Hz 

 Účinky:  analgetický - časný - nastupuje již během 
aplikace event. ihned po aplikaci

 Minimální adaptace tkání během aplikace



 Indikace : 

 bolesti známé etiologie , otoky , hematomy ve fázi 
regrese, neuralgie , myalgie osteochondrozy

 Intenzita :

do maximální subjektivní tolerance pacienta  
(podprahově algická)

 C páteř    10- 15 mA

 Th a L páteř  15 - 20 mA

 končetiny  5 - 10 mA           



Träbertovy lokalizace

EL1 – záhlaví, dolní C 
páteř : cephalea, 
bolesti šíje,

EL2 – dolní C , horní Th :  
bolesti a poruchy 
prokrvení HK



EL3 - dolní Th, horní L : 
lumbalgie

EL4 – horní L , dolní os 
sacrum : bolesti a 
poruchy prokrvení DK



 Katoda  na bolestivé místo , anoda indiferentní ,   
Aplikace do 15  minut

 složka galvanická .. pro délku terapie můžeme ale 
nemusíme použít ochranné roztoky

 nesmí dojít k tetanickým kontrakcím

 První čtyři aplikace denně , pak ob den

 Výhody: bez adaptace tkání, masivní analgezie,

 Ideální pro akutní vertebrogenní stavy 



Diadynamik ( DD )

 1929 P.D.Bernard 

 dvousložkové proudy - kombinace  galvanizace -
báze a  nízkofrekvenční stimulace sinusovým 
monofázickým proudem  - doza

 kumulativní účinek současné aplikace

 všechny mají analgetický ,hyperemický , 
vasodilatační , motorické a  eutonizační účinky



DF diphasé fixe
1.silný analgetický efekt krátkého trvání 1-2 min.-

premedikace před dalšími typy proudů

2.depresivní účinek na sympatikus ... zvyšuje 
prokrvení - zde adaptace nastupuje pomalu –
můžeme aplikovat třeba i deset minut

- intenzita prahově až nadprahově senzitivní –
jemné brnění



2/ CP krátká perioda

 vasodilatace , eutonizace , hyperemizační efekt -
cestou aktivace svalové pumpy - léčba edemů u 
poranění , zvyšuje krevní průtok , snižuje bolest    
.. subakutní postraumatické stavy ( až po 48 
hod.od úrazu – distorze, kontuze..)

 - intenzita prahově či nadprahově  motorická –
jemné chvění ve svalu



3/LP dlouhá perioda

 Analgezie , dobře tolerovaný, Intenzita 
nadprahově senzitivní- efekt dlouho přetrvává

4/ CP iso

proud CP , intenzita DF je asi o 18% vyšší

analgetické i vasodilatační účinky



Léčebné účinky DD
a/ analgezie - vrátkový mechanismus i produkce 

endorfinů, zvýšené prokrvení - odstranění 
dráždivých substancí

b/ snížení zánětu a otoku - zvýšením aktivity 
svalové pumpy , zvýšení lokální cirkulace , změny 
permeability buněčných membrán

c/svalová stimulace

d/ zvýš.lokální cirkulace - snížením tonu sympatiku 
, uvolněním H substancí

e/ facilitace tkáňového hojení - lokální cirkulace , 
galvanické působení



Intenzita

podle subjektivních údajů pacienta jinak v rozmezí 
3 - 12 mA

 ne do bolestivého vjemu

 u patologického procesu se práh bolesti snižuje ... 
opatrně zvyšovat

Aplikace

- nejprve nastavíme hodnotu baze ... mravenčení

- pak dosu ... vibrace 



Slpožení procedury

složení kombinací - DF úvodní , CP , pak LP    (CP iso
kombinujeme jen s DF) DD: DF1´, CP3´, LP´

přepolování
–změnou polarity elektrod aplikaci prodloužíme

Katoda – snižuje bolest
U gonartrozy přepolujeme, abychom anagletický efekt poskytli 
oběma stranám kloubu 

