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S t r e s z c z e n i e 

Szczególną cechą połączonych w jeden zabieg fizykalny różnych czynników fizycz-
nych jest podwyższenie ich skuteczności przez synergistyczne działanie czynników, które 
są stosowane. Połączone metody fizykoterapii mają swoje zalety, które w dużym stopniu 
podwyższają skuteczność i zwiększają efekty terapeutyczne zabiegów w porównaniu z ich 
osobnym stosowaniem (kuracja równoległa dwoma i wiele czynnikami fizykalnymi). W pra-
cy została podjęta próba usystematyzowania wieloletniego doświadczenia teoretycznego 
i praktycznego stosowania łączenia terapii prądami stałymi z innymi czynnika fizykalnymi 
w jednym zabiegu przez lekarzy-fizjoterapeutów Ukrainy, Białorusi, Rosji.

A b s t r a c t

The characteristic feature of physical agents combined in one physical therapy 
treatment, is that their effectiveness increase by the synergistic actions of the agents. 
Furthermore, the methods of physiotherapy combined in one treatment, have the unique 
features which greatly increase both their effectiveness and therapeutic effects. Not only 
in comparison to their separate but also comprehensive use (i.e. the parallel treatment 
with two and more physical agents). This chapter attempts to systematise the long-term, 
both theoretical and practical experience of the medical practitioners - physiotherapists 
of Ukraine, Belarus, Russia, in combining direct current therapy with other physical agents 
in one treatment. 
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Połączenie terapeutyczne czynników fizycznych w jednym zabiegu jest formą 
złożonego stosowania czynników fizycznych w leczeniu i rehabilitacji pacjentów. 
Wspomniana terapia jest uważana za jeden z najbardziej obiecujących sposobów 
zwiększenia skuteczności leczenia różnych chorób. Stosowanie metod skojarzo-
nych sprawia, że bez uszczerbku dla zdrowia pacjenta można zmniejszyć liczbę 
dziennie stosowanych zabiegów, zapewniając tym samym duże oszczędności 
czasu. Z reguły metody skojarzone są dobrze tolerowane i nie powodują działań 
niepożądanych ze strony głównych układów ciała człowieka. Jednakże, z powodu 
trudności technicznych i metodologicznych łączenie terapeutycznych czynników 
fizycznych jest znacznie rzadziej używane niż ich kombinacja. Co roku zakres 
łączonych technik fizjoterapii poszerza się, a o potencjale możliwości łączenia 
czynników fizykalnych i sposobie ich klasyfikacji donosi Ezhov V.V. i in. (2005) [3]; 
klasyfikacja obecnie została uzupełniona przez prof. Somasiuka (2011) [7, 11]. 

Od dawna znana jest grupa łączonych zabiegów fizjoterapeutycznych, w któ-
rych wykorzystuje się metody jonoforezy i galwanizacji. 

E l e k t r o f o r e z a  p o d c i ś n i e n i o w a

Elektroforeza podciśnieniowa to łączona metoda jonoforezy, którą prze-
prowadza się w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego (podciśnie-
nia). Zaproponowana w 1967 roku przez V.I. Kulazhenko [13, 14]. Odbywa się 
za pomocą specjalnych urządzeń, w których głównymi częściami są: pompy 
próżniowe, urządzenie do elektroforezy oraz zestaw pojemników próżniowych. 
Pojemniki te są wykonane z tworzyw sztucznych (z gumy lub szkła) w formie 
okrągłej nasadki, wewnątrz której są zamontowane nośne elektrody z warstwą 
hydrofilową, na które w czasie wykonywania zabiegu jest nanoszony roztwór 
leku. Pożądany efekt dekompresji wywoływany przez pompę podciśnieniową jest 
osiągany w okolicy styku elektrody ze skórą lub błoną w obszarze występowania 
procesu patologicznego. Pojemnik z podciśnieniem mocowany na skórze może 
spowodować dawkowany krwotok w miejscu jej mocowania. Po zamocowaniu 
elektrody obojętnej (jak w konwencjonalnej galwanizacji), urządzenie jest włą-
czane i przeprowadza się elektroforezę w warunkach podciśnienia w miejscu mo-
cowania elektrod. Elektroforezę podciśnieniową można przeprowadzać kolejno 
w dwóch lub trzech częściach ciała pacjenta. Całkowity czas trwania zabiegu nie 
powinien przekraczać 15-20 minut. Procedurę można powtórzyć po 4-5 dniach. 
Przebieg leczenia zazwyczaj obejmuje 5-8 zabiegów, a czasami można go wydłu-
żyć do 12-15 zabiegów [14]. 

