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Γ.   Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια

Δ.  Σχέση μεταξύ Συχνότητας, Μήκους Κύματος και Ενέργειας

Ε.  Φάσμα Ακτινοβολίας της Διαθερμίας Βραχέων Κυμάτων
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Ι.   Μέθοδοι Εφαρμογής
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ΙΙΙ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Α. Θερμικές και Μη Θερμικές Δράσεις

Αποστήθιση: Να αναφέρετε και να περιγράφετε τις 
αντενδείξεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με 
την εφαρμογή της θεραπείας με διαθερμία βραχέων 
κυμάτων. 

Κατανόηση: Να συγκρίνετε την πυκνωτική με την επα-
γωγική μέθοδο εφαρμογής της διαθερμίας βραχέων 
κυμάτων. 

Εφαρμογή: Να επιδεικνύετε τον τρόπο εφαρμογής των 
πυκνωτικών και των επαγωγικών ηλεκτροδίων σε δι-
άφορες περιοχές του σώματος, με τη χρήση ποικίλων 
διατάξεων.   

Ανάλυση: Να εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο η εφαρ-
μογή της διαθερμίας βραχέων κυμάτων προκαλεί την 
ανάπτυξη θερμότητας στα εν τω βάθει μαλακά μόρια. 

Αξιολόγηση: Να εξηγείτε το σκεπτικό για τη χρήση της 
πυκνωτικής αντί της επαγωγικής μεθόδου και αντί-
στροφα και να περιγράφετε τη σημασία που έχει το 
υποδόριο λίπος που καλύπτει τον θεραπευόμενο ιστό. 

Δημιουργία: Να καθορίζετε την ισχύ των ερευνητικών 
δεδομένων πίσω από τη χρήση της θεραπευτικής δι-
αθερμίας βραχέων κυμάτων και να κάνετε συστάσεις 
για τη γενική της αποτελεσματικότητα. 

Γενικό Περίγραμμα Κεφαλαίου

Μαθησιακοί Στόχοι

Β.  Διαθερμία Βραχέων Κυμάτων Παλμικής Εκπομπής και Θερμι-

κές Δράσεις
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Ζ.    Θεραπευτικές Δράσεις

Η.   Ερευνητικά Τεκμηριωμένες Ενδείξεις

IV. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Α.   Ποιοτική και Ποσοτική

Β.   Βασικές Παράμετροι και Τύποι

Γ.    Δοσιμετρικά Παραδείγματα

Δ.  Διαδικτυακό Εργαλείο Υπολογισμού της Δόσης: Διαθερμία 

Βραχέων Κυμάτων

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Εφαρμογή, Αντενδείξεις και Κίνδυνοι

Μελέτες Περιπτώσεων

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

VII. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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(Ε) που μεταφέρεται από ένα φωτόνιο είναι ανάλο-
γη με τη συχνότητά του (ή αντιστρόφως ανάλογη 
με το μήκος κύματός του), σύμφωνα με τον εξής τύ-
πο: Ε = h × f, όπου h είναι η σταθερά του Planck (h = 
1,44 × 1015 eV/sec). Η ενέργεια ανά φωτόνιο υπολο-
γίζεται διαιρώντας το γινόμενο της ταχύτητας του 
φωτός και της σταθεράς του Planck με το μήκος κύ-
ματος (Ενέργεια ανά φωτόνιο = hc/λ, όπου hc = 
1.241 eV). Για τη διευκόλυνση των μετρήσεων της 
συχνότητας, του μήκους κύματος και της ενέργει-
ας ανά φωτόνιο διαφόρων τύπων ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας, ο αναγνώστης παροτρύνεται 
να χρησιμοποιήσει το Διαδικτυακό Εργαλείο Υπο-
λογισμού της Δόσης: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα.

Ε. ΦΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

Όπως αναμένεται με βάση τον Πίνακα 10-3 και 
απεικονίζεται στην Εικόνα 10-4, οι συσκευές ΔΒΚ 
εκπέμπουν ενέργεια στο εύρος συχνοτήτων του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που αντιστοιχεί 

ΕΙΚΟΝΑ 10-1 Συμβατικές συσκευές διαθερμίας βραχέων κυμάτων: (Α) φορητή, (Β) σταθερή και (Γ) νεότε-
ρου τύπου. (Α, Β: Ευγενική παραχώρηση από Mettler Electronics˙ Γ: Ευγενική παραχώρηση από ReGear Life 
Sciences Inc.)

ΕΙΚΟΝΑ 10-2 Α: Συμβατικά πυκνωτικά και επαγωγικά 
ηλεκτρόδια τύπου πλάκας και τυμπάνου. Β: Νεότερα επα-
γωγικά ηλεκτρόδια τύπου ενδύματος. (Α: Ευγενική πα-
ραχώρηση από Mettler Electronics˙ Β: Ευγενική παρα-
χώρηση από ReGear Life Sciences Inc.)

Α

Β

Α

Γ Β
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Θ. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 

Όταν μία δέσμη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 
ή φωτονίων συναντά έναν βιολογικό ιστό, όπως 
στην περίπτωση της ΔΒΚ, διάφορες αλληλεπι-
δράσεις είναι δυνατό να την διασπείρουν. Οι αλ-
ληλεπιδράσεις αυτές είναι η μετάδοση, η διάθλα-
ση, η απορρόφηση, η ανάκλαση και η σκέδαση. 

1. Μετάδοση, Διάθλαση και Απορρόφηση

Η Εικόνα 10-5 απεικονίζει μία δέσμη ακτίνων με γω-
νία πρόσπτωσης 0° σε σχέση με την κατακόρυφο 
(Ν), δηλαδή μία νοητή γραμμή κάθετη προς την επι-
φάνεια του ιστού. Η δέσμη μεταδίδεται, διαθλάται 
και στη συνέχεια απορροφάται από τον ιστό-στόχο. 
Μετάδοση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μία 
δέσμη φωτονίων διέρχεται από τους ιστούς. Διάθλα-
ση ονομάζεται η αλλαγή της κατεύθυνσης μίας εκ-
πεμπόμενης δέσμης φωτονίων όταν αυτή διέρχεται 
από τους ιστούς. Απορρόφηση είναι η διαδικασία με 
την οποία η ενέργεια των φωτονίων που περιέχεται 
στη δέσμη που διαθλάται κατακρατείται (απορρο-
φάται) από τους ακτινοβολούμενους ιστούς.

2. Μετάδοση, Διάθλαση, Απορρόφηση, 
Ανάκλαση και Σκέδαση

Στην Εικόνα 10-6 απεικονίζεται η ίδια δέσμη ακτί-
νων, η οποία αυτή τη φορά εφαρμόζεται με μία 

ορισμένη γωνία πρόσπτωσης σε σχέση με την κα-
τακόρυφο (Ν). Ένα μεγάλο μέρος των φωτονίων 
μεταβιβάζεται, απορροφάται και διαθλάται μέ-
σα στον ιστό, ενώ το υπόλοιπο ανακλάται από την 
επιφάνειά του. Ανάκλαση είναι η εκτροπή μίας δέ-
σμης ακτινοβολίας από την επιφάνεια του ακτινο-
βολούμενου ιστού. Παρατηρείται μόνο όταν η γω-
νία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από 0°. Από την 
άλλη, η σκέδαση είναι η γενική διασπορά μίας δέ-
σμης ακτινοβολίας σε διάφορες κατευθύνσεις, 
λόγω των παραπάνω φυσικών αλληλεπιδράσε-
ων από την πρόσκρουση των φωτονίων στα άτο-
μα των ακτινοβολούμενων ιστών. Προκαλείται από 
την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ανάκλαση και 
στη διάθλαση.

Ι. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΔΒΚ εφαρμόζεται με δύο μεθόδους: την πυκνω-
τική (capacitive) και την επαγωγική (inductive). Η 
πυκνωτική μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ενός 
πυκνωτή, δηλαδή δύο μεταλλικών πλακών (ενός 
ζεύγους άκαμπτων ή εύκαμπτων ηλεκτροδίων) 
που χωρίζονται από ένα διηλεκτρικό μέσο (δηλ. 
το θεραπευόμενο μέρος του σώματος). Πρακτικά 
αυτό αντιστοιχεί σε δύο ηλεκτρόδια τύπου πυκνω-
τή (Εικ. 10-2) που τοποθετούνται σε κάθε πλευρά 
του θεραπευόμενου μέρους του σώματος. Η επα-
γωγική μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ενός επα-

ΕΙΚΟΝΑ 10-4 Φάσμα ακτινοβολίας της διαθερμίας 
βραχέων κυμάτων.

ΕΙΚΟΝΑ 10-5 Γεωμετρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προσπίπτει 
υπό γωνία 0° σε σχέση με την κατακόρυφο (Ν) και των 
μαλακών μορίων.

ΕΧΣ Ραδιοκύματα Μικροκύματα

Βραχέα 
κύματα

27,12 MHz13,56 MHz
Ιστός

Μετάδοση Διάθλαση

Απορρόφηση

Δέσμη

Γωνία 
πρόσπτωσης

Ν
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10.  Προετοιμάστε και 
ελέγξτε τη συσκευή.

Συνδέστε τα ηλεκτρόδια με τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ΔΒΚ βρίσκεται σε 
απόσταση τουλάχιστον 3 m από οποιοδήποτε άλλο ηλεκτροφυσικό μέσο (ΗΦΜ) που 
βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παρεμβολή μεταξύ των ηλεκτρονικών 
συσκευών. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Επειδή η ακτινοβολία βραχέων κυμάτων είναι 
αόρατη, χρησιμοποιήστε τον σωλήνα με νέον που παρέχει ο κατασκευαστής για τον 
έλεγχο και ακολουθήστε τις οδηγίες. Αν η συσκευή λειτουργεί, το αέριο νέον μέσα στον 
σωλήνα θα εκπέμψει φως υπό την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

11.  Ορίστε τη δοσιμετρία. Χρησιμοποιήστε τόσο την ποιοτική όσο και την ποσοτική κλίμακα (βλ. Πίνακα 10-4 για 
λεπτομέρειες). Χρησιμοποιήστε το Διαδικτυακό Εργαλείο Υπολογισμού της Δόσης: 
Διαθερμία Βραχέων Κυμάτων για τη διευκόλυνση της ποσοτικής δοσιμετρίας.