DD: DF1´, CP3´, LP3´+ přepolovat –transregionálně l.koleno

- POZOR - první aplikace mohou vyvolat přechodné 
zhoršení - včas upozornit



Indikace
 neuralgie, myalgie, úponové bolesti - epikondylalgie

 kontuze měkkých tkání , distorze, úžinové syndromy -
karpální tunel ( prodloužíme CP složku DD: DF1´,CP5 
,LP2´

 infekční postižení nervů - Herpes zooster

 VAS , kořenové syndromy, artrozy

Kontraindikace - viz obecné KI  FT

Ideální pro běžnou praxi, 



Čtyřpólová interference
 Dva proudy –každý probíhá mezi dvěma 

elektrodami, které se vzájemně kříží v místě 
léčeném , tam interferencí vzniká třetí proud–
možnost prostupu do hloubky tkání



Dvoupólová interference
 Z elektrod rovnou vychází středně frekvenční proud s 

nízkofrekvenční amplitudovou modulací (chová se jak 
nízkofrekvenční proud)

 Ideální zacílení postižené oblasti a 100% účinnost



 Malá lektroda zhustí 
elektrické pole, může být 
kuličková či knoflíková a 
pak púsobí jako bodová 
stimulace

 Bodové působení na TP , 
aku body, periostové 
body



Spektrum
 Aby nedošlo k adaůtaci tkáně na uniformní podnět a 

proud déle působil, pohybujeme se v rozmezí dvou 
frekvencí

1. Nastavení minimální frekvence  (90 Hz)

2. Nastavení rozsahu spektra (40 Hz)

Kolísání frekvence 90- 130 Hz

Rychlost přechodu z jedné frekvence na druhou určuje 
varianta spektra ( vědecky založení kolegové používají termín 

Contour)



Varianty spektra
 Agresivní – contour 1%

 Pro chronické urputné stavy

 Střední – contour 50%
 Běžná klientela

 Velmi mírné – contour 100%
 Akutní stavy, citlivá hyperexcitovaná 

klientela



 0-100 Hz
 Celková svalová tonizace se zvýšením krevního a lymfatického 

průtoku. Pomáhá v redukci otoků

 1-10 Hz
 stimulace inervovaných svalů , atonický měchýř, stresová 

inkontinece

 Působí i na hladké svaly – kontrakce a relaxace cévní stěny

 40-90 Hz
 Zvyšuje cirkulaci

 50 Hz
 Stimulace příčně pruhovaných svalů



 90-100 Hz (90-130Hz)  To je hlavní analgetické 
působení

 Produkce enkafalinů – analgezie

 100 Hz
 Konstantní frekvence 100 Hz snižuje sympatickou aktivitu. 

Kromě toho má lehce analgetický efekt, hypotonie, lehce 
zvyšuje prokrvení

 Užívala se při elektrogymnastice myopatických svalů

 150-200Hz
 myorelaxace



Způsoby aplikace

 A/ Transregionální - nejčastější, působí více do hloubky, 
větší intenzitou,  indikována optimálně pro subchronické a 
chronické stavy. – např. koleno z obou stran

 B/ Segmentální - léčba reflexních poruch (např. Sudeckova 
algodystrofie, m. Raynaud apod.), kde je kontraindikována 
lokální terapie.

 C/ Reflexní - ovliněním Haedových zón můžeme ovlivnit 
sval či kloub, který reflexní změnu vyvolal.



Místo, kde se proudy potkají a dochází k léčebnému účinku vymezíme umístěním 
elektrod.



Indikace IF
 Nervové 

 Pareza n.VII, herpes zooster, neuritidy, neuralgie, ischialgie

 Svalové
 Myositidy, myalgie, spasmy, T.P.,tendinitidy, epikondylagie, 

inkontinence – můžeme aktivovat pánevní dno, ale s 
vědomím, že není onkologická analmnéza zejména v pánvi

 Kloubní
 Revmatologické, burzitidy, synoviitidy,periarthritidy

 Kapsulitidy

 Poúrazové, 



Kontraindikace
 Hyperanxieta pacientova

 Ne na oblast srdce, na na oblast břicha

 Absces 

 Sinus caroticus

 Transcerebrální aplikace



Délka aplikace

 Řídí se podle předpokládaného účinku, stadia 
(subakutní kratší, chronické delší) a typu proudu. 
Obecně - od 3 do 20 minut.