W porównaniu z konwencjonalnymi metodami elektroforezy, elektroforeza 
podciśnieniowa ma następujące cechy: 
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1. za pomocą elektroforezy próżniowej można uzyskać 3-5 krotnie większe stęże-
nie leku w tkankach niż w przypadku elektroforezy bez podciśnienia; 

2. przy tym sposobie dawkowania leku, leki przenikają na większą głębokość, 
w terapeutycznie odpowiednich stężeniach (ich stężenie można znaleźć nawet 
w tkankach głęboko położonych takich jak mięśnie, a nawet kości) [14]; 

3. spowodowane metodą próżniową mikrokrawienie działa leczniczo poprzez eli-
minowanie uszkodzonych elementów komórkowych i stymulowania procesów 
naprawczych w obrębie występowania procesów patologicznych (aktywacja fa-
gocytozy). 

Elektroforeza próżniowa wg metody Kulazhenko może być stosowana do ak-
tywacji regeneracyjnych procesów w złożonej terapii choroby ozębnej, zapaleniu 
dziąseł, zapaleniach jamy ustnej, zapalenia przyzębia, przewlekłego zapalenia kości 
i szpiku. Zabieg ten może być stosowany w przewlekłych chorobach skóry, w któ-
rych w patogenezie dominują zaburzenia troficzne, zaburzenia stanu funkcjonal-
nego tkanki łącznej i krążenia obwodowego (atopowe zapalenie skóry, łuszczyca). 
Elektroforeza próżniowa poprawia wyniki leczenia owrzodzeń troficznych skóry, 
długotrwałych niezrastających się złamań, chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa 
z objawami neurologicznymi. Elektroforeza próżniowa związkami przeciwpróch-
nicowymi (jony fluoru, fosforu, wapnia) jest jednym z obiecujących sposobów za-
pobiegania i leczenia próchnicy zębów. Znieczulające działanie elektroforezy próż-
niowej (z prokainą, lidokainą, trimekainą i in.) jest z powodzeniem stosowane do 
znieczulenia tkanek zęba. Metoda ta wpływa na temperaturę punktów akupunktu-
ry (elektroforezopunktura próżniowa), i może być wykorzystywana w leczeniu ner-
wobóli, zapaleniu opłucnej, przewlekłym zapaleniem płuc i innych schorzeniach. 

A e r o e l e k t r o f o r e z a

Aeroelektroforeza – połączenie metody galwanizacji z jednoczesnym poda-
waniem leków, polega na równoczesnym działaniu na ciało człowieka stałego 
prądu elektrycznego o wysokim napięciu (franklinizacja) z aerojonowym strumie-
niem (aeroionotherapy). 

Metoda została zaproponowana przez S.N. Finogenova (1962) [8] i jest oparta 
na następujących założeniach: przepływ aerojonów wytworzonych w urządzeniu 
do franklinizacji jest jednobiegunowy, przy czym jednakowo przechodzi przez 
powietrze i tkaniny za sprawą przepuszczeniu prądu stałego o wysokim napię-
ciu. Umożliwia to lepsze wejście podczas jonizacji jonów leku na powierzchnię 
skóry, co znacznie zwiększa potencjał terapeutyczny aerojonotetapii. Badania 
z jodem, prokainą, kofeiną i dioniną potwierdziły możliwość podawania leków 
w ten sposób [8]. 
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Aeroelektroforeza różni się od tradycyjnej jonoforezy następującymi cecha-
mi: a) brak elektrody z warstwą nasyconą lekiem; b) dodatkowy wpływ na jony 
organizmu; c) brak niebezpieczeństwa poparzenia elektrolitem, w związku z uży-
ciem bardzo niskiego natężenia prądu. 

Aeroelektroforeza jest głównie stosowana w leczeniu ran i owrzodzeń. 
Wstępnie oczyszczoną od epidermisu, ropy i zmarłego nabłonka ranę powierzch-
niową skóry (wrzody) należy zwilżyć sterylnym roztworem leku w aerozolu- 
w zależności od ładunku podanych jonów leku, stosuje się jeden lub drugi biegun 
aparatury do franklinizacji. Elektrodo-jonizator podłączony do odpowiedniego 
bieguna urządzenia jest ustawiony w odległości 10-15 cm od powierzchni rany. 
Przy aeroelektroforezie można używać tych samych substancji leczniczych jak do 
elektroforezy (elektroforeza leków). Jeżeli w trakcie zabiegu roztwór odparował, 
to powinien być uzupełniony i naniesiony na powierzchnię skóry natryskowo. 
Zabieg wykonuje się przy napięciu roboczych pól elektrycznych 30-40 kV, czas 
ekspozycji wynosi 20-30 minut. Najczęściej leczenie obejmuje 10-16 zabiegów 
zwykle realizowanych podczas zmiany opatrunków na ranę. 