12.  Τοποθετήστε το 
ηλεκτρόδιο:

Ακολουθήστε τους τέσσερις νόμους που διέπουν την εφαρμογή: τον νόμο Arndt-
Schultz (δοσολογία), τον νόμο Gotthuss-Draper (απορρόφηση), τον νόμο αντίστροφου 
τετραγώνου (απόκλιση) και τον νόμο συνημιτόνων του Lambert (ανάκλαση).

13.  Εφαρμόστε τη 
θεραπεία.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συντονισμένη και παραμένει συντονισμένη με τον ασθενή 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Διασφαλίστε επαρκή παρακολούθηση. Ενημερώστε 
τον ασθενή ότι η συσκευή της διαθερμίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στο τέλος της 
θεραπείας και ότι θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι να έρθει κοντά του κάποιος 
από το προσωπικό. Ο χειριστής θα πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 1 m 
από οποιαδήποτε συσκευή ΔΒΚ σε λειτουργία και 0,5 m από τα καλώδια και τα ηλεκτρόδιά 
της. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση του σώματος στην παράσιτη ακτινοβολία (Stuchly και 
συν., 1982˙ Health and Welfare Canada, 1983˙ Martin και συν., 1990˙ Docker και συν., 1992˙ 
Tzima και συν., 1994). Το προσωπικό και οι διπλανοί ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν σε 
απόσταση τουλάχιστον 5 m από οποιαδήποτε συσκευή ΔΒΚ βρίσκεται σε λειτουργία.

14.  Πραγματοποιήστε 
έλεγχο μετά τη 
θεραπεία.

Απομακρύνετε το ηλεκτρόδιο. Ελέγξτε το δέρμα της περιοχής για τυχόν ανεπιθύμητη 
αντίδραση. Πλύντε και στεγνώστε την περιοχή της θεραπείας.

15.  Διασφαλίστε τη 
συντήρηση του 
εξοπλισμού μετά τη 
θεραπεία.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πρέπει να αναφέρετε αμέσως τυχόν 
βλάβες ή δυσλειτουργίες στο τεχνικό προσωπικό.

ΕΙΚΟΝΑ 10-12 Εφαρμογή πυκνωτικών ηλεκτροδίων 
στην περιοχή του ώμου.

ΕΙΚΟΝΑ 10-13 Εφαρμογή επαγωγικού ηλεκτροδίου 
τύπου τυμπάνου στην περιοχή της ράχης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το διαδικτυακό βίντεο.
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13.  Πραγματοποιήστε 
έλεγχο μετά τη 
θεραπεία.

Απομακρύνετε το ηλεκτρόδιο. Ελέγξτε το δέρμα της περιοχής για τυχόν ανεπιθύμητη 
αντίδραση. Πλύντε και στεγνώστε την περιοχή της θεραπείας.

14.  Διασφαλίστε τη 
συντήρηση του 
εξοπλισμού μετά τη 
θεραπεία.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πρέπει να αναφέρετε αμέσως τυχόν 
βλάβες ή δυσλειτουργίες στο τεχνικό προσωπικό. Τα ενδύματα θεραπείας θα πρέπει 
να καθαρίζονται μεταξύ των διαδοχικών χρήσεων και όταν λερώνονται εμφανώς. Για να 
καθαρίσετε, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα υγρό ύφασμα, αντιμικροβιακά μαντηλάκια 
ή αντιμικροβιακό σαπούνι. Για την απολύμανση των ενδυμάτων χρησιμοποιήστε ένα 
απολυμαντικό νοσοκομειακής χρήσης. Αφήστε τα ενδύματα να στεγνώσουν στον αέρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το διαδικτυακό βίντεο.

Μ Ε λ Ε Τ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν

Παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων που 
συνοψίζουν τις έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμο-
γές της ΔΒΚ που περιγράφονται στο παρόν κε-
φάλαιο. Στη Μελέτη Περίπτωσης 10-1 αναφέρε-
ται η χρήση της για την αντιμετώπιση ενός δια-
στρέμματος της ποδοκνημικής μετά από 6 εβδο-
μάδες ακινητοποίησης σε γύψο, σε έναν νέο αθλη-
τή. Η Μελέτη Περίπτωσης 10-2 αφορά την εφαρ-
μογή της σε χρόνια οστεοαρθρίτιδα του ώμου σε 

έναν ηλικιωμένο, μη δραστήριο άνδρα. Κάθε πε-
ρίπτωση είναι δομημένη σύμφωνα με τις έννοιες 
της βιβλιογραφικά τεκμηριωμένης κλινικής πρά-
ξης, με το μοντέλο αναπηρίας της Διεθνούς Ταξι-
νόμησης της Λειτουργίας, της Αναπηρίας και της 
Υγείας (ICF) και με την δομημένη φόρμα καταγρα-
φής (υποκειμενικά ευρήματα, αντικειμενικά ευρή-
ματα, αξιολόγηση, πλάνο) (για λεπτομέρειες, βλ. 
Κεφάλαιο 2).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 10-1: ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 

                                                             
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Λήψη του Ιστορικού

Ένας άνδρας 28 ετών παραπέμπεται για θεραπεία 
από τον ορθοπαιδικό του, ο οποίος μόλις αφαίρε-
σε τον γύψο που παρέμεινε για 6 εβδομάδες μετά 
από μία κάκωση της ποδοκνημικής στο μπέιζμπολ. 
Δεν απαιτήθηκε χειρουργική θεραπεία και το βα-
ρύ αυτό διάστρεμμα αντιμετωπίστηκε με ακινητο-
ποίηση σε γύψο. Τα κύρια ενοχλήματα του ασθε-
νούς είναι η δυσκαμψία της δεξιάς ποδοκνημικής 
και η δυσκολία βάδισης. Η κλινική εξέταση αποκα-
λύπτει την απουσία σημείων φλεγμονής, οιδήμα-
τος και ραχιαίας κάμψης της ποδοκνημικής λόγω 

ρίκνωσης του τρικεφάλου γαστροκνημίου μυός, 
καθώς και αγκύλωση της ποδοκνημικής άρθρω-
σης. Παρατηρείται επίσης εκσεσημασμένη ατρο-
φία και αδυναμία των πελματιαίων και ραχιαίων κα-
μπτήρων μυών. Ο ασθενής δυσκολεύεται να ανέ-
βει και να κατέβει μία σκάλα. Δεν έχει πόνο σε ηρε-
μία και όταν φορτίζει την τραυματισμένη δεξιά πο-
δοκνημική του. Οι στόχοι του είναι να επανέλθει 
στις φυσιολογικές καθημερινές του δραστηριότη-
τες και να επιστρέψει στο μπέιζμπολ όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα. Η φυσικοθεραπεύτρια που χει-
ρίζεται τη συσκευή ΔΒΚ είναι 5 μηνών έγκυος.



253ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12    Υπεριώδης Ακτινοβολία

ή τα πρότυπα (templates) για τις δοκιμασίες δερ-
ματικής φωτοευαισθησίας (βλ. Εικ. 12-3Β), χρησι-
μοποιείται για να καθοριστεί η δόση έναρξης του 
ασθενούς με βάση την προσέγγιση της ελάχιστης 
ερυθηματώδους δόσης (ΕΕΔ) (βλ. Δοσιμετρία).

Ι. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ

Χιλιάδες άτομα προσβάλλονται στη διάρκεια της 
ζωής τους από μία μεγάλη πληθώρα δερματικών 

παθήσεων, όπως είναι η ψωρίαση, η κοινή ακμή, η 
ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα) και η λεύκη. Οι δερ-
ματοπάθειες αυτές παραδοσιακά αντιμετωπίζο-
νται από τους γενικούς γιατρούς και τους δερμα-
τολόγους με διάφορα αντιφλεγμονώδη/αντιβιο-
τικά φάρμακα από το στόμα και τοπικές κρέμες. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, η θεραπεία με 
υπεριώδη ακτινοβολία έχει διαδοθεί ως εναλλα-
κτική θεραπεία για πολλές δερματοπάθειες. Η θε-
ραπεία έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των ετών από 

ΕΙΚΟΝΑ 12-2 Συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας Β για χρήση κατ’ οίκον: ολόσωμος θάλαμος (Α)̇  θάλαμος 
χεριών/ποδιών (Β)̇  ράβδος χειρός (Γ)̇  λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας C (Δ). (Α-Γ: Ευγενική παραχώρηση από 
Daavlin˙ Δ: Ευγενική παραχώρηση από Medfaxx.)

Α

Γ

Β

Δ
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ραπεία με ακτινοβολία UVA, ιδιαίτερα με PUVA, 
αλλά και με ακτινοβολία BBUVB έχει πολύ μεγα-
λύτερο κίνδυνο καρκινογένεσης συγκριτικά με τη 
θεραπεία με NBUVB, λόγω του ότι η ερυθηματώ-
δης αντίδραση που προκαλούν είναι κατά πολύ 
ισχυρότερη (βλ. Stern και συν., 1994˙ Lee και συν., 
2005˙ Man και συν., 2005˙ Saladi και συν., 2005).