Frekvence procedur

 U subakutních stavů denně, u chroniků 2 - 3x 
týdně
 často se frekvence mění současně s přechodem 

onemocnění subakutního na chronické 



Počet procedur

 Obvykle 9 - 12 procedur během 3 týdnů. Po první 
proceduře může nastat zhoršení, po třetí musí pacient 
pociťovat zlepšení, jinak není další pokračování 
indikováno.



Intenzita

 Řídí se pocity pacienta 

 Minimální je prahově senzitivní (právě ucítil brnění), 
optimální podprahově až prahově motorická či algická

 Výhody:

 Přesné zacílení , možnost ovlivnit i hluboké procesy

 Ideální pro vertebrogenní sy



Ultrazvuk



•Podélné vlnění mechanických 
vln o frekvenci nad   hranicí 
slyšitelného zvuku



Charakteristika
 Ultrazvukové vlny mají tendenci se šířit přímočaře

 UZ vlny se ve vzduchu silně absorbují – nutný gel

 Na přechodu mezi dvojím prostředím o různé hustotě 
dochzí k odrazu (princip diagnostického UZ)

 Množství odražené energie závisí na rozdílu hustoty 
tkání



ÚČINKY ULTRAZVUKU 
 I.FYZIKÁLNÍ

 Přívod tepla asi 30% energie-absorpce molekulami-
kinetická  energie - vzájemné srážky...uvolní ve formě 
tepla – hluboký ohřev tkání

 Při odrazu - maximální tvorba tepla ....  periost,kovy –
možnost popálení

 zvýšení arteriálního průtoku - vasodilatace, 
postexcitační deprese ortosympatické aktivity 
tkáňovými působky



 zvýšení lokálního metabolismu

 snížení svalového hypertonu

 snížení bolesti z tkáňové ischemie

 Kavitace

 vznik vakuových dutinek ve tkáních s menší viskozitou 
- uvolnění vázaných plynů- vznik bublin

 Změkčuje vazivo

 Mikromasáž

 změna permeability membrán - zvýšení metabolické 
výměny na membránách



 II. BIOLOGICKÉ 

 destrukce jader  zejména s vysokou mitotickou 
aktivitou 

 zvýšení permeability buněčných membrán

 zvýšení tkáňové difuze - absorpce exsudátů,snížení 
edému



 porucha vodivosti nervových vláken – může zastavit 
přenos axonem, může axon zničit.

 porucha tvorby novotvořených kapilár po úrazech, neb 
tkáň rozechvějš a pohyb kapilární pučení zpomalí či 
zastaví



DÁVKOVÁNÍ
 intenzita ve Wattech na 1cm2- maxim 2 /3/ W

 doba aplikace v minutách …  maxim 10 min

 frekvence procedur – podle úvahy lékaře

 četnost procedur  - podle indikace 

 Frekvence 1MHz na hlubokou aplikaci, 3MHz na 
povrchové afekce              

Koxartroza: UZ 1,4W/cm2/4 min/1MHz/ na kyčel 3x týdně,9x

Epikondylitida – na bříška svalů, nikdy ne na úpon

1W/cm2/5min/3MHz/na extenzory prstů,1x denně, 6x

Dupuytrén : 1,8W/cm2/6min/3MHz/ 3x týdně, 10x -12x

Ostruha kosti patní : 1,2W/cm2/3min/3MHz , 3x týdně, 6x



Způsoby  aplikace 
 Přímý kontakt.. Nejobvyklejší

 Dynamická stálý pohyb po celém rozsahu léčené 
tkáně

 Lokální – na místo bolesti



FORMY UZ
 Kontinuální- intenzivní,hluboký ohřev tkání!! 