Aerojonoterapia w celach terapeutycznych i profilaktycznych opiera się na 
wykorzystywaniu głównie ujemnych jonów powietrza. Ze względu na sposób po-
zyskiwania jonów rozróżnia się aerojonoterapia z użyciem naturalnej i sztucznej 
jonizacji powietrza. Naturalna aerojonoterapia odbywa się w warunkach długo-
trwałego pobytu w obszarach czystych jonów wzbogacających powietrze (w gó-
rach, w pobliżu wodospadów, u wybrzeży morza lub oceanu w czasie surfowania 
itp). Sztuczna jonizacja powietrza jest wytwarzana za pomocą specjalnych gene-
ratorów aerojonów.

Dla celów terapeutycznych wykorzystuje się różne typy jonizatorów powie-
trza. Najbardziej rozpowszechnionymi spośród nich są aerojonizatory, w któ-
rych aerojony są wytwarzane pod wpływem stałego pola elektrycznego o wyso-
kiej częstotliwości. Należą do nich jonizator AL Chizhevskogo, aeroionizer MA 
Ravich AIR-2 "Aerovion", „Hipokrates”, AETI-01, oraz różne rodzaje „żyrandoli 
Chizhevskogo", Biobriz. Źródłem jonów są również aparaty do franklinizacji ae-
rojonizatory - AF-3-1, FA-5-3, EEF-01.

Aerojonoterapia może być wykonywana indywidualnie i grupowo (efekty te-
rapeutyczne uzyskuje się głównie przez działanie na drogi oddechowe). W sto-
sowaniu generatorów jonowych dla grup pacjentów urządzenie znajduje się 
w ustalonej odległości od pacjenta zgodnie z kartą specyfikacji dla urządzenia; 
ekspozycja trwa około 10-20 min, a kuracja składa się z 15-20 zabiegów wy-
konywanych codziennie lub co drugi dzień. Przy stosowaniu aero-generatorów 
osobistego użytku odległość generatora od pacjenta może wynosić od 10 do 70 
cm, i jest to uzależnione od podanej dawki jonów i mocy generatora. Przy wy-
konywaniu zabiegu ciało pacjenta powinno być ułożone w możliwie najbardziej 
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wygodnej pozycji umożliwiającej uzyskanie maksymalnego wdechu. Zaleca się 
spokojne i rytmiczne oddychanie z wdechem przez nos, co pewien okres biorąc 
dodatkowo głęboki wdech. Dawka terapeutyczna według Chizhevskogo powinna 
być na poziomie ujemnego stężenie jonów od 104 do 107 w 1 cm3, przy ekspozy-
cji od 5 do 60 minut. Terapia lecznicza składa się z 10-20 zabiegów. W przypadku 
konieczności, drugą serię zabiegów wyznacza się w ciągu 3-5 miesięcy. Biorąc 
pod uwagę możliwość adaptacji organizmu na działanie jonów, wskazane jest 
zwiększenie dawki w drugiej serii zabiegów. Osiąga się to poprzez zwiększenie 
długości trwania zabiegu i/lub zmniejszenie odległości pacjenta do generatora 
jonów.

