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akazenie COVlD-l9 tc w ostatnim czasie najistot

niejsze wyzt,vanle dla meclycyny na całym świecie,

t<uZO"go dnia wielu ludzi, nie tylko naukowców,

obserWUje Stan paCjentów, liczbę nowych ZaCho-

rowań, zgonów, a także ozdrowień, Z dnia na dzteń coraz

więcejwiadomoosamejchorobie,sposobiejejprzeno.
szenla, 1e.1 przebiegu, objawach, zmianach, jakie wywołuje

w organizmie człowleka, i przede wszystkim o możliwo,

ściach leczenia. Z punktu wiclzenia fizjoierapii qrupą do,

ceI ową d la pode1 m owa nych clziała ń fizj otera peutycz nych

będzie właśnie grupa ozdrowieńców, których stan zdrowla

po przebyciu zakażenia i w wyniku tej infekcli może być

zdecydowani e rażny klinicznie, Oczywiste jest, ze z upły

wem czasu pojawi się więcej pacjentów, ktorzy wyzdrowieli

po przebytym zakazeniu COV|D-l9, Samo wyzdrowjenie

ż zakażen\aw wielu przypaclkach nie będzie zakończeniem

procesu leczenia i starań o odzyskanie pełnego zdrowia,

Wiadomo 1uz, że u pacjentów, ktarzy przest' "O-::]:
CoVlD,19, w wyniku przebytej choroby moŻe się po]awlc

szereg zmian/objawów, które utrudnią codzienne funkcjo,

nowanie, m.in. gorsza kondyc.1a/funkcjonowanie płuc, serca

i wątroby, róźnego stopnia problemy z ocldychaniem, dłu-

gotrwałe uczucle zmęczenia po przebyte,1 infekcli, Badania

paclentów po przetrytej chorobie wykazały, Ze poqorSZenie

wydolności organizmu dotyczyło zarówno iych, którzy mleli

mało nasilone objawy i przechodzili zdkażenie w łagodny

sposób, jak l pacjentów z barclziej nasilonyrn j symptomami

infekcji, z ciężkim i bardzo cięzkim przebiegiem choroby,

U cl użej li czby ozd rowie ńców zar,lw azono l zd ia q nozowano

równieŻ_m.jn'WWynikubadańobrazowychprzyuŻyciu
tomo9rafu komputerowego (TK) i rezonansu maqnetycznego

(MRl) - uszkodzenia płuc o różnym nasileniu,

Z dostępnych danych wynika, że 6% wszystkich zakaźo,

nych pacjentó w \ 11%w grupie pacjentów z c\ężką postacią

CoVlD-l9Wymd9aSztucznejWentylaC]ipłuc(lVL).Długotrwa.

ła wentylacja płuc i znieczulenie u pacjentów z COVlD-l9

skutkuje wysokim ryzykiem rozwoju dysfunkcji przepony

wywołanej sztuczną wentyIac,ją, której objawamt są:

r zanik włókien przepony,

r przebudowa włókien mięśniowych, zwłaszcza przy dłu,

go'l łałoi wenlvla, j' ,ToChaniLznei,

r zmnlejszona kurczljwość i osłabienie,

W zwlązku z coraz 1icznie.]szymi ozdrowieniami, a jednocze

śnie z występowaniem w grupie ozdrowleńców istotnej liczby

pa cje ntow wyma g a_l ących profesj ona l ne g o postępowa ni a

fizjoterapeutyczne9o wydaje się zasadne podjęcie dzia-

łań mających na celulak najskuteczniejszą, a jednocześnie

masową, łatwo dostępną rehabilitac,lę oddechową i ogól

nokonc]Vcy,j ną dla pac,jeniów

a ł'\--r'

2.0 Super lndut(cyina stymu[ac|a

po przebyiym zakazentu

COVlD-19, aby mozliwie jak

najszybciej przywrócić i zde-

cydowanie poprawić jakość

funkcjonowania, szczegól nie

mając na ur,vadze to, źe wy,

Zej Wymjenione oblawy po,

infekcyjne pacjenci mogą

odczuwać w sposób długo-

irrłały,

Kompleksowe pro9ramy

rehabilitacyj ne powinny obej-

mować metody, które pomo-

gą przywrócić prawidłową

zabieg BTL sls



pracę/ kurczliwość przepony oraz mięśni międzyzebrowych,
poprawić upoś|edzoną wenty|ację płuc, hemodynamikę, wy

mianę 9azową w niewydolności oddechowej oraz poprawiĆ
jakość zycia pacjentów.