nevhodný u akutních zánětů

 Pulzní - aplikace několik ms , pak pauza , poměr 1:5 až 
1:10

 * snížení tepelných účinků - možnost větší intenzity* 
zvýšení mechanických a biochemických účinků* 
redukce edémů

 Pakliže nenapšeme do předpisu, že chceme pulzní, 
většinou se chápe, že chceme kontinulální



Indikace UZ
 Revmatoidní arthritis, arthrosy

 V akutním stádiu zánětu –relativní KI

 Retropatelární chondropatie, Mb. Bechtěrev

 Bursitis, Capsulitis, Tendinitis , Coxarthrosis

 Jizvy

 Traumatické, iatrogenní – po zhojení

 Kontraktura , fibroza svalu (PV)

 Vzdálená aplikace u dekubitů – minim 1 cm od okraje 
rány, krouží se dokola, aby se zvýšilo prokrvení a 
metabolismus okrajových oblastí



Speciální kontraindikace UZ 
 epifýzy rostoucích kostí – dorostenci a bolesti kolena NE

 Gonády – kdyby to snad někoho napadlo, tak se to nedělá

 oči – taky už se stalo 

 stav po laminektomii – přímo na jizvu –dokonalý ohřev nervové tkáně v 
páteřním kanálu 

 čerstvá krvácení kdekoliv – mechanické vlnění se přenáší krví a rozklepe 
vzdálená krvácející ložiska

 mozek, parenchymatozní orgány, srdce

 periferní nervy ležící pod  povrchem hned na kosti

 kostěnné prominence  pod  kůží    !! vznik  periostové bolesti !!

 menses

 okluzivní cévní choroby-susp. embolus 



Pulzní magnetické pole



Dělení magnetoterapie

 1. léčba statickými magnetickými poli

 na akupunkturní body (magnetopunktura), 

 2. léčba nízkofrekvenčními magnetickými poli



analgetický účinek

K ovlivnění bolestí v oblasti hybného systému -
obecně při bolestech z porušení buněčné integrity 
 (např. po úrazech, operacích, zánětech).

 lokálním ovlivnění tvorby a účinku nejrůznějších 
působků a jejich vlivů místních i celkových

 přímý vliv elektromagnetického pole (nebo 
některé jeho složky) na receptory bolesti, její dráhy 
či analyzátory



vazodilatační 

 rozšíření kapilárního řečiště a tím i podpora vyživy 
všech tkání 

  snížení krevního tlaku v důsledku snížení 
periferního cévního odporu 

 aktivní vazodilatace ... vyplavování laktátu z 
unavených svalů  urychlení regenerace po fyzické 
zátěži zdravých i postižených svalů.



trofický účinek
 cestou rozšíření kapilárního řečiště, přímým působením na 

buněčné membrány ... ovlivnění permeability a 
elektrického chování membrán zvýšení metabolismu 

 účinek na poškozené centrální i periferní nervstvo

 Urychlení hojení zlomenin

 !!! negativní vliv trofického efektu... růst nádorových tkání

 ovlivnění dělících se chromosomů a buněk zárodku!!!



Indikace léčby pulzním magnetickým 
polem

 poruchy trofiky (výživy), obnovy a růstu všech 
tkání od kožních, přes svaly, vazy, kosti, i vnitřní 
orgány včetně centrálního a periferního nervového 
systému,

 bolestivé stavy známé etiologie –analgezie není hlavním 

benefitem magnetu

 některé poruchy svalového tonu ve smyslu zvýšení 
i snížení

 (lokální i centrální eutonizace).