Działanie medyczne w miejscowej aerojonoterapii jest osiągane przy pomocy 
specjalnych generatorów, wytwarzających strumień jonów skierowany na okre-
śloną powierzchnię ciała człowieka. Aerojonizacja polega na „masowaniu” róż-
nych regionów ciała zjonizowanym jednobiegunowym strumieniem powietrza. 
Strumień powietrza skierowanych aerojonów masujących skórę zawiera około 
5 mln. jonów ujemnych. Czas trwania zabiegu to 5-10 minut, a kuracja leczni-
cza obejmuje 10-12 zabiegów. Wpływając na zakończenia nerwowe skóry, aero-
jonowy masaż zmniejsza ból i tonizująco działa na układ sercowo-naczyniowy. 
Aerojonoterapia okolicy lokalnych ran, owrzodzeń troficznych i poparzeń często 
wykonywana jest przy pomocy specjalnych urządzeń z elektrodami igłowymi do 
franklinizacji. W tych zabiegach elektrody są umieszczane w odległości 10-12 cm 
od obszaru wpływu. Czas trwania zabiegu wynosi około 10-15 minut. Kuracja 
lecznicza obejmuje około 15-20 codziennych zabiegów. Aerojonoterapię należy 
przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu: powietrze nie powin-
no być wilgotne i zanieczyszczone kurzem należy również unikać przeciągów. 
Podłoga w pokoju powinna być pokryta drewnem lub linoleum. Generator jonów 
musi znajdować się w odległości co najmniej 1 m od ścian, mebli i oświetlenia 
oraz w odległości 2-2,5 m od komputerów i sprzętu elektronicznego, nie może 
znajdować się również w sąsiedztwie metalowych przedmiotów. Generatory jo-
nów nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Aerojonoterapię można stosować w postaci oddzielnego zabiegu albo w połą-
czeniu z innymi środkami terapeutycznymi, w tym również z innymi zabiegami 
fizykalnymi. Najczęściej aerojonotrapię łączy się z zabiegami terapii laserowej, 
magnetycznej, ultradźwiękowej i terapii impulsowej. Główne efekty terapeu-
tyczne aerojonoterapii to lokalne działanie przeciwbólowe, metaboliczne, sty-
mulujące odporność, ułatwiające drenaż oskrzeli, a także działanie naczyniowo-
czynne i bakteriobójcze. Ponadto aerojonoterapia stymuluje procesy naprawcze 
tkanki, przyspiesza gojenie się ran, wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego 
krwi i ma korzystny wpływ na stan funkcjonowania organizmu zarówno w po-
jęciu całościowym, jak i jego poszczególnych układów. Zalecenia do stosowania 
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aerojonoterapii obejmują: nadciśnienie tętnicze w początkowych etapach, astmę 
oskrzelową (bez symptomów chorób układu krążenia), ostre i przewlekłe choroby 
dróg oddechowych (zakażenia układu oddechowego, zapalenie krtani, tchawicy, 
zapalenie gardła, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), choroby 
neurologiczne (migrena, neurastenii, nerwobóle), wrzody żołądka i dwunastnicy, 
niegojące się zainfekowane rany, owrzodzenia troficzne, oparzenia, egzemę, trą-
dzik i inne. Przeciwwskazania dotyczą: niewydolności sercowo-naczyniowej II i III 
stopnia, gruźlicy, fazy aktywnej reumatyzmu, choroby nowotworowej, krwawień 
i ich podejrzeń, padaczki, depresji, rozedmy płuc, ciężkich organicznych chorób 
układu nerwowego, ciężkiego niekontrolowanego przebiegu astmy, zwiększonej 
wrażliwości na zjonizowane powietrze [6,8]. 

E l e k t r o f o n o f o r e z a

Elektrofonoforeza – jest to stosunkowo nowa metoda terapii, polega ona 
na połączeniu dwóch zabiegów terapeutycznych: jonoforezy i ultradźwięków. Dzięki 
temu innowacyjnemu połączeniu możliwe jest zwiększenie oddziaływania bodź-
ców leczniczych oraz zredukowanie natężenia prądu oraz ultradźwięków wyko-
rzystywanych do zabiegów. W rezultacie metoda jest bardziej skuteczna oraz 
posiada mniejszą liczbę przeciwwskazań do jej prowadzenia [4,7].

Podczas zabiegu na obszarze wchłaniania leku zogniskowana jest fala ultra-
dźwiękowa oraz pole elektromagnetyczne, co zwiększa głębokość wchłaniania 
leku przez tkanki. W wyniku możliwości, jakie daje elektrofonofereza, stosowana 
jest ona głównie w przypadkach wymagających głębszego wniknięcia leku (kiedy 
obszar zmieniony chorobowo znajduje się poza zasięgiem oddziaływania ultra-
dźwięków lub jonoforezy).

E f e k t y  z a b i e g u  e l e k t r o f o n o f o r e z y

Zabieg poprzez wytworzenie ciepła oraz stymulację komórek wywołuje takie 
efekty jak:

a) zwiększenie ukrwienia obszaru poddanego zabiegowi,
b) wzrost zawartości tlenu w komórkach i tkankach,
c) zwiększa przepuszczalność błon komórkowych. 

W s k a z a n i a

Wskazaniami do zabiegu elektrofonoforezy są:
a) zespoły bólowe mięśni i stawów,
b) zmiany zwyrodnieniowe,
c) zapalenia stawów,
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d) bóle kręgosłupa,
e) migreny,
f) nerwobóle,
g) rwa kulszowa,
h) ostrogi piętowe.

Elektrofonoforeza nie ma wielu przeciwwskazań, do przeciwwskazań bez-
względnych należą choroby nowotworowe oraz rozrusznik serca, a także meta-
lowe implanty znajdujące się w miejscu zabiegu [12].

K r i o e l e k t r o f o r e z a

Krioelektroforeza – jest jedną z najbardziej popularnych metod krioterapii 
lokalnej, często jest równeż określana mianem „ice effect lifting”. 

