KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
Krioterapia (kriostymulacja) jest to nieinwazyjne zastosowanie
par skroplonych gazów o k rañcowo niskich temperaturach w celu
wych³odzenia zewnêtrznej powierzchni cia³a pacjenta.

Gwa³towne oziêbienie odbiera bardzo ma³¹ iloœæ ciep³a z tka nek, pomimo to jest wystarczaj¹co silnym bodŸcem uruchamiaj¹ cym miejscowe i oœrodkowe odczyny i oœrodki termoregulacyjne
dla podtrzymania i redestrybucji ciep³a.

Przeprowadzanie zabiegu
Czas wykonywania zabiegu waha siê od 40 sekund do kilku
minut w zale¿noœci od powierzchni, któr¹ nale¿y wych³adzaæ.
U danego pacjenta jednorazowo mo¿na wych³adzaæ do 5-7 miejsc,
przy czym optymalne wyniki osi¹ga siê wykonuj¹c zabiegi 2 razy
dziennie z odstêpem pomiêdzy nimi wynosz¹cym 4 godz., zawsze
w po³¹czeniu z kinezyterapi¹.
Zabiegi przeprowadzane s¹ codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku
w serii, której czas trwania uzale¿niony jest od rodzaju schorzenia:
zespo³y reumatoidalne od 2 do 6 tygodni
zespo³y ortopedyczno-traumatologiczne od 1 do 4 tygodni
bóle miêœni, st³uczenia, krwiaki 1-4 zabiegi
oparzenia œwie¿e 1-2 zabiegi
Technika wykonywania zabiegu polega na jak najwolniejszym
przemieszczaniu dyszy linii zasilaj¹cej, w takiej odleg³oœci od skóry,
aby strumieñ par azotu nie spowodowa³ odmro¿eñ. Zabieg zawsze
rozpoczynamy w miejscu, gdzie warstwa miêœni ma najwiêksz¹ gruboœæ.
Powierzchnia skóry musi byæ pod ci¹g³¹ kontrol¹ wzrokow¹, aby
wychwyciæ sygna³y do przerwania zabiegu tj:
zbledniêcie (zabielenie) skóry
zasinienie
objaw "pomarañczowej skórki"
Sygna³em do przerwania zabiegu jest tak¿e wyst¹pienie bólu
u pacjentów bez zaburzeñ czucia

Efekty krioterapii
kilka do kilkunastu minut po zabiegu
rozszerzenie naczyñ i zamkniêcie przetok têtniczo- ¿ylnych
trwaj¹ce 3 do 4 godzin.
zmniejszenie spastycznoœci miêœni
zmniejszenie obrzêku - kilkugodzinne przekrwienie czynne
w obrêbie tkanek poddanych krioterapii sprzyja lepszej
przemianie materii i eliminacji nagromadzonych metabolitów,
a tak¿e poprawia kr¹¿enie w naczyniach ch³onnych
pobudzenie uk³adu odpornoœciowego
zmniejszenie sztywnoœci porannej

po wykonaniu serii zabiegowej
zwiêkszenie zakresu ruchomoœci stawów.
wzrost si³y miêœniowej.
zwiêkszenie tolerancji wysi³ku fizycznego.
zmniejszenie bólu.
ograniczenie stosowania leków przeciwzapalnych
i przeciwbólowych.

Wskazania
Reumatoidalne zapalenie stawów (polyarthritis rheumatoidea)
Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa (spondyloarthritis)
£uszczycowe zapalenie stawów (arthritis psoriatica)
Choroby zwyrodnieniowe stawów (osteoarthrosis)
Entezopatie (enthesopathia)
Zespó³ bolesnego barku (periarthritis humeroseapularis)
Zespó³ bolesnego ³okcia
Tendopatie, mialgie
Choroby stawów na tle zaburzeñ metabolicznych
Artropatia dnawa
Zespo³y algodystroficzne
Wêdruj¹ca osteoporoza
Dyskopatie
Bakteryjne zapalenie stawów (³¹cznie z antybiotykami)

Urazy i schorzenia uk³adu ruchu zarówno ostre,
jak i przewlek³e:
zapalenie oko³ostawowe œciêgien, torebki stawowej, kaletek
maziowych, miêœni
dolegliwoœci zwi¹zane z mikrourazami
st³uczenia i ich nastêpstwa - obrzêki i wysiêki
naderwanie przyczepów œciêgien i wi¹zade³
tzw. "zespó³ ³okcia tenisisty"(przewlek³e zapalenie nadk³ykcia
przyœrodkowego i bocznego koœci ramiennej)
stany pooperacyjne (utrzymuj¹ce siê dolegliwoœci po usuniêciu
³¹kotki, operacyjnym leczeniu niestabilnoœci stawów
przykurcze miêœniowe i stawowe
skrêcenie koñczyn
przewlek³e zespo³y bólowe i przeci¹¿eniowe
(g³ównie barku i krêgos³upa)
niedow³ady spastyczne.- oparzenia skóry (œwie¿e)
odnowa biologiczna

W przeciwieñstwie do innych zabiegów fizykoterapeutycznych
przy stosowaniu krioterapiinie ma przeciwwskazañ w:
1.Czêstoskurczu napadowym
2.Cukrzycy
3.¯ylakach koñczyn dolnych
4.Toczniu rumieniowatym uk³adowym
5.Twardzinie uk³adowej

Schorzenia przy których nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ przy wykonywaniu zabiegów krioterapii:
1. Dusznica bolesna
2. Zaburzenia rytmu serca
3. Wady zastawek serca
4. Zakrzepy ¿ylne i zatory têtnic
5. Zespó³ Reynauda

Przeciwwskazania
1. Choroby nowotworowe
2. Wyniszczenie organizmu
3. Nietolerancja zimna
4. Zaawansowana mia¿d¿yca
5. Miejscowe odmro¿enia
6. Zaawansowane ropno-zgorzelinowe zmiany w koñczynach
dolnych
7. Zapalenie ma³ych naczyñ w mieszanych krioglobulinemiach

Wnioski
1. Krioterapia pozwala na znaczne ograniczenie symptomów,
objawów i problemów zwi¹zanych z przewlek³ym bólem tj:
depresji, frustracji, niepokoju, zaburzeñ snu, obni¿enia libido,
upoœledzenia sprawnoœci fizycznej, czêstego u¿ywania leków,
zachwiania poczucia w³asnej wartoœci, czêstoœci przebywania
na zwolnieniach lekarskich.
2. Krioterapia umo¿liwia wczesne wprowadzenie æwiczeñ
leczniczych.
3. Krioterapia jest zabiegiem bezpiecznym, dobrze tolerowanym
przez pacjentów.