 Aloplastiky 15-20mT

 Revmatoidní arthritis 15-18mT

 Arthrodezy 15-20mT

 Arthrosy 12 mT

 Dekubity 15mT

 Dermatitidy 9-10mT

 Distorze 12mT

 Epikondylitidy 12mT

 Fraktury 15mTPerthes 10mT

 Myopatie 9-12mT 

 Osteomyelitida 3-5m

 Periferní parezy 12mT 

 Zmrzlé rameno 12mT

 Postpolio 3-6mT

 Měkké tkáně- hojení 15mT

 Sclerosis multiplex 9mT

 Literárě i piko T

 Spasmy 12mT

 Bechtěrev 12, 5 mT

 Sudeck 12mT

 Karpální tunel sy11-13 mT

 LS sy 16mT

 Tendinitidy 11mT

 Ulcus cruris 15 mT

 Trigeminus, facialis 5-8mT



Jerabek J, Bordon A, Pineda R. Complex balneo-physiatric

treatment in fibromyalgia: A pilot study
The Internet Journal of Aesthetic and Antiaging Medicine . 2008. Volume 1 Number 1.

http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijaam/vol1n1/balneo.xml

Léčba:

1. Vanová lážeň vířivá, t = 33 – 38oC, step 1oC, 20 minut

2. CO2 suchá lázeň celková, 20 minut

3. Pulzní magnetoterapie, ULTICAR, aplikátor 4-deka, 8 (16 Hz), 

20 minut, paravertebrální umístění aplikátoru

4. UZ, CW, 3W, semistatický režim na TP, hlavice  5 cm, 1 

min./TP

5. Masáž l.nuchae, klasická masáž zad, manuální trakce C a L 

páteře, PI relaxace C, klasická masáž šíje

Kromě masáže ostatní procedury denně, po dobu 2 (3) týdnů.

Fibromyalgie



Kontraindikace

1. celé období gravidity – možnost pooškození plodu
2. nositelé pacemakerů - (nejen srdečních, ale jakýchkoliv 

implantovaných elektronických náhrad a stimulátorů
- zde může magnetické pole způsobit poruchu přístroje, a tedy i 

např. srdeční zástavu),
3. tumory a malignity obecně (i podezření na ně, i tumory v 

anamnéze), zvláště pak tumory metastazující
4. krvácivé stavy z jakýchkoliv příčin ... nebezpečí krvácení 

do vnitřních orgánů - Magnetoterapie může zvýšit krvácení 
při menstruaci 



5. hyperfunkce nebo dysfunkce endokrinních žláz (nebezpečí zhoršení 
stavu),

6. myasthenia gravis,
7. akutní tuberkulóza (nebezpečí exacerbace nebo rozsevu),
8. těžší virová, bakteriální a mykotická onemocnění (nebezpečí
jejich zhoršení či rozšíření)
9. těžké stupně ischemické nemoci (srdeční, mozkové nebo dolních 

končetin)
1O. záchvatovitá onemocnění, zvláště neurologická a psychiatrická,
11. obecně narušení zdravotního a psychického stavu, kde dosud neznáme 

příčinu 

Kontraindikace se týkají i personálu a každé osoby, která se v prostoru 
magnetoterapie vyskytuje.



Vedlejší účinky

 zklidnění až usnutí během léčby,

 bolesti hlavy či závratě během procedury,

 závratě či kolapsové stavy při vstávání po ukončení 

 nauzea či průjem po ukončení aplikace,



 vzestup bolestí artrotických kloubů nebo 
iritovaných nervových kořenů již během aplikace 
nebo až po ní, a to s různým odstupem, intenzitou 
i trváním.

 zvýšení dráždivosti CNS  nespavost, recidiva 
nebo objevení se latentních psychických poruch.

 možné zhoršení epilepsie nebo vyvolání prvního 
epileptického záchvatu.

 Zhruba polovina autorů nedoporučuje aplikaci 
přímo na hlavu, jiní s ní mají dobré zkušenosti



 Nežádoucí efekt může nastat při stimulaci žláz s vnitřní 
sekrecí
(zvláště při jejich poruchách ve smyslu hypersekrece...  

nemusí být manifestní a může být vyprovokována 
magnetoterapií). 

 Ke komplikaci může dojít ovlivněním krvácivosti a 
srážlivosti (např. tvorba hematomů po injekcích, zvýšené 
krvácení po extrakcích zubů, zvýšené krvácení při 
menstruaci). 