Jedno z najnowszych przyjętych rozwiązań w fizjoterapii
oferuje, na bazie fizykoterapii, skuteczną poprawę oddy-
chania, wykorzystująC do tego pole e|ektromagnetyczne
wysokiej intensywności, o określonych parametrach zabie,
gowych, modu|acji amplitudy oraz częstotliwoścl w połą

czeniu i współdzlałaniu z innymi dostępnymi procedurami

fizjoterapeutycznymi, np. kinezyterapią.

Tera pia polem elektromag netycznym
Po e elektromagnetyczne wysokiej intensywności BTL SIS

przede wszystkim wywołuje depola ryzację tka n ki nerwowo-

mięśniowe.j W zaIeżności od częstot|iwości i intensywnoŚci

oraz ich moduIacji bodziec ten korzystnie wpływa na re-

dukcję do egliwości bó owych, przyspieszenie gojenia oraz

rozIuźnienie Iub wzmocnienie mięśni,

Również w przypadku schorzeń związanych z układem
oddechowym tera pia poIem elektromag netycznym wysokie.1

intensywności wydale się zasadna ijest z powodzeniem
stosowand, poniewaz:

r działa ro7szerzaiąco na naczynia krwionośne,
r poprów'a hipol^oagu|ac_ę,

J roz;zerza oSkrzeIa,

r zmniejsza stany zapalne,
l normaIizuje autonomiczną reguIację oddychania ZeWnętrz

ne9o.

Ponadto zastosowanie iej metody pomaga zmniejszyć
obrzęk śródmiąższowy i komórkowy w błonach ś|uzowych
płuc i oskrzeIi,

BTL SIS posiada wbudowane programy terapeutyczne
i procedury, których zastosowanie pozwa a na wywołanie
rytmicznych skurczów fizjoIogicznych mięśni - mięśni mię-

dzyzebrowych i przepony. Pozwala to na bardzie.j aktywną
reha bi I itacJę oddechową, poprawiając i a ktywizując fun kcję

oddychania u pacjentów z wieloma dysfunkcjami układu
oddechowegó, powstałymi na różnym tle.

Stymu|ację przepony i mięśni międzyzebrowych mozna
zastosować równiez w rehabi]itacji pacjentów z atrofią mięśni
przepony po zakończeniu długotrwałej wenty acji mechanicz

nej Iub/i clługotrwałym unieruchomleniu w celu przywrócenia

efektywnego procesu oddychania, jak równiez wzmocnienia
mięŚni osłabionych wskutek długotrwałego unieruchomienió,

Stymu|ację polem e|ektromagnetycznym wysokie.j intensyĄ/v-

ności BTL SIS naIezy wykonywać w połączeniu z fizjoterapią
jako komp eksowy prog16m fiz.joterapii oddechowej obejmulący:

r mobiIizację kręgosłupa piersiowego ordZ SZyjnego,
r stymu|ację przepony,

r rozIuźnienie pomocniczych mięśni oddechowych,
r stymulację wsze|kich innych mięŚni osłabionych z powodu

przedłuzającej się bezczynności.

Kl uczowym ceIem reh a bi] itacji oddechowej jest:

r regresja szczątkowych ognisk zapa nych, zwapnień w płu

cach, ognisk niedodmy,
r poprawa krązenia krwi i imfy, poprawa trofiki, zmniejszenie

nadciśnienia krążenia płucnego,
r poprawa drozności i drenazu oskrze|i,
r zapobieganie zwłóknieniu - efekt ,,defibrosowania",
r przywrócenie struktury błony śluzowej oskrzeIi, obrony

immunoIogiczneJ, tkan ki limfatycznej,
r poprawa wenty|acji płuc,

r wzmocnienie odporności nieswoistej.

Na uwagę zasługuje równiez kilka utyJitarnych cech propo-
nowanej terapii. Jest ona:
r dostępna,
r łatwa w stosowaniu,
r dająca moż iwość masowego prowadzenia,
r nieinwazyjna,

r komfortowa d|d pacjenta.

Według badań siymulacja elektromagnetyczna mięśni odde-
chowych prowadzi do znacznego wzrostu ciśnienia podczas
wydech u, znaczne.j poprawy fu n kcji wydechowej, zwiększe-
nia objętości oddechowej w porównaniu z maksymalnymi
wynikami wysiłkowymi pacjentów,

Metoda ta jest nieinwazyjna i komfortowa dla pacjenta, Jest
to jedyne urządzenie na rynku, które wykorzystując bodziec
w postaci pola eIektromagnetycznego dużej intensywności
o okreś|onych parametrach: modulacji częstot|iwości oraz
intensywności, jest w stanie wspierać kompleksową fizjo-
terapię oddechową ]ub stanowić jej główny element dIa
pacjentów po przebytych infekcjach układu oddechowego,
w tym COV|D-19, i znacząco przyspieszyć czas regenerócji
oraz poprawićlakość funkcjonowania pacjentów, 
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