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από τις θεραπευτι-
κές δράσεις του υπεριώδους φωτός παραμένουν 
ασαφείς (Weichenthal και συν., 2005˙ Weisberg 
και συν., 2006). Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που 
υποστηρίζουν ορισμένους από τους προτεινόμε-
νους μηχανισμούς δράσης, οι οποίοι απεικονίζο-
νται στην Εικόνα 12-4. Οι ακτινοβολίες UVA και 
UVB προκαλούν ερυθηματώδη αντίδραση στο 
δέρμα που με τη σειρά της πυροδοτεί έναν κα-
ταρράκτη από φυσιολογικές δράσεις, όπως είναι 
η αναστολή της υπερπλασίας της επιδερμίδας, 
η ενεργοποίηση της απόπτωσης των κυττάρων 
και η επαγωγή τοπικής ανοσοκαταστολής. Συνο-
λικά, οι φυσιολογικές αυτές δράσεις μειώνουν 
την κυτταρική εναλλαγή με το πέρασμα του χρό-
νου (για λεπτομέρειες βλ. Weichenthal και συν., 
2005˙ Weisberg και συν., 2006˙ Menter και συν., 
2010˙ York και συν., 2010). Από την άλλη, η ακτινο-
βολία UVC θεωρείται ότι καταστέλλει την ενεργο-
ποίηση των βακτηριακών γονιδίων, με αποτέλε-
σμα τον θάνατο των βακτηρίων (Conner-Kerr και 
συν., 1998, 2007˙ Sullivan και συν., 1999˙ Cohill και 
συν., 2008). Τόσο η UVA όσο και η UVB ακτινοβολία 
ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση των περισσό-
τερων δερματοπαθειών, ενώ η ακτινοβολία UVC 
ενδείκνυται μόνο για την αντιμετώπιση των επιμο-
λυσμένων τραυμάτων.

Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Η αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με 
τη χρήση της θεραπείας με υπεριώδη ακτινοβολία 
B και C, που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο Ερευνη-
τικά Τεκμηριωμένες Ενδείξεις, οδήγησε στη συλ-
λογή 78 κλινικών μελετών στον άνθρωπο αναθεω-
ρημένων από ομότιμους και γραμμένων στην αγ-

γλική γλώσσα. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ισχύος 
των ερευνητικών δεδομένων και της θεραπευτι-
κής αποτελεσματικότητας περιγράφονται στο Κε-
φάλαιο 2. Όπως αναφέρεται στο πλαίσιο, τα ερευ-
νητικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ακτινο-
βολίας UVB χαρακτηρίζονται ισχυρά για την ψω-
ρίαση, την ατοπική δερματίτιδα, τη λεύκη και τη 
σπογγώδη μυκητίαση. Η θεραπευτική αποτελε-
σματικότητα είναι επιβεβαιωμένη για όλες τις πα-
ραπάνω δερματοπάθειες. Η ανάλυση είναι εκκρε-
μής για όλες τις υπόλοιπες παθήσεις σε σχέση με 
τις ακτινοβολίες UVB και UVC, καθώς μπόρεσαν 
να συλλεχθούν λιγότερες από πέντε μελέτες. Με-
ταξύ όλων των παθήσεων που αντιμετωπίζονται με 
την ακτινοβολία UVB, η ισχύς των ερευνητικών δε-
δομένων βρέθηκε ότι είναι μέτρια και η θεραπευτι-
κή της αποτελεσματικότητα επιβεβαιωμένη.

IV. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, 
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Ο Πίνακας 12-1 αναφέρει τις βασικές παραμέ-
τρους με τους αντίστοιχους τύπους και τις μο-
νάδες, που σχετίζονται με τη δοσιμετρία της θε-
ραπείας με υπεριώδη ακτινοβολία. Η πυκνότητα 
ισχύος (Ι) μετράται μέσω ενός αισθητήρα υπερι-
ώδους ακτινοβολίας που βρίσκεται στη συσκευή 
και εκφράζεται σε mW/cm2. Η πυκνότητα ισχύ-
ος μίας ορισμένης συσκευής υπεριώδους ακτι-
νοβολίας καθορίζεται επομένως από τον συνολι-
κό αριθμό λυχνιών ή σωλήνων που διαθέτει. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των σωλήνων σε μία 
συσκευή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνολική 
της πυκνότητα ισχύος. Η διάρκεια έκθεσης (Τ) εί-
ναι ο χρόνος, μετρούμενος σε δευτερόλεπτα, κα-
τά τον οποίο το δέρμα εκτίθεται στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Ποικίλλει ανάλογα με τη δόση της 
θεραπείας που χρησιμοποιείται και την πυκνότητα 
ισχύος της συσκευής.

Β. ΔΟΣΗ ΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η δόση ανά θεραπεία (Dt), που μετράται σε mJ/
cm2, υπολογίζεται από το γινόμενο της πυκνό-
τητας ισχύος της συσκευής (Ι) και της διάρκειας 
εφαρμογής (Τ), όπως φαίνεται στον Πίνακα 12-1 
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ΕΙΚΟΝΑ 13-1 Α: Σταθερός διεγέρτης πολλαπλών ρευμάτων, τροφοδοτούμενος από ηλεκτρική γραμμή και το-
ποθετημένος σε τροχήλατο, ικανός για την παραγωγή ρωσικού ρεύματος, ρεύματος συμβολής και διφασικού 
παλμικού ρεύματος. Φορητοί διεγέρτες τροφοδοτούμενοι από μπαταρία παραγωγής ρωσικού ρεύματος (Β) και 
ρεύματος συμβολής (Γ). Δ: Σταθερή μονάδα κενού παραγωγής ρεύματος συμβολής, τροφοδοτούμενη από ηλε-
κτρική γραμμή, στην οποία έχει συνδεθεί ένα ζεύγος ηλεκτροδίων κενού αέρος. Ε: Νεότερος ηλεκτροδιεγέρτης 
με ηλεκτρόδιο τύπου ενδύματος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία και σχεδιασμένος ειδικά για τον τετρακέφαλο 
μυ. (Α-Γ: Ευγενική παραχώρηση από DJO Global˙ Δ: Ευγενική παραχώρηση από Astar˙ Ε: Ευγενική παραχώρη-
ση από Neurotech Bio-Medical Research Ltd.)

Α

ΕΓ

Β

Δ
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μέσω διαφόρων μηχανισμών, συμπεριλαμβανο-
μένων των συστημάτων πύλης και οπιοειδών (βλ. 
Εικ. 13-13). Στις Ερευνητικά Τεκμηριωμένες Ενδεί-
ξεις περιλαμβάνονται οι μελέτες στον άνθρωπο 
που φορούν την αποτελεσματικότητα του ρεύμα-
τος συμβολής στον πόνο.

1. Πειραματικός Πόνος

Ο πειραματικός ή επαγόμενος πόνος διαφέρει ση-
μαντικά από τον κλινικό ή πραγματικό πόνο, καθώς 
δεν περιλαμβάνει τις πολύ σημαντικές γνωσιακές 
και συναισθηματικές πτυχές του πόνου. Συνιστάται 
επομένως προσοχή προτού συμπεράνει κανείς την 

αποτελεσματικότητα του ρεύματος συμβολής με 
βάση τα ευρήματα από τις πειραματικές μελέτες. Τα 
ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα του ρεύματος συμβολής στον πειραματι-
κό πόνο στον άνθρωπο είναι αντικρουόμενα, με πε-
ρίπου μισές από τις μελέτες να μην αποδεικνύουν 
κάποιο όφελος (Stephenson και συν., 1995˙ Johnson 
και συν., 1997, 2003b˙ Johnson και συν., 2003a,c˙ 
Stephenson και συν., 2003˙ McManus και συν., 2006˙ 
Shanahan και συν., 2006˙ Fuentes και συν., 2010˙ 
Fuentes και συν., 2011). Επομένως δεν είναι δυνατό 
να εξαχθεί κάποιο σαφές συμπέρασμα σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα του ρεύματος συμβολής 
στον πειραματικό πόνο (βλ. Beatti και συν., 2010).

ΠΙΝΑΚΑΣ 13-2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Παράμετρος Διφασικό Παλμικό Ρεύμα Ρωσικό Ρεύμα Ρεύμα Συμβολής

Συχνότητα φορέα - 2.000 – 5.000 Hz

Διάρκεια παλμού 100-600 μsec -

Διάρκεια ριπής/
διακροτήματος

5-10 msec

Συχνότητα παλμού/ριπής/
διακροτήματος

30-60 Hz

Πλάτος ρεύματος* Όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει ανεκτό – αρκετά μεγάλο για να προκαλέσει μυϊκή 
δύναμη ίση με το 40-70% της μέγιστης εκούσιας συστολής (% ΜΕΣ)

Χρόνος ON** 5-10 sec

Χρόνος OFF** 5-50 sec

Χρόνος προοδευτικής 
αύξησης (ramp up)

0.5-2 sec

Χρόνος προοδευτικής 
μείωσης (ramp down)

0.5-2 sec

Συχνότητα θεραπείας 3 θεραπευτικές συνεδρίες την εβδομάδα για 4-6 εβδομάδες

Περίοδος προσαρμογής Για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής της ΝΜΗΔ, τα άτομα και οι ασθενείς θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στη χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος. Η ένταση της εκγύμνασης (πλάτος 

ρεύματος και αριθμός συνεδριών εκγύμνασης) θα πρέπει να αυξάνεται βαθμιαία.

Χρησιμοποιήστε το Διαδικτυακό Εργαλείο Υπολογισμού της Δόσης: Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση

ΜΕΣ, μέγιστη εκούσια συστολή˙ ΝΜΗΔ, νευρομυϊκή ηλεκτρική διέγερση. 
*Είναι δυνατό να εκφραστεί ως μιλιαμπέρ ή ως ποσοστό της ΜΕΣ. Για το διφασικό ρεύμα εκφράζεται συνήθως ως μέγιστο πλάτος (Apk). 
Για το ρωσικό ρεύμα και το ρεύμα συμβολής εκφράζεται συνήθως σαν ριζικό μέσο τετραγωνικό (rms) πλάτος (Arms). Arms = 0,707 × Apk˙ 
Apk = 1,414 × Arms. 
**Ο χρόνος ON περιλαμβάνει τους χρόνους προοδευτικής αύξησης (ramp up) και μείωσης (ramp down), καθώς και τον χρόνο της φάσης 
επιπέδωσης. Ρυθμίζοντας τους χρόνους ON και OFF ρυθμίζουμε αυτόματα και τον λόγο χρόνων ON:OFF και τον κύκλο λειτουργίας.
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ΒΗΜΑ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πάνω από μία περιοχή αιμορραγίας – αύξηση της αιμορραγίας λόγω της αυξημένης ροής 
του αίματος στην περιοχή της θεραπείας.