 U zánětlivých procesů může dojít ke zhoršení 
subjektivních i objektivních příznaků i nálezů. Vzplanutí 
procesu však může být i žádoucí etapou léčby.



Racio
 Magnet je skvělý na vše, co je spojené se zánětem –největší 

slávu pobral při aplikaci na bechtěreviky, v 
revmatologických indikacích

 Osobní zkušenost – dobrý při akutních výhřezech

 Ideální při hojení nervových lézí –podporuje pučení 
centrálního pahýlu u nervových poranění

 Pomáhá při hojení po ortopedických zákrocích
 racionální je jej aplikovat při poruchách hojení, je –li hojení v 

pořádku, tak netřeba aplikace

 Je dobré vědět, jestli operatér magnet chce a nebo zakazuje. 
Pakliže se TEP uvolní, tak za to určitě může nechtěnný magnet.



 Čistě analgetický efekt je nejmenší ze všech uvedených 
procedur, na stranu druhou u sudeck. algodystrofie 
jemná analgezie se zvýšením prokrvení a metabolismu 
udělá dobrou práci

 Masivní podpora růstu a hojení má negativní efekt u 
malignit, které doslova umí stimulovat. Proto paušální 
předpis např. u TEP kyčle je blbost, neboť v těchto  
věkových kategoriích, lze očekávat v pánvi leccos. Je-li 
v anamnéze malignita, je kontraindikován zcela.



Laser



Biostimulace (fotostimulace)

 Absorbce energie elektromagnetického záření s 
vlnovou délkou 600 - 1000 nm dodává přímo energii 
tělesným buňkám ... stimulace buněčné funkce. 

 V buňkách ... chromatofory ( mají molekulární 
strukturu, která má specifickou absorbční schopnost 
pro určitou vlnovou délku) –dává buňce její barvu.



Produkce ATP
Chromatofor absorbuje záření s odpovídající  vlnovou 

délkou ... získává energii fotonů  je chemicky 
aktivnější

 Chromatofory pohlcující záření s vlnovou délkou 600 
- 1000 nm ... především v buněčných mitochondriích, 
které regulují energetickou úroveň buňky ... aktivace 
 růst tvorby ATP (o 70%) 

K dispozici je více energie, a proto se buňky stávají 
aktivnější. 

Současně je aktivována sodíková pumpa ... z buňky se 
odstraňují kyselé metabolity ...regenerace buňky.



Produkce kolagenu
 Aktivací fibroblastů se spouští a urychluje syntéza 

kolagenu

 Světlo stimuluje produkci m RNA kodující 
prokolagen– produkce prokolagenu se zvyšuje 3x

 Urychlené hojení



Modulace zánětu

 Aplikace laseru –moduluje zánět, je spojena se zvýšením 
hladiny prostaglandinu F2α, Interleukinu 1α, IL8 + 
snížením hladiny PGE2, TNF α

 Změna hladiny prostaglandinů – zvýšení krevního průtoku
 Stimulace  IL-1 α a IL-8 –indukují migraci a proliferaci 

keratinocytů
 Aktivace makrofágů a neutrofilních leukocytů ... 

nastartována (případně zesilována) buněčná imunita 
(fagocytóza)

 He-Ne – aktivace T a B lymfocytů
 Laser i LED červené – stimulace proliferace fibroblastů i 

endoteliál.buněk
zmenšení dráždění nociceptorů - potlačení bolesti.