Przy wykonywaniu zabiegu krioelektroforezy używa się specjalnego roztwo-
ru, który zawiera mrożone leki. „Koktajl leków” dobiera się indywidualnie dla 
potrzeb każdego pacjenta. Preparaty farmaceutyczne są aplikowane przez skórę 
do warstwy właściwej skóry przy użyciu prądu impulsowego i dzięki reakcji na-
czyń krwionośnych na niską temperaturę rozpoczynają swoje działanie w czasie 
8-10 godzin. 

Dzięki temu zabiegowi możliwe jest osiągnięcie efektu odmłodzenia skó-
ry, wygładzenie istniejących zmarszczek i zapobieganie powstawania nowym, 
zwiększenia się również elastyczności skóry i poprawia jej koloryt. Dodatkowo 
krioelektroforeza uważana jest za doskonałe narzędzie do pozbycia się tkanki 
tłuszczowej i cellulitu. 

K r i o p l a s t i a

Jedną z odmian krioterapii lokalnej jest krioplastia. 
Zabieg jest wykonywany bez stosowania ciekłego azotu, przez co tempera-

tura przy krioplastii nie jest taka niska jak przy klasycznym zabiegu krioterapii 
miejscowej i wynosi tylko -15°C. 

Wpływ zimna na naczynia krwionośne powoduje ich znaczne zwężenie, a na-
stępnie odruchowe rozszerzanie się, co prowadzi do efektu „lekkiego” zarumie-
nienia, jak podczas mrozu. W tym momencie skóra jest szczególnie wrażliwa na 
działanie leków. 

Efekt krioplastii jest bardzo podobny do mezoterapii, ale podczas krioplastii 
nie jest potrzebne naruszenie struktury skóry, czyli zabieg jest całkowicie niein-
wazyjny. Podczas zabiegu „koktajle terapeutyczne” wnikają w skórę wcześniej 
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poddaną działaniu zimna i powodują nasilenie działania regenerującego skóry. 
Zabieg krioplastii wykonuje się raz w tygodniu w ciągu dwóch miesięcy. 

Według obserwacji lekarzy medycyny estetycznej najlepsze efekty wywołuje jego 
stosowanie w okresie wiosennym lub jesienią. Okolica objęta zabiegiem to twarz, 
klatka piersiowa, szyja, uda i ramiona. Głównymi wskazaniami są: zwiotczenie skó-
ry, zmarszczki, cellulit i złogi tłuszczu. Technika wykonywania zabiegu opiera się 
na zamocowaniu dwóch elektrod, z której jedną umieszcza się na wybranej części 
ciała (elektroda bierna), a drugą- czynną składającą się z cylindra z roztworem od-
powiednich leków zamrażanych w ciągu 6 godzin przed zabiegiem umieszcza się 
w okolicy poddawanej zabiegowi. Leki wprowadzane są do skóry na wybranej głę-
bokości. Działanie biologiczne zabiegu rozpoczyna się od momentu stopienia lodu 
i przenikania leków do ciała pacjenta. Zabieg jest wyłącznie wykonywany w gabi-
netach zabiegowych klinik medycznych - zabiegu nie należy przeprowadzać w sa-
lonach kosmetycznych. Zabieg jest bezbolesny i trwa do 30 min. Kuracja składa się 
z dwóch sesji miesięcznie. Zabieg działa odmładzająco na twarz, która bezpośred-
nio po zabiegu pokrywa się świeżym rumieńcem. Po 2 -3 sesjach można zaobser-
wować zmniejszenie obwodu bioder, a w przypadku stosowani go w okolicy piersi 
na przywróceniu ich kształtu i jędrności, a także można uzyskać efekt liftingu. 

Przeciwwskazaniami do stosowania krioplastii u kobiet są schorzenia gine-
kologiczne [1, 7]. 

I n d u k t o t e r m o e l e k t r o f o r e z a

Połączenie działania induktotermii i jontoforezy znane jest jako induktoter-
moelektroforeza. Połączone stosowanie tych metod umożliwia wzmacnianie ich 
działania i sprzyja absorpcji większej dawki leku na głębiej położone tkanki [14]. 