Πάνω από μία περιοχή καρκίνου – αύξηση και εξάπλωση του όγκου λόγω της αυξημένης 
ροής του αίματος στην περιοχή της θεραπείας.

Σε συγχυτικούς ασθενείς που είναι αναξιόπιστοι – επιπλοκές κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας που μειώνουν την αποτελεσματικότητά της.

Πάνω από βλάβες του δέρματος – πρόκληση άσκοπου και έντονου πόνου.

2. Λάβετε υπόψη τους 
κινδύνους.

Δερματίτιδα εξ επαφής και έγκαυμα – η παρατεταμένη χρήση των ηλεκτροδίων, της 
ηλεκτροαγώγιμης γέλης και της αυτοκόλλητης ταινίας πάνω από την ίδια περιοχή του 
δέρματος αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης δερματίτιδας εξ επαφής. Αλλάζετε τη θέση των 
ηλεκτροδίων με το πέρασμα του χρόνου.

Ηλεκτρονική παρεμβολή του διεγέρτη – διατηρείτε όλες τις μονάδες ΝΜΗΔ σε απόσταση 
τουλάχιστον 3 m από οποιαδήποτε συσκευή βραχέων κυμάτων που βρίσκεται σε 
λειτουργία.

Προσωρινή εκχύμωση – η χρήση ενός ηλεκτροδίου κενού αέρος σε ευαίσθητο δέρμα 
αυξάνει τον κίνδυνο λόγω της δύναμης αναρρόφησης (αρνητικής πίεσης) που ασκείται σε 
αυτό.

Ανεπιθύμητες ενέργειες όπως λιποθυμία, ναυτία, δερματικό εξάνθημα, αυξημένο οίδημα 
και πόνος – οι κίνδυνοι αυτοί ήταν μεγαλύτερη με το ρεύμα συμβολής παρά με τα άλλα 
συνήθη ηλεκτροφυσικά μέσα, όπως είναι η διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση 
(TENS) και οι υπέρηχοι (Partridge και συν., 1999). Η διέγερση του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος ίσως ευθύνεται για ορισμένες από τις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες.

Μυϊκή βλάβη – οι επαναλαμβανόμενες μηχανικές τάσεις που εφαρμόζονται στις ίδιες 
κινητικές μονάδες κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής διέγερσης (ειδικότητα της διέγερσης) 
μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να προκαλέσει μυϊκή βλάβη (Nosaka και συν., 2011˙ 
Jubeau και συν., 2012).

Για Μυϊκή Ενδυνάμωση

3. Τοποθετήστε και 
καθοδηγήστε τον 
ασθενή.

Διασφαλίστε την άνετη θέση του σώματος. Δώστε οδηγίες στον ασθενή να μην αγγίζει τη 
συσκευή, τα καλώδια και τα ηλεκτρόδια και να ζητήσει βοήθεια αν χρειαστεί.

4. Προετοιμάστε την 
περιοχή της θεραπείας.

Καθαρίστε την επιφάνεια του δέρματος στην περιοχή του διεγερτικού ηλεκτροδίου με 
οινόπνευμα για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών και του σμήγματος, ώστε να μειωθεί η 
εμπέδηση του δέρματος. Ξυρίστε τις τρίχες με μηχανή για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη 
σύζευξη ηλεκτροδίου-δέρματος.

5. Επιλέξτε τον τύπο του 
διεγέρτη.

Επιλέξτε ανάμεσα σε μία σταθερή, τροφοδοτούμενη από ηλεκτρική γραμμή ή σε μία 
φορητή, τροφοδοτούμενη από μπαταρία συσκευή (βλ. Εικ. 13.1). Υπάρχουν δεδομένα 
που υποστηρίζουν ότι οι φορητοί διεγέρτες που τροφοδοτούνται από μπαταρία είναι 
το ίδιο καλοί για την εφαρμογή θεραπευτικής ΝΜΗΔ με τους σταθερούς διεγέρτες 
που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική γραμμή. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι 
νεότεροι διεγέρτες με ηλεκτρόδια τύπου ενδύματος που τροφοδοτούνται από μπαταρία 
και είναι σχεδιασμένοι για την ενδυνάμωση του τετρακεφάλου (Εικ. 13-1Ε). Συνδέστε 
τους διεγέρτες που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική γραμμή με ρευματοδότες που να 
διαθέτουν διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης για την πρόληψη του κινδύνου 
μακροηλεκτροπληξίας (βλ. Κεφάλαιο 5).

6. Επιλέξτε τον τύπο του 
ρεύματος.

Επιλέξτε ανάμεσα στο διφασικό παλμικό ρεύμα, στο ρωσικό ρεύμα και στο ρεύμα 
συμβολής.
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Α. Ορισμός

Β. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γ. Ηλεκτροδιεγέρτης

Δ. Ηλεκτρόδια και Μέσο Σύζευξης

Ε. Σκεπτικό Χρήσης

ΙΙ. ΒΙΟΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΙΙ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Α. Τροποποίηση του Πόνου

Β. Σύστημα Πύλης

Γ. Σύστημα Οπιοειδών

Δ. Ερευνητικά Τεκμηριωμένες Ενδείξεις

IV. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Α. Συμβατική Εφαρμογή

Β. Εφαρμογή Εν Είδει Βελονισμού

Γ. Σύντομη-Έντονη Εφαρμογή

Δ. Εφαρμογή με Ριπές

Ε. Εφαρμογή με Διαμόρφωση

ΣΤ. Διάρκεια Εφαρμογής και Συχνότητα Θεραπείας

Ζ. Ποιος Τρόπος Εφαρμογής Είναι ο Καλύτερος;

Η. Διαδικτυακό Εργαλείο Υπολογισμού της Δόσης: Διαδερμική 

Ηλεκτρική Νευρική Διέγερση 

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Α. Βηματοδότες

Β. Καρδιομετατροπείς-Απινιδωτές

Γ. Δερματίτιδα Εξ Επαφής

Δ. Προετοιμασία του Δέρματος και Ζητήματα που Αφορούν τα 

Ηλεκτρόδια

Ε. Τύποι και Τοποθέτηση των Ηλεκτροδίων

ΣΤ. Συντήρηση των Ηλεκτροδίων και των Καλωδίων

Εφαρμογή, Αντενδείξεις και Κίνδυνοι

Μελέτες Περιπτώσεων

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

VII. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αποστήθιση: Να αναφέρετε και να περιγράφετε τους πέ-
ντε τρόπους εφαρμογής της διαδερμικής ηλεκτρικής 
νευρικής διέγερσης (TENS) για την τροποποίηση του 
πόνου. 

Κατανόηση: Να διακρίνετε τις διαφορές ανάμεσα στο 
σύστημα πύλης του νωτιαίου μυελού και στο κατιόν 
σύστημα των ενδογενών οπιοειδών για την τροποποί-
ηση του πόνου. 

Εφαρμογή: Να επιδεικνύετε τους πέντε τρόπους εφαρ-
μογής της θεραπείας με TENS. 

Ανάλυση: Να εξηγείτε τον τρόπο με τον οποίο το TENS 

μπορεί να τροποποιήσει τον πόνο μέσω του συστήμα-
τος πύλης στον νωτιαίο μυελό και του κατιόντος συ-
στήματος των ενδογενών οπιοειδών. 

Αξιολόγηση: Να περιγράφετε τον τρόπο επίτευξης της 
εκλεκτικής εκπόλωσης των αισθητικών, των αισθητι-
κών-κινητικών και των αισθητικών-κινητικών-αλγαι-
σθητικών νευρικών ινών. 

Δημιουργία: Να αναφέρετε την ισχύ των ερευνητικών 
δεδομένων και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας με TENS για τον πόνο που οφείλεται 
σε παθήσεις των μαλακών μορίων. 

Γενικό Περίγραμμα Κεφαλαίου

Μαθησιακοί Στόχοι
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της τροποποίησης του πόνου, όπως απεικονίζε-
ται στην Εικόνα 14-6 (McMahon και συν., 2005). 
Οι μεγάλης διαμέτρου Α-β νευρικές ίνες είναι μη-
χανοευαίσθητες και μεταφέρουν προς τον εγκέ-
φαλο πληροφορίες από τους μηχανοϋποδοχείς 
οι οποίοι ευθύνονται για την αφή και τη δόνηση 
(McMahon και συν., 2005). Οι μικρότερης διαμέ-
τρου C και Α-δ νευρικές ίνες είναι αλγαισθητικές 
και μεταφέρουν προς τον εγκέφαλο πληροφο-
ρίες από τους αλγαισθητικούς υποδοχείς (ελεύ-
θερες νευρικές απολήξεις) των μαλακών μορί-
ων (McMahon και συν., 2005˙ DeLeo, 2006). Αυ-
τές οι περιφερικές προσαγωγές νευρικές ίνες κα-
ταλήγουν στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυε-
λού, όπου συνάπτονται με σημαντικούς νευρώ-

νες και διάμεσους νευρώνες που είναι γνωστό ότι 
παίζουν κύριο ρόλο στην τροποποίηση του πό-
νου (Melzack και συν., 1965˙ Sluka και συν., 2003˙ 
McMahon και συν., 2005).