Nervová vlákna
 Aktivace nervové tkáně

 Zvýšení rychlosti vedení

 Zvýšená frekvence akčních potenciálů

 Snížení distálních senzorických latencí

 Akcelerace nervové regenerace

Hlavně červený laser

laboratorně –indukce axonálního pučení



Indikace
 Hojení tkání

 Hojení ran

 Hojení šlach , achillodynie

 Ligament , ostruhy

Červený laser či IR s hustotou 5-24J/cm2

 Arthritis

 Snížení bolesti, otoku

 Lymfedém

 1.5W/cm2 , 3x týdně, 



 Karpální tunel

 Neuropatie

 Neuralgie

 Epikondylagie, tendinitidy,

 Temporomandibulární kloub

Dávkování: všechny přístroje mají programy pro 
jednotlivé diagnozy



Kontraindikace
 Malignita v ozařované oblasti –cave naevy

 4-6 měsíců po radioterapii

 Hemoragické oblasti

 Endokrinní žlázy

 Břicho a záda těhotné

 Epiphyseální destičky u dětí – dohady 

 Fotofobie

 fotosensibilita



Trakce



 Pasivní procedury

 mechanická síla působí tah v ose končetiny nebo páteře 
či kořenového kloubu , oddaluje kloubní plochy, 
protahuje okolní měkké tkáně..

 Podle zdroje síly 

 ruční a přístrojové , autotrakce



Mechanismus účinku

 oddálení obratlů nebo kloubních ploch  …zrušení 
blokády v segmentu

 Zvětšení rozměru foramen intervertebrale

 Odlehčení podrážděných kloubních ploch, redukce 
facetové bolesti

 Snížení tlaku na ncl.pulposus /v disku/ 

 Relaxace svalů a protažení měkkých tkání

 protažení kloubních pouzder a okolních ligament … 
protažením mizí reflexní změny



Indikace

 Výhřez disku

 Radikulární syndrom

 Arthritis – subakutní zánět, arthrosis



 Základním předpokladem je    

Negativní výsledek ručního trakčního testu (tzn. Že 
ruční trakce přináší úlevu)

 Trakční test C páteře

 Trakční test L páteře event. kloubu

 První aplikace s nižší zátěží k odhalení potenciálních 
vedlejších efektů



Kontraindikace
 pozitivní trakční test (= zhoršení potíží při nebo po 

trakčním testu)

 hypertenze II a III dle WHO 

 neurovegetativní dystonie, sklon k ortostatickým kolapsům

 nepříznivé účinky při předchozích trakcích

 Kde je pohyb v segmentu kontraindikován

 Akutní úraz, trauma

Není- li dosaženo alespoň částečného účinku po 3 
opakováních, přehodnotit indikaci



Kde je pohyb kontraindikován
 Nestabilní fraktura

 Komprese míchy

 Bezprostředně po  operaci páteře

 Hypermobilní kloub

 Čerstvá zlomenina, operace, , starý úraz ,  hormonální 
bouře v těhotenství, laktaci, abnormální 
postura,kongenitální laxita vazů

 Nestabilita C1-2

 Marfanův sy, Down.sy, revmatoid.arthritis – degenerace 
lig. transversum atlantis



Nekontrolovaná hypertenze
 10 minut trakce C páteře s vahou 10% tělesné 

hmotnosti zvýší diastolický TK  9 mm, systolický 5 
mm a zvýší TF o 7 /min

 Cílený dotaz na poruchy TK

 Měřit tlak při první trakci

 Nevíme-li, raději začít s menší zátěží a kratší dobu



 Trakční stůl  + motorizovaná trakční jednotka 

 Trakční poloha: Fowler pozice – kyčle a kolena v 90st. 
flexi

 Pohodlně položený na stole 

 Zátěž: 5 – 60 kg

 Doba trvání  10 – 20 min v sezení

 Frekvence procedury : 2 – 3x týdně u chronických, 
denně u akutních



Racio
 Trakce jsou ideální na kořenové syndromy, na stenozu 

páteřního kanálu – metody první volny

 Trakce zhorší nestabilní segment – proto trakční test 
není formalitou

 Trakce kyčelního kloubu je u koxartrozy jedna z 
hlavních cest jak zmírnit bolest 

 Po trakci má člověk stejnou dobu ležet v klidu, na tuto 
chvíli jim předepíšu buď čtyřpolovou interferenci (L 
páteř) nebo dvoupolovou IF (C páteř) – u starších, u 
mladých dávám pulzní magnetické pole.