Przy induktotermoelektroforezie nad elektrodą czynną z hydrofilną uszczel-
ką z lekiem, zwilżoną roztworem substancji leczniczej (stężenie nie wyższej niż 
3%), w odległości1-2 cm mocuje się induktor. W przypadku wykorzystania in-
duktora kablowego na wierzchu elektrody do jonoforezy nakłada się folię, po 
czym umieszcza się cylindryczną spiralę z kabla. W celu zmniejszenia efektu 
ekranowania w metalowej elektrodzie cienkonośnej znajduje się szereg szczelin 
lub otworów. Podczas zabiegu w pierwszej kolejności należy włączyć aparat dla 
induktotermii, a następnie po 1-2 minutach - urządzenie do galwanizacji; po za-
kończonym zabiegu postępuje się w odwrotnej kolejności- w pierwszej kolejno-
ści należy wyłączyć urządzenie do galwanizacji, a następnie aparat do indukoter-
mii. Czynniki fizyczne dawkuje się tak samo jak w przypadku terapii stosowanych 
oddzielnie. Czas trwania zabiegu wynosi od 15 do 30 minut, a zabieg stosuje 
się codziennie lub co drugi dzień. Najczęściej w induktotermoelektroforezie 
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wykorzystuje się leki z grupy antybiotyków, prokainę, witaminy, a także związki 
chloru, jodu, miedzi, magnezu, wapnia i innych pierwiastków. 

Induktotermoelektroforeza najskuteczniej może być wykorzystywana w po-
dostrych i przewlekłych chorobach zapalnych, metabolicznych i urazowych uszko-
dzeniach stawów, zrostach w jamie brzusznej, przewlekłych procesach zapalnych 
żeńskich narządów płciowych, procesach zapalnych w układzie oddechowym. 

Oprócz induktotermoelektroforezy w medycynie można wykorzystywać rów-
nież inne metody skojarzone, takie jak na przykład galwanoinduktotermia i pe-
loidoinduktotermia [2, 9]. 

G a l w a n o i n d u k t o t e r m i a

Galwanoinduktotermia – jest to metoda elektroterapii, w której łącznie są 
wykorzystywane galwanizacja i induktotermia. Galwanoinduktotermia jest spo-
sobem jednoczesnego stosowania efektów terapeutycznych działających na ciało 
pacjenta powstałych wskutek oddziaływania prądu stałego i zmiennego o wyso-
kiej częstotliwości (13,56 MHz) albo pola elektromagnetycznego ultrawysokiej 
częstotliwości 27,12 MHz, 40,68 MHz. Źródłem stałego prądu elektrycznego są 
urządzenia do galwanizacji. 

W zależności od mocy urządzenia do procedury induktotermii ultrawyso-
kiej częstotliwości stosuje się induktor rezonansowy określonej średnicy (w celu 
uniknięcia przegrzania): przy mocy urządzenia 30 W - 6 cm, 40 W - 9 cm, 70-80 W 
- 14 cm, 90-100 W - 16 cm; który jest podłączony do górnych gniazd aparatu [14]. 

D i a d i n a m o n i d u k t o t e r m i a

Diadinamoniduktotermia i diadinamoforeza-induktotermia łączą działanie 
diadynamicznych prądów i induktotermii, oraz kombinacji obu tych czynników 
z oddziaływaniem środku farmakologicznego na organizm człowieka. Do zabie-
gów wykorzystywane są aparaty do terapii prądami diadynamicznymi i indukto-
termii [4, 7, 14]. 

Do wykonania zabiegu stosowane są elektrody płytowe, które umieszcza się 
na ciele pacjenta, tak jak w terapii z prądami diadynamicznymi; pomiędzy elek-
trodą, a ciałem pacjenta znajduje się podkład zwilżony wodą wodociągową lub 
1-2% roztworem substancji leczniczej. W przypadku stosowania środków farma-
kologicznych o silniejszym działaniu bodźcującym należy zastosować roztwory 
w niższych stężeniach, albo w pojedynczej dawce leku. 

Działając na powierzchnie płaskie, takie jak: klatka piersiowa lub powło-
ki brzuszne do zabiegu jest wykorzystywana elektroda płaska (płytowa), która 
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jest umieszczana nad „czynną” elektrodą aparatu do terapii prądami diadyna-
micznymi bezpośrednio lub z niewielką szczeliną pomiędzy. Wykonując zabieg 
na powierzchniach cylindrycznych (leczenie chorób kończyn) wykorzystuje się 
metodę indukcyjną (kablową) okrążając miejsce mocowania elektrody na koń-
czynie kablem, dodatkowo układając folię i ręcznik, aby utworzyć szczelinę (do 
1 cm). 