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΛΗΣ

Σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου πύλης, που 
προτάθηκε από τους Melzack και Wall το 1965, τα 
περιφερικά νευρικά σήματα από τις Α-β, Α-δ και 
C ίνες που φτάνουν στο οπίσθιο κέρας θα προ-
καλέσουν μείωση ή αύξηση της ροής των νευρι-
κών ώσεων προς τα ανώτερα κέντρα επεξεργα-
σίας του εγκεφάλου. Με άλλα λόγια, το σύστη-
μα αφορά τη δράση της πύλης του νωτιαίου μυ-

ΕΙΚΟΝΑ 14-6 Σχηματική αναπαράσταση των συστημάτων πύλης και οπιοειδών για την τροποποίηση του πό-
νου σε σχέση με τη θεραπεία με TENS (βλ. κείμενο). Μ = μεγάλες ίνες˙ ΠΟ, πηκτωματώδης ουσία˙ Τ, κύτταρα 
που μεταβιβάζουν τον πόνο˙ μ, μικρές ίνες˙ ΚΣΕΟ, κατιόν σύστημα ενδογενών οπιοειδών˙ ΠΦΟ, περιϋδραγωγός 
φαιά ουσία˙ ΜΠΡ, μέγας πυρήνας της ραφής˙ 1, διεγερτική σύναψη˙ 2 = ανασταλτική σύναψη˙ βέλος Μ, εκλε-
κτική ηλεκτρική διέγερση των αισθητικών ινών μεγάλης διαμέτρου (Α-β)̇  βέλος μ, εκλεκτική ηλεκτρική διέγερ-
ση των αισθητικών ινών μικρής διαμέτρου (Α-δ και C)̇  βέλη 1 και 2, βρόχος αρνητικής ανατροφοδότησης˙ βέλος 
3, οδός προς τον εγκέφαλο.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαδερμική Ηλεκτρική Νευρική Διέγερση (TENS)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρονικής παρεμβολής ανάμεσα στις μονάδες διαδερμικής ηλε-
κτρικής νευρικής διέγερσης (TENS) και των βηματοδοτών προσαρμοζόμενης συχνότητας ή των 
εμφυτεύσιμων καρδιομετατροπέων-απινιδωτών (Eriksson και συν., 1978˙ Rasmussen και συν., 1988˙ 
Glotzer και συν., 1998˙ Philbin και συν., 1998˙ Marples, 2000˙ Pyatt και συν., 2003˙ Siu και συν., 2005˙ 
Occheta και συν., 2006˙ Holmgren και συν., 2008). Το TENS είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στους ασθε-
νείς αυτούς μόνο εφόσον μετά από παρακολούθηση της καρδιάς κατά τη διάρκεια της θεραπείας το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) δεν αποκαλύψει κάποια παρεμβολή (Chen και συν., 1990). Αν στον χώ-
ρο εργασίας σας δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα παρακολούθησης της καρδιάς, πριν από τη χρήση 
του TENS απαιτείται έγκριση από τον θεράποντα καρδιολόγο του ασθενούς. Σημειώνεται ότι το TENS 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που φέρουν βηματοδότες προσαρμοζόμενης συχνότητας ή εμ-
φυτεύσιμους καρδιομετατροπείς-απινιδωτές μόνο εφόσον η μονάδα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας (Glotzer και συν., 1998). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TENS παρακολουθήστε τη 
λήψη αναλγητικών φαρμάκων ώστε να καθορίσετε αν η τροποποίηση του πόνου οφείλεται περισσότε-
ρο στο TENS παρά στη φαρμακευτική θεραπεία. Συζητήστε με τον θεράποντα γιατρό αν ο ασθενής θα 
πρέπει να συνεχίσει ή να διακόψει τα αναλγητικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TENS.

ΒΗΜΑ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

1. Ελέγξτε την παρουσία 
αντενδείξεων.

Πάνω στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου – διέγερση σημαντικών οργάνων, όπως είναι 
το πνευμονογαστρικό νεύρο, το φρενικό νεύρο και οι καρωτιδικοί κόλποι, με συνέπεια 
ανεπιθύμητες ενέργειες όπως υποτασική αντίδραση και λαρυγγικό σπασμό.

Πάνω από την περιοχή του θώρακα – επηρεάζει τη φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.

Πάνω από την περιοχή του κρανίου – επηρεάζει τη φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία.

Σε ασθενείς που φέρουν βηματοδότες προσαρμοζόμενους στη συχνότητα ή 
εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς-απινιδωτές – κίνδυνος παρεμβολής στην ομαλή 
λειτουργία της συσκευής (Eriksson και συν., 1978˙ Rasmussen και συν., 1988˙ Glotzer και 
συν., 1998˙ Philbin και συν., 1998˙ Marples, 2000˙ Pyatt και συν., 2003˙ Siu και συν., 2005˙ 
Occheta και συν., 2006˙ Holmgren και συν., 2008). Σημειώνεται ότι το TENS μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς αυτούς μόνο εφόσον η παρακολούθηση της καρδιάς με 
ΗΚΓ κατά τη διάρκεια του TENS επιβεβαιώσει την απουσία παρεμβολής (Chen και συν., 
1990). Αν στον χώρο εργασίας σας δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα παρακολούθησης 
της καρδιάς, απαιτείται έγκριση από τον θεράποντα καρδιολόγο του ασθενούς πριν 
από τη χρήση του TENS. Σημειώνεται ότι το TENS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ασθενείς που φέρουν βηματοδότες προσαρμοζόμενης συχνότητας ή εμφυτεύσιμους 
καρδιομετατροπείς-απινιδωτές μόνο εφόσον η μονάδα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας (Glotzer και συν., 1998).

Πάνω από την περιοχή της κοιλίας, της πυέλου ή της οσφύος σε έγκυες που διανύουν το 
πρώτο τρίμηνο της κύησης – επάγει τον τοκετό.

Πάνω από μεταλλικά εμφυτεύματα – προκαλεί περιττό πόνο λόγω της υπερθέρμανσης 
των εμφυτευμάτων από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Σε επιληπτικούς ασθενείς – προκαλεί επιληπτική κρίση (Scherder και συν., 1999).

Σε περιοχές με αιμορραγία – επιτείνει την αιμορραγία λόγω της αύξησης της ροής του 
αίματος στην περιοχή της θεραπείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. διαδικτυακό βίντεο.
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 • Τύπος ηλεκτροδίων: Μη αποστειρωμένα αυ-
τοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, με έτοιμη 
στρώση γέλης.

 • Αριθμός και μέγεθος ηλεκτροδίων: 4 ηλεκτρό-
δια (2 ζεύγη), 5 × 10 cm.

 • Τοποθέτηση των ηλεκτροδίων: Αμφοτερόπλευ-
ρα στα επίπεδα Θ10 και Ι2 αντίστοιχα.

 • Διάρκεια εφαρμογής: 30 λεπτά.

 • Συχνότητα θεραπείας: Πολλαπλές εφαρμογές 
ανάλογα με τις ανάγκες μέχρι την ολοκλήρω-
ση του τοκετού (πλήρη διαστολή του τραχήλου 
της μήτρας).

 • Συνοδές θεραπείες: Καμία.
 • Χρησιμοποιήστε το Διαδικτυακό Εργαλείο 
Υπολογισμού της Δόσης: Διαδερμική Ηλεκτρι-
κή Νευρική Διέγερση.

6. Αναφορά της Έκβασης Πριν και Μετά την Παρέμβαση

ΕΚΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πόνος (βαθμολογία VAS) 7/10 2/10

Ικανοποίηση με την αναλγησία και 
προθυμία μελλοντικής χρήσης του 
TENS (βαθμολογία)

8/10

7. Καταγραφή της Παρέμβασης με τη Χρήση της Δομημένης Φόρμας

Υποκειμενικά Ευρήματα: Νέα γυναίκα έτοιμη να 
γεννήσει το πρώτο της παιδί στη μαιευτι-
κή κλινική. Η ασθενής επιθυμεί φυσιολογικό 
τοκετό και την αποφυγή της επισκληρίδιας 
αναισθησίας. 

Αντικειμενικά Ευρήματα: Παρέμβαση: Εφαρμο-
γή TENS στην περιοχή της οσφύος. Διφασι-
κό ρεύμα με διαμόρφωση ριπής. Διάρκεια ρι-
πής: 250 μsec. Συχνότητα ριπής: 5 bups. Πλά-
τος ρεύματος σε άνετο επίπεδο. Τοποθέτη-
ση ηλεκτροδίων: 4 ηλεκτρόδια τοποθετημέ-
να αμφοτερόπλευρα στα επίπεδα Θ10 και Ι2. 
Διάρκεια εφαρμογής: 30 λεπτά. Επανειλημ-

μένες εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες 
μέχρι το πέρας του τοκετού. Σύγκριση πριν-
μετά: Μείωση της βαθμολογίας πόνου VAS 
(από 7/10 σε 2/10). Η ασθενής ανέφερε υψηλή 
ικανοποίηση (8/10) με την αναλγησία από το 
TENS και εξέφρασε την επιθυμία να το χρησι-
μοποιήσει ξανά στην επόμενη κύησή της.

Αξιολόγηση: Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Θερα-
πεία πολύ καλά ανεκτή. Ασθενής πολύ ικανο-
ποιημένη με τα αποτελέσματα. 

Πλάνο: Δεν απαιτήθηκε καμία άλλη θεραπεία.  
Η ασθενής ολοκλήρωσε τη θεραπεία.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 14-2: ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Λήψη του Ιστορικού

Μία γυναίκα 58 ετών που φέρει εμφυτεύσιμο καρ-
διομετατροπέα-απινιδωτή αναπαύεται στον θά-
λαμο του νοσοκομείου μετά από ανοικτή χολο-
κυστεκτομή (αφαίρεση της χοληδόχου κύστης), 
που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Η με-
τεγχειρητική αναλγησία περιλαμβάνει μία συ-
σκευή αναλγησίας ελεγχόμενη από την ασθενή 
(PCA). Η συσκευή είναι προγραμματισμένη να χο-

ρηγεί προκαθορισμένες δόσεις μορφίνης σε διά-
φορα μεσοδιαστήματα. Ο χειρουργός γνωρίζει 
ότι η ασθενής έχει ιστορικό ανεπιθύμητων ενερ-
γειών από τα οπιοειδή, όπως ναυτία, έμετο, ζάλη 
και καταστολή της αναπνοής. Ο στόχος του είναι 
να της προσφέρει επαρκή ανακούφιση του με-
τεγχειρητικού πόνου στην κοιλία, ελαχιστοποι-
ώντας ταυτόχρονα τις ανεπιθύμητες ενέργειες 



351ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15    Ηλεκτρική Διέγερση για την Επούλωση και την Επιδιόρθωση των Ιστών

Α. ΜΙΚΡΟΡΕΥΜΑ
Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 15-3, ένα μικρο-
ρεύμα χαρακτηρίζεται από μονοφασική κυματο-
μορφή, που μπορεί να είναι συνεχής ή διαμορφω-
μένη σε παλμούς, με αναστροφή πολικότητας και 
με μέγιστο πλάτος 999 μA, δηλαδή μικρότερο από 
1 mA. Ένα μονοφασικό ρεύμα διαθέτει μία μόνο 
φάση, ταξιδεύει προς μία κατεύθυνση από την 
ισοηλεκτρική γραμμή και επιστρέφει σε αυτή με-
τά από ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Οι 
διεγέρτες μικρορεύματος είναι τύπου σταθερού 

ρεύματος (CC-type), επειδή χορηγούν ηλεκτρι-
κό ρεύμα με σταθερό πλάτος (Α) ανεξάρτητα από 
τις μεταβολές της εμπέδησης των μαλακών μορί-
ων (Ζ) με το πέρασμα του χρόνου. Σύμφωνα με τον 
νόμο του Ohm, η τάση (V) μεταβάλλεται ανάλο-
γα με την εμπέδηση (Ζ) για τη διατήρηση του ρεύ-
ματος σε σταθερό επίπεδο (V = A × Z). Η παροχή 
ρεύματος με σταθερό πλάτος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εφαρμογής καθιστά τη θεραπεία πιο άνε-
τη για τον ασθενή και πιο προβλέψιμη για τον φυ-
σικοθεραπευτή.

EIKONA 15-2 Τυπικά επαναχρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια από καουτσούκ εμπλουτισμένο με άνθρακα (Α). 
Αυτοσχέδιο ηλεκτρόδιο από αλουμινόχαρτο (Β). Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με έτοιμη στρώση γέλης (Γ). Επανα-
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρόδιο τύπου ενδύματος (Δ). (Α, Γ: Ευγενική παραχώρηση από DJO Global˙ Β: Ανα-
τύπωση κατόπιν αδείας από Sussman C, Bartes-Jenson B. Wound Care: A Collaborative Practice Manual for 
Health Professionals. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007˙ Δ: Ευγενική παραχώρηση από Prizm 
Medical Inc.)

Α

Γ

Β

Δ
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λεπτά και χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά, δηλα-
δή πριν από τη χρήση της ΝΜΗΔ. Αρχικά, ρυθμί-
στε τις ηλεκτρικές παραμέτρους ως εξής – κυμα-
τομορφή: ορθογώνια παλμική διφασική˙ διάρκεια 
παλμού: 0,15 msec˙ συχνότητα παλμού: 2 Hz. Στη 
συνέχεια χρησιμοποιήστε μονοπολική διαμόρφω-
ση των ηλεκτροδίων, δηλαδή ένα διεγερτικό ηλε-
κτρόδιο-στυλό με μικρή διάμετρο, όπως αυτό που 
απεικονίζεται στην Εικόνα 13-18, και ένα μεγαλύ-
τερο ηλεκτρόδιο αναφοράς που τοποθετείται πά-
νω στον ανταγωνιστή μυ. Κατόπιν, τοποθετήστε 
το ηλεκτρόδιο-στυλό σε κάποια θέση πάνω από 
τον μυ-στόχο. Αυξήστε αργά το πλάτος του ρεύ-
ματος, σαρώνοντας την επιφάνεια του δέρματος 
με το ηλεκτρόδιο-στυλό, μέχρις ότου γίνει εμφα-
νής μία ξεκάθαρη μυϊκή συστολή. Σταματήστε τη 
σάρωση και αρχίστε να μειώνετε αργά το πλάτος 
του ρεύματος μέχρις ότου η μυϊκή συστολή μόλις 
να είναι διακριτή. Σημειώστε με έναν δερμογράφο 
αυτή τη θέση του ηλεκτροδίου, η οποία αντιστοι-
χεί σε ένα κινητικό σημείο. Συνεχίστε τη σάρωση 
της επιφάνειας του μυός-στόχου μέχρις ότου ανα-
γνωρίσετε μία άλλη παρόμοια μυϊκή συστολή και 
σημειώστε το σημείο. Σημειώνεται ότι κάποιοι μύ-
ες μπορεί να έχουν περισσότερα από ένα κινητι-
κά σημεία. Τοποθετήστε τα επιφανειακά ηλεκτρό-
δια πάνω από αυτά τα αναγνωρισμένα κινητικά ση-
μεία για τη βέλτιστη ΝΜΗΔ.

3. Εξατομικευμένη Αναγνώριση Κινητικών 
Σημείων Έναντι Αναγνώρισης 
Κινητικών Σημείων από Χάρτες

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα στον άνθρω-
πο που υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση των ηλε-
κτροδίων με βάση την εξατομικευμένη αναγνώρι-
ση των κινητικών σημείων αντί με βάση έτοιμους 
χάρτες προκαλεί σημαντικά μεγαλύτερη παρα-
γωγή μυϊκής δύναμης με μικρότερη αντίληψη δυ-
σφορίας ή πόνου κατά τη διάρκεια της διέγερσης 
(Gobbo και συν., 2011). Το γεγονός ότι η τοποθέτη-
ση των ηλεκτροδίων πάνω από τα εξατομικευμένα 
κινητικά σημεία είναι καλύτερη από την τοποθέτη-
ση με βάση τους χάρτες μπορεί να εξηγηθεί σύμ-
φωνα με τους Gobbo και συν. από το γεγονός ότι η 
διέγερση των κινητικών σημείων πυροδοτεί τη μέ-
γιστη ενεργοποίηση των κινητικών νεύρων (παρα-
γωγή δύναμης) με ταυτόχρονη ελάχιστη ενεργο-
ποίηση των αισθητικών νεύρων (πόνος και δυσφο-
ρία). Επειδή η δυσφορία και ο πόνος είναι από τους 

ΕΙΚΟΝΑ 13-17 Εφαρμογή της μονάδας νευρομυϊκής ηλεκτρικής διέγερσης με ηλεκτρόδιο τύπου ενδύματος 
για τον τετρακέφαλο, που επιτρέπει τη χρήση πολυπολικών ηλεκτροδίων. Ευγενική παραχώρηση από Neurotech 
Bio-Medical Research Ltd.

ΕΙΚΟΝΑ 13-18 Κινητικό ηλεκτρόδιο-στυλό. (Ευγε-
νική παραχώρηση από DJO Global.)

 Τοποθετήστε το ένδυμα Συνδέστε το χειριστήριο Ξεκινήστε τη θεραπεία
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Κ Ε φ ά λ ά Ι Ο  1 6

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α. Ορισμός

Β. Ιοντοφόρηση και Ηλεκτρόδια

Γ. Ιοντοφόρηση και Άλλες Μέθοδοι Χορήγησης Φαρμάκων

Δ. Συστηματικές Ανεπιθύμητες Ενέργειας και Φοβία για τις  

Βελόνες

Ε. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

ΣΤ. Σκεπτικό Χρήσης

ΙΙ. ΒΙΟΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α. Συνεχές Ρεύμα

Β. Ηλεκτρομετανάστευση

Γ. Ανοδική και Καθοδική Ιοντοφόρηση

Δ. Δραστικό Ηλεκτρόδιο και Ηλεκτρόδιο Διασποράς 

Ε. Δερματική Δίοδος Μέσω των Πόρων

ΣΤ. Βάθος Διείσδυσης των Φαρμάκων

Ζ. Επιδράσεις του Χρόνου και της Ροής του Αίματος στο  

Βάθος Διείσδυσης

ΙΙΙ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Α. Φορητικές Δράσεις

Β. Ηλεκτρολυτικές Δράσεις

Γ. Φαρμακολογικές Δράσεις

Δ. Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Ε. Ελαχιστοποίηση των Ανεπιθύμητων Ενεργειών

ΣΤ. Ερευνητικά Τεκμηριωμένες Ενδείξεις

IV. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

Α. Επιλογή του Φαρμάκου

Β. Πολικότητα Φαρμακευτικών Ιόντων

Γ. Συγκέντρωση και Χορηγούμενος Όγκος του Φαρμάκου

Δ. Δόση

Ε. Ζητήματα Ασφαλείας

ΣΤ. Διαδικτυακό Εργαλείο Υπολογισμού της Δόσης: 

Ιοντοφόρηση

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Εφαρμογή, Αντενδείξεις και Κίνδυνοι

Μελέτες Περιπτώσεων

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

VII. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αποστήθιση: Να αναφέρετε τα φαρμακευτικά ιόντα που 
χρησιμοποιούνται συνήθως για την ιοντοφόρηση στα 
πλαίσια της αποκατάστασης, με τις αντίστοιχες προ-
τεινόμενες φυσιολογικές και θεραπευτικές δράσεις.

Κατανόηση: Να συγκρίνετε τις μεθόδους της ιοντοφό-
ρησης, της έγχυσης με βελόνα και της από του στό-
ματος λήψης για τη χορήγηση των φαρμάκων στο αν-
θρώπινο σώμα.

Εφαρμογή: Να επιδεικνύετε τα απαραίτητα τεχνικά βή-
ματα για την εφαρμογή μίας θεραπείας με ιοντοφό-
ρηση. 

Ανάλυση: Να διακρίνετε τις διαδικασίες της φόρησης 
και της ηλεκτρόλυσης που σχετίζονται με τη διαδικα-
σία της ιοντοφόρησης φαρμάκων. 

Αξιολόγηση: Να αναφέρετε την ισχύ των επιστημονικών 
δεδομένων και τη θεραπευτική αποτελεσματικότη-
τα σε σχέση με την πρακτική της ιοντοφόρησης στην 
αποκατάσταση. 

Δημιουργία: Να υπερασπίζεστε τη χρήση της ιοντοφό-
ρησης αντί της από του στόματος λήψης και της έγχυ-
σης με βελόνα για την τοπική χορήγηση φαρμάκων 
στο σώμα. 