Przy stosowaniu leczenia kombinowanego w pierwszej kolejności należy 
włączyć urządzenie do induktotermii, a po upływie 1-2 min – urządzenie do tera-
pii prądami diadynamicznymi. Po upływie zaplanowanego czasu trwania terapii 
należy postępować w odwrotnej kolejności rozpoczynając od wyłączenia prądów 
diadynamicznych, a dopiero później rozłączeniu urządzenia do induktotermii. 
Dobierając dawkę induktotermii należy kierować się intensywnością doznania 
cieplnego i odpowiednim doborem mocy, natomiast podczas ustalania dawki 
prądów diadynamicznych należy postępować zgodnie z zasadami doboru natęże-
nia prądu i odczuciami pacjenta, który powinien doświadczać zabiegu w postaci 
bezbolesnej, ale wyraźnej wibracji [2, 9]. 

Rodzaj prądu diadynamicznego należy dobierać zgodnie z obowiązującymi 
zasadami dotyczącymi diadynamoterapii na podstawie rozpoznania i przebie-
gu choroby, a także indywidualnych osobliwości pacjenta. Czas trwania zabiegu 
waha się w przedziale od 4- do 15 minut; zabieg może być wykonywany codzien-
nie lub co drugi dzień. Na serię składa się 10-12 zabiegów. 

G a l w a n o - p e l o i d o - t e r a p i a

Galwano-peloido-terapia – jest to zabieg, w którym w tym samym czasie na 
tkanki pacjenta oddziałuje się prądem stałym (galwanizacja) i peloidem terapeu-
tycznym. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod elektro-peloido-lecznic-
twa. Po raz pierwszy została zaproponowana w 1913 roku przez A.A. Lozinskiego 
i jest nadal uważana za skuteczną metodę leczenia pacjentów. W porównaniu 
z tradycyjnym sposobem leczenia peloidami, metoda łączona nie tylko zapewnia 
dodatkową ekspozycję aktywnego czynnika fizykalnego, którym jest prąd gal-
waniczny, ale również przyczynia się do wprowadzenia do organizmu jonów za-
wartych w peloidzie, zwiększając tym samym działanie składnika chemicznego. 
Ponadto jest to sposób wystarczająco ekonomiczny, ponieważ jego wdrożenie 
wymaga wykorzystania stosunkowo małej ilości peloidu. Aby wykonać zabieg 
galwano-peloido-terapii najczęściej wykorzystywany jest rodzimy peloid, w ob-
rębie złoża naturalnego w miejscowości uzdrowiskowej lub uzdrowisku (głównie 
borowina, a także muły i torfy). Otrzymywane z błota leczniczego preparaty są 
stosowane w technikach jonoforetycznych [5, 10]. 
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Wraz z działaniem przeciwzapalnym i absorpcyjnym galwano-peloido-tera-
pia ma duży wpływ na poprawę trofiki, normalizuje przemianę materii, zwiększa 
odporność organizmu, zwiększając jego potencjał immunobiologiczny, rozszerza 
naczynia krwionośne i poprawia krążenie w głęboko położonych tkankach i na-
rządach. 

Dla przeprowadzenia galwano-peloido-terapii błoto terapeutyczne ogrzewa 
się w piecu lub na kąpieli wodnej do temperatury 38-40 ° C, a następnie umiesz-
cza się w gazowych lub bawełnianych woreczkach. Powierzchnia woreczka z bło-
tem terapeutycznym może wynosić od 100 do 400 cm2, a grubość warstwy do 3-4 
cm. Woreczki z peloidem umieszcza się na wybranym obszarze ciała, a następnie 
na woreczki nakładane są elektrody nieco mniejszego rozmiaru niż rozmiar wo-
reczków z peloidem. Elektrody należy zabezpieczyć folią, na którą układa się 
woreczki z piaskiem, które spełniają funkcję mocującą. Pacjenta należy przykryć 
kocem lub prześcieradłem. Elektrody są połączone z biegunami urządzenia do 
galwanizacji. Dla galwano-peloido-terapii można używać jeden lub dwa woreczki 
z błotem leczniczym (umiejscowienie peloidu pod jedną lub dwiema elektroda-
mi). W przypadku, kiedy woreczek z błotem leczniczym jest umiejscawiany pod 
jedną elektrodą, powinna to być elektroda czynna, która znajduje się w miejscu 
zmienionym chorobowo; pod druga elektrodą należy podłożyć zwilżone podkła-
dy. Polaryzacja elektrody aktywnej może być zmieniona w trakcie wykonywania 
zabiegu lub co drugi dzień. Zmiana biegunowości elektrody pozwala na wpro-
wadzenie do organizmu z peloidu zarówno kationów, jak i anionów. Natężenie 
prądu przy galwano-peloido-terapii to 0,03-0,06 mA/cm2, a czas trwania zabiegu 
wynosi 20-30 minut. Podczas cyklu leczenia najczęściej wykonuje się 10-15-20 
zabiegów wykonywanych codziennie lub dwa dni pod rząd, z przerwą na trzeci 
dzień. Po każdym zabiegu pacjent powinien odpocząć w pozycji leżącej przez 
30-40 minut. W niektórych sytuacjach w galwano-peloido-terapii pod worecz-
kiem z peloidem umieszcza się w papier filtracyjny zwilżony lekiem. Polarność 
elektrody w tej metodzie ustala się wg biegunowości leku, a sama metoda jest 
nazywana „galwaniczną elektroforezą” [5, 10]. 

Wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania galwano-peloido-tera-
pii są zbieżne z dotyczącymi stosowania prądów stałych [5, 14]. 

H y d r o g a l w a n i c z n e  k ą p i e l e

Hydrogalwaniczne kąpiele – kąpiele hydrogalwaniczne czterokomorowe 
wykorzystywane są przy leczeniu zapalenia stawów, zapaleniach wielostawo-
wych, zapaleniach wielonerwowych itp. Pacjent przebywa w pozycji siedzącej na 
krzesełku z oparciem pomiędzy pojemnikami wypełnionymi ciepłą wodą (37°C), 
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w których umieszcza ręce i stopy (wanienki dla stóp zamocowane są na podłożu, 
a do rąk wiszą na elastycznym stelażu). Podczas zabiegu wykorzystuje się natęże-
nie prądu 30 mA, czas trwania zabiegu wynosi do 20 minut, a pełny cykl leczenia 
obejmuje do 15 zabiegów [5, 7, 10, 11, 14]. 

Kąpiele galwaniczne czterokomorowe są używane w leczeniu przewlekłych 
zmian zapalnych i zwyrodnieniowych, zmian dystroficznych w układzie mięśnio-
wo-szkieletowym, w leczeniu porażeń wiotkich, w leczeniu niektórych formach 
reumatyzmu i stanów pourazowych, zespole „niespokojnych nóg”, drgawkach 
i zmniejszeniu napięcia mięśni. 

Połączone w jednym zabiegu metody fizykoterapii mają swoje zalety, które 
w dużym stopniu podwyższają skuteczność i zwiększają efekty terapeutyczne za-
biegów fizykalnych nie tylko w porównaniu z ich osobnym stosowaniem, ale rów-
nież w sytuacji korzystania z kilku różnych zabiegów fizykalnych w tym samym 
czasie (tzw. kuracja równoległa dwoma i/lub wieloma czynnikami fizykalnymi). 
Przy jednoczesnym działaniu czynników fizycznych zebranych w jednym zabiegu 
wzmocnieniu ulega potencjał działania fizjologicznego i terapeutycznego w po-
równaniu ze stosowaniem kompleksowym równoległym tych samych elementów 
[7, 11]. 

Połączenie działania terapeutycznego czynników fizycznych powoduje 
znacznie mniejsze i wolniej rozwijające się przystosowanie, które w przypadku 
stosowania kompleksowej terapii równoległej wymaga zwiększanie siły bodźca 
dla wywołania pożądanego efektu podczas kolejnych sesji terapeutycznych. Przy 
zastosowaniu połączonych zabiegów fizykalnych skutki reakcji często mają cha-
rakter ogólny, przez co aktywnie angażują układy neurohumoralnej regulacji or-
ganizmu. Zabiegi te można przeprowadzić przy obniżonej intensywności i czasie 
trwania leczenia, co wpływa na zmniejszenie obciążenia organizmu, zwiększając 
jednocześnie odporność pacjentów.

Pod wpływem łączonych zabiegów fizykoterapeutycznych (w porównaniu ze 
stosowaniem kompleksowym równoległym) znacznie bardziej intensyfikują się 
wspólne sanogenetyczne mechanizmy i miejscowe reakcji, skierowane na zwal-
czanie procesu patologicznego. W połączonych zabiegach fizykoterapii możliwe 
jest wzajemne oddziaływanie czynników fizycznych, zarówno na biologicznym, 
jak i fizycznym i fizykochemicznym etapie ich działania, co może inicjować nowe 
efekty fizjologiczne i terapeutyczne [7, 11]. 

Stosowanie skojarzonej fizykoterapii korzystnie wpływa na ograniczenie cza-
su trwania procesu leczenia, czyni go mniej męczącym dla pacjentów i mniej 
czasochłonnym dla personelu medycznego. Na podstawie dokonanej analizy róż-
nych aspektów połączenia metod fizykoterapii (w tym prądów stałych) i rozwoju 
odpowiedniego sprzętu medycznego stwierdzono, że jest to jeden z najbardziej 
aktualnych problemów współczesnej fizjoterapii.
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