Γενικό Περίγραμμα Κεφαλαίου

Μαθησιακοί Στόχοι
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Γ. ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η θεραπεία των παθήσεων των μαλακών μορίων 
απαιτεί πολύ συχνά τη χρήση φαρμάκων όπως εί-
ναι τα αναλγητικά για τη μείωση του πόνου και τα 

αντιφλεγμονώδη για τον έλεγχο της φλεγμονώ-
δους αντίδρασης των ιστών. Πέρα από την ιοντο-
φόρηση, υπάρχουν δύο ακόμη βασικές μέθοδοι 
για τη χορήγηση φαρμάκων στους τραυματισμέ-
νους ιστούς: η κατάποση και η έγχυση με βελό-
να. Η κατάποση ή από του στόματος χορήγηση εί-

ΕΙΚΟΝΑ 16-1 Τυπικές ενσύρματες προγραμ-
ματιζόμενες συσκευές ιοντοφόρησης (Α, Β) και 
ασύρματη, μη προγραμματιζόμενη αυτοκόλλη-
τη συσκευή ιοντοφόρησης (Γ). (Α: Ευγενική πα-
ραχώρηση από Empi˙ Β: Ευγενική παραχώρηση 
από RA Fischer˙ Γ: Ευγενική παραχώρηση από 
Iomed Inc.)

EIKONA 16-2 Αυτοσχέδια μεταλλικά ηλεκτρόδια ιοντοφόρησης χωρίς ρυθμιστική ουσία (Α). Ηλεκτρόδιο ιο-
ντοφόρησης του εμπορίου με ρυθμιστική ουσία (Β). (Α: Από Robinson et al., Clinical Electrophysiology, 3rd ed. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008, p. 361˙ B: Ευγενική παραχώρηση από Empi.)

Α

Γ

Β

Α Β

Μανταλάκι και αγώγιμο καλώδιο

Χαλκός, 
κασσίτερος ή 
αλουμίνιο

Γάζα ή χαρτοπετσέτα 
εμποτισμένη με το 
φάρμακο
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ΕΙΚΟΝΑ 16-9 Εφαρμογή μίας ενσύρματης, προ-
γραμματιζόμενης και φορητής συσκευής ιοντοφόρη-
σης για τη θεραπεία της επικονδυλίτιδας. (Ανατύπω-
ση κατόπιν αδείας από Knight, KL and Draper, DO. 
Therapeutic Modalit ies. Philadelphia: Lippincot t 
Williams and Wilkins, 2008.)

ΕΙΚΟΝΑ 16-8 Πλήρωση ηλεκτροδίου με διάλυ-
μα φαρμάκου με τη χρήση μίας σύριγγας. (Ανατύπω-
ση κατόπιν αδείας από Knight, KL and Draper, DO. 
Therapeutic Modalit ies. Philadelphia: Lippincot t 
Williams and Wilkins, 2008.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 16-5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΤΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αυτοσχέδια Εμπορικά διαθέσιμα

Κατασκευάζονται από ελατά μεταλλικά υλικά, 
όπως αλουμινόχαρτο κουζίνας, κάτω από τα οποία 
εφαρμόζονται στρώσεις απορροφητικού υλικού (γάζα 
ή βαμβάκι) εμποτισμένου με το θεραπευτικό ιοντικό 
διάλυμα.

Κατασκευάζονται από διάφορα υλικά, όπως γέλη, ινώδες υλικό 
(αυτοκόλλητο) και πλαστικό υλικό που μοιάζει με δεξαμενή, τα 
οποία έχουν την ικανότητα να εμποτίζονται με το θεραπευτικό 
ιοντικό διάλυμα.

Είναι δυνατό να διαμορφωθούν στα επιθυμητά μεγέθη. Διατίθενται σε προκαθορισμένα μεγέθη.

Δεν ασκούν έλεγχο στις μεταβολές του pH του 
δέρματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ασκούν έλεγχο στις μεταβολές του pH του δέρματος λόγω 
της ενσωμάτωσης μίας ρυθμιστικής ουσίας στο σύστημα των 
ηλεκτροδίων. Ωστόσο, ορισμένα ηλεκτρόδια του εμπορίου 
πωλούνται χωρίς ρυθμιστικό σύστημα.

Απαιτούν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας 
(διαμόρφωση των ηλεκτροδίων, της γάζας ή του 
υφάσματος).

Απαιτούν λιγότερο χρόνο προετοιμασίας (προδιαμορφωμένα).

Η χρήση τους σχετίζεται με ακαταστασία λόγω 
διαρροής του ιοντικού διαλύματος από την εμποτισμένη 
γάζα ή το ύφασμα.

Πιο καθαρά στη χρήση, χωρίς διαρροή του ιοντικού διαλύματος 
από το σύστημα των ηλεκτροδίων.

Απαιτούν τη χρήση ιμάντων, αυτοκόλλητης ταινίας ή 
ελαστικών επιδέσμων για τη στερέωσή τους στο δέρμα.

Αυτοκόλλητο σύστημα.

Σχετικά φθηνό σύστημα. Σχετικά πιο ακριβό σύστημα.

ΒΗΜΑ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

14.   Διασφαλίστε τη 
συντήρηση του 
εξοπλισμού μετά τη 
θεραπεία.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πρέπει να αναφέρετε αμέσως 
οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία στο τεχνικό προσωπικό. Πραγματοποιήστε 
τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση.
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ΒΗΜΑ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

6.  Επιλέξτε το θεραπευτικό 
ιόν.

Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι δυνατό να προσθέσετε 
αλάτι ή μαγειρική σόδα για να βελτιώσετε την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ακόμη, 
μπορείτε να προσθέσετε έναν αντιχολινεργικό παράγοντα για να βελτιώσετε την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

7.  Ορίστε τη δοσιμετρία. Ρυθμίστε το πλάτος του ρεύματος (mA) και τη διάρκεια εφαρμογής (min). Η δοσολογία 
μπορεί να κυμαίνεται από 150 έως 300 mA.min (δηλ. 15 mA για 20 λεπτά). Επειδή 
χρησιμοποιούνται μεγάλα ηλεκτρόδια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο 
πλάτος ρεύματος, διατηρώντας την πυκνότητα του ρεύματος εντός της ασφαλούς 
ζώνης (βλ. Πίνακα 16-4). Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των ηλεκτροδίων είναι 
ισορροπημένη μεταξύ των δύο δοχείων αναστρέφοντας την πολικότητα στο μέσο 
της θεραπείας. Για τη διευκόλυνση της δοσιμετρίας, χρησιμοποιήστε το Διαδικτυακό 
Εργαλείο Υπολογισμού της Δόσης: Ιοντοφόρηση.

8.  Εφαρμόστε τη θεραπεία. Διασφαλίστε επαρκή παρακολούθηση. Οι ασθενείς είναι δυνατό να χρειαστούν 
θεραπεία κάθε 2-3 ημέρες για 5-10 συνεδρίες προτού παρατηρηθεί κάποιο θεραπευτικό 
όφελος.

9.  Πραγματοποιήστε έλεγχο 
μετά τη θεραπεία.

Ελέγξτε το δέρμα για σημεία ανεπιθύμητης ενέργειας. Πλύντε και στεγνώστε τις 
περιοχές της θεραπείας. Απορρίψτε το νερό που χρησιμοποιήσατε και πλύντε τα 
δοχεία.

10.   Διασφαλίστε τη 
συντήρηση του 
εξοπλισμού μετά τη 
θεραπεία.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Πρέπει να αναφέρετε αμέσως 
οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία στο τεχνικό προσωπικό.

Μ Ε λ Ε Τ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν

Ακολουθούν δύο μελέτες περιπτώσεων που συ-
νοψίζουν τις έννοιες, τις αρχές και την εφαρμο-
γή της ιοντοφόρησης που συζητήθηκαν στο πα-
ρόν κεφάλαιο. Η Μελέτη Περίπτωσης 16-1 ανα-
φέρεται στη χρήση της ιοντοφόρησης για τραυ-
ματική επικονδυλίτιδα σε μία γυναίκα μέσης ηλι-
κίας. Για την αντιμετώπισή της χρησιμοποιήθηκε 
μία φορητή, προγραμματιζόμενη και ενσύρμα-
τη συσκευή ιοντοφόρησης (Εικ. 16-9). Θα μπο-
ρούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί μία ασύρματη, 
μη προγραμματιζόμενη αυτοκόλλητη συσκευή 
(βλ. Εικ. 16-1Β). Η Μελέτη Περίπτωσης 16-2 αφο-
ρά την εφαρμογή της ιοντοφόρησης για παλαμι-

αία υπεριδρωσία σε έναν άνδρα εργάτη μέσης 
ηλικίας. Χρησιμοποιήθηκε μία φορητή, προγραμ-
ματιζόμενη και ενσύρματη συσκευή ιοντοφόρη-
σης, με ένα ζευγάρι δοχεία νερού του εμπορίου 
να χρησιμεύουν σαν ηλεκτρόδια (Εικ. 16-10). Κά-
θε περίπτωση είναι δομημένη σύμφωνα με τις έν-
νοιες της βιβλιογραφικά τεκμηριωμένης κλινικής 
πράξης, με το μοντέλο αναπηρίας της Διεθνούς 
Ταξινόμησης της Λειτουργίας, της Αναπηρίας και 
της Υγείας (ICF) και με την δομημένη φόρμα κα-
ταγραφής (υποκειμενικά ευρήματα, αντικειμενι-
κά ευρήματα, αξιολόγηση, πλάνο) (για λεπτομέ-
ρειες, βλ. Κεφάλαιο 2).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 16-1: ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Λήψη του Ιστορικού

Μία γυναίκα ηλικίας 49 ετών, που εργάζεται σε 
μία εταιρεία καθαρισμών, προσέρχεται για θερα-
πεία. Φορά βηματοδότη και η παρούσα κατάστα-
ση της υγείας της είναι καλή. Θυμάται ότι πριν από 

3 εβδομάδες χτύπησε δυνατά στην έξω επιφάνεια 
του δεξιού της αγκώνα ενώ καθάριζε ένα δοχείο 
(το καπάκι του δοχείου έπεσε πάνω στον αγκώ-
να της). Την επόμενη ημέρα επισκέφτηκε τον για-
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ΕΙΚΟΝΑ 17-5 Εφαρμογή μηχανοκίνητου τραπεζιού έλξης με τροχαλία και συρματόσχοινο (Α) και μηχανοκίνη-
του τραπεζιού έλξης με υπολογιστή (Β) για την οσφυϊκή μοίρα. (Α: Ευγενική παραχώρηση από DJO Global˙ Β: 
Ευγενική παραχώρηση από VAX-D Medical Technologies.)

Α Β

ΕΙΚΟΝΑ 17-6 Εφαρμογή μηχανοκίνητου τραπεζιού έλξης με τροχαλία και συρματόσχοινο (Α) και μηχανοκί-
νητου τραπεζιού έλξης με υπολογιστή (Β) για την αυχενική μοίρα μοίρα. (Α: Ευγενική παραχώρηση από DJO 
Global˙ Β: Ευγενική παραχώρηση από VAX-D Medical Technologies.)

Α Β

ΕΙΚΟΝΑ 17-7 Εφαρμογή συσκευής έλξης της αυχενικής 
μοίρας με βάρος. (Ευγενική παραχώρηση από DJO Global.)
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άκρου αυξάνει την αρτηριοφλεβική βαθμίδωση 
της πίεσης. Εκμεταλλευόμενη το φαινόμενο αυτό, 
η πνευματική συμπίεση θεωρείται ότι βελτιώνει 
τη ροή του αίματος στις αρτηρίες (Delis και συν., 
2005˙ Comerota, 2011). Υπάρχουν δεδομένα, όπως 
αναφέρεται στη συνέχεια στο πλαίσιο Ερευνητικά 
Τεκμηριωμένες Ενδείξεις, ότι η συμπίεση μέλους 
μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς με αρτηριακή 
αποφρακτική νόσο, όπως είναι η διαλείπουσα χω-
λότητα και η κρίσιμη ισχαιμία μέλους.

Ζ. ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ 
ΦΛΕΒΟΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗ 

Η ΕΒΦΘ είναι μία πάθηση στην οποία σχηματί-
ζεται ένας θρόμβος αίματος σε μία ή σε περισ-
σότερες εν τω βάθει φλέβες του σώματος, συ-
νήθως στα κάτω άκρα. Είναι δυνατό να αναπτυ-
χθεί μετά από παρατεταμένη ακινητοποίηση, κα-
θώς και μετά από συγκεκριμένες παθήσεις και 
χειρουργικές επεμβάσεις που επηρεάζουν την 
πήξη του αίματος. Η ΕΒΦΘ είναι σοβαρή πάθη-
ση, καθώς ένας θρόμβος αίματος που έχει σχη-
ματιστεί στη φλέβα μπορεί να αποσπαστεί, να 
μεταφερθεί με την κυκλοφορία και να ενσφηνω-
θεί στους πνεύμονες αποφράσσοντας τη ροή 
του αίματος και προκαλώντας πνευμονική εμβο-
λή. Η ΦΘΕ είναι μία πάθηση που περιλαμβάνει 
τόσο την ΕΒΦΘ όσο και την πνευμονική εμβολή. 
Αποτελεί πολύ συχνό πρόβλημα υγείας που ευ-
θύνεται για τον θάνατο πολλών χιλιάδων ασθε-
νών κάθε χρόνο. Η ΦΘΕ αναγνωρίζεται ως η υπ’ 
αριθμόν ένα αιτία θανάτου σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς που είναι δυνατό να προληφθεί (Caprini, 
2010˙ Lippi και συν., 2011). Σε ασθενείς μετρίου 
κινδύνου στους οποίους αντενδείκνυται η φαρ-
μακευτική προφύλαξη, χρησιμοποιείται ως εναλ-
λακτικό μέτρο η θεραπεία συμπίεσης μέλους. Οι 
ασθενείς υψηλού κινδύνου υποβάλλονται συνή-
θως τόσο σε φαρμακευτική όσο και σε μηχανική 
προφύλαξη για τη μείωση του σχετικού κινδύνου 
(MacLellan και συν., 2007). Σε μη χειρουργημέ-
νους και σε βαρέως πάσχοντες νοσηλευόμενους 
ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυ-
νο για θρόμβωση και αιμορραγούν ή βρίσκονται 
σε υψηλό κίνδυνο για μείζονα αιμορραγία, συνι-
στάται ισχυρά η μηχανική θρομβοπροφύλαξη με 

ένδυμα συμπίεσης και πνευματική αντλία (Khan 
και συν., 2012).

Η. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων πίσω από 
τη χρήση της συμπίεση μέλους, που αναφέρε-
ται στο πλαίσιο Ερευνητικά Τεκμηριωμένες Ενδεί-
ξεις, οδήγησε στη συλλογή 99 κλινικών μελετών 
στον άνθρωπο, γραμμένων στην αγγλική γλώσσα 
και αναθεωρημένων από ομότιμους. Η μεθοδολο-
γία και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων και της 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας περιγράφο-
νται στο Κεφάλαιο 2. Όπως αναφέρεται, η ισχύς 
των ερευνητικών δεδομένων χαρακτηρίζεται ως 
μέτρια τόσο για την πρόληψη της ΕΒΦΘ και της 
ΦΘΕ όσο και για τη θεραπεία του τραυματικού και 
του φλεβικού οιδήματος, του λεμφοιδήματος, του 
φλεβικού έλκους της κνήμης, της διαλείπουσας 
χωλότητας και της κρίσιμης ισχαιμίας μέλους. Συ-
νολικά, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πα-
θήσεις που μελετήθηκαν σαν μία ομάδα, βρέθηκε 
ότι η ισχύς των ερευνητικών δεδομένων πίσω από 
τη χρήση της συμπίεσης μέλους είναι μέτρια και η 
θεραπευτική της αποτελεσματικότητα επιβεβαι-
ωμένη.

IV. ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ
Α. ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Στον Πίνακα 18-2 αναφέρονται τα βασικά δοσιμε-
τρικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμο-
γή των πιεστικών επιδέσμων. Οι επίδεσμοι προ-
σφέρουν σταθερή διαβαθμισμένη ελαστική πίε-
ση ηρεμίας και λειτουργίας στο μέλος στο οποίο 
εφαρμόζονται. Η πίεση κάτω από τον επίδεσμο 
βασίζεται στον νόμο του Laplace. Όταν το πλάτος 
του επιδέσμου (W) είναι σταθερό και εφαρμόζεται 
μόνο μία στρώση (Ν), η πίεση είναι ευθέως ανάλο-
γη προς την εφελκυστική δύναμη (Τ) του επιδέ-
σμου και αντιστρόφως ανάλογη προς την περίμε-
τρο του μέλους (C) στο οποίο εφαρμόζεται. Οι πι-
εστικοί επίδεσμοι είναι δυνατό να ασκήσουν πίεση 
που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 80 mm Hg όταν τυλί-
γονται σωστά γύρω από τα άκρα ακολουθώντας 
τις συστάσεις του κατασκευαστή.
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Ερευνητικά Τεκμηριωμένες Ενδείξεις

Πάθηση

Όφελος – Ναι Όφελος - Όχι

Κατηγορία Βιβλιογραφία Κατηγορία Βιβλιογραφία

Εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωση 
και φλεβική 
θρομβοεμβολή

Ι Hull και 
συν., 1990

ΙΙ Muir και 
συν., 2000

Ι Skillman και 
συν., 1978

Ι Coe και 
συν., 1978

Ι Fisher και 
συν., 1995

Ι Hartman και 
συν., 1982

Ι Wilson και 
συν., 1992

ΙΙ Sobieraj-
Teague και 
συν., 2012

ΙΙ Maxell και 
συν., 2001

ΙΙ Santori και 
συν., 1994

ΙΙ Pedegna και 
συν., 1977

ΙΙ Elliott και 
συν., 1999

ΙΙ Borow και 
συν., 1983

ΙΙ O’Donnell 
και συν., 
2008

ΙΙ Caprini και 
συν., 1983

ΙΙ Daniel και 
συν., 2008

ΙΙ Silbersack 
και συν., 
2004

ΙΙ Hansberry 
και συν., 
1991

ΙΙ Hass και 
συν., 1990

ΙΙ Ben-Galim 
και συν., 
2004

ΙΙ Scurr και 
συν., 1987

ΙΙ Clarke-
Pearson και 
συν., 1993

ΙΙ Lachiewicz 
και συν., 
2007

ΙΙ Bradley και 
συν., 1993

ΙΙ Fordyce και 
συν., 1992

Πάθηση

Όφελος – Ναι Όφελος - Όχι

Κατηγορία Βιβλιογραφία Κατηγορία Βιβλιογραφία

ΙΙ Woolson, 
1996

II Soderdahl 
και συν., 
1997

ΙΙ Nicolaides 
και συν., 
1983

ΙΙ Pidala και 
συν., 1992

ΙΙ Bailey και 
συν., 1991

ΙΙ Johansson 
και συν., 
1998

ΙΙ Hooker και 
συν., 1999

ΙΙ Janssen και 
συν., 1993

ΙΙ Warwick και 
συν., 1998

ΙΙ Kamran και 
συν., 1998

ΙΙ Turpie και 
συν., 1977

ΙΙ Muhe, 1984

II Nicolaides 
και συν., 
1980

ΙΙ Spain και 
συν., 1998

ΙΙΙ Iwama και 
συν., 2004

Ισχύς ερευνητικών δεδομένων: Μέτρια
Θεραπευτική αποτελεσματικότητα:  Επιβεβαιωμένη 

Οίδημα 
τραυματικής 
και φλεβικής 
αιτιολογίας

Ι Airaksinen, 
1989

I Grieveson, 
2003

I Airaksinen 
και συν., 
1991

ΙΙ Roper και 
συν., 1999

Ι Airaksinen 
και συν., 
1988

Ι Jacobs και 
συν., 1986

ΙΙ Airaksinen 
και συν., 
1990

ΙΙ Vanscheidt 
και συν., 
2009

ΙΙ Gurdal και 
συν., 2012

ΙΙ Waterman 
και συν., 
2012

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ




