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Fizjoterapia w praktyce 

Fala radiowa (RF)  

 

W ostatnim czasie zabiegi z użyciem fal o częstotliwościach radiowych (RF) 

stały się powszechną metodą stosowaną w fizykoterapii. Terapia polega na 

stymulacji procesów fizjologicznych, wytwarzane podczas zabiegu ciepło 

powoduje pobudzenie procesów metabolicznych, jakie zachodzą w komór-

kach żywego organizmu.  

Działanie medyczne  fal radiowych polega na diatermii. Prąd szybkozmienny 

o wysokim napięciu powoduje indukcję energii, a tym samym wytwarzanie 

ciepła, które rozgrzewa ośrodek (skórę właściwą, tkankę podskórną, mięśnie, 

stawy, ścięgna czy więzadła). Najczęściej zabiegi z wykorzystaniem fal 

radiowych polegają na podgrzewaniu tkanek do temperatury  40-45 stopni 

Celsjusza. Dzięki falom radiowym, w tej temperaturze, dochodzi do ogrzania  

i obkurczenia włókien kolagenowych dzięki czemu terapia ta świetnie 

sprawdza się przy tendinopatiach i entezopatiach (problemach ze 

ścięgnami). Po przekroczeniu określonego poziomu temperatury dochodzi do 

częściowego przerwania wiązań międzycząsteczkowych krzyżowych i włókna 

ulegają ściągnięciu i obkurczeniu. Jeszcze jednym efektem działania fal RF 

jest proces częściowej degradacji włókien kolagenowych co w konsekwencji 

stymuluje fibroblasty do tworzenia nowego prawidłowego kolagenu.  Zabiegi 

stosuje się głównie w celu poprawienia unaczynienia, pobudzenia procesów 

regeneracyjnych oraz uzyskania efektu przeciwbólowego. 
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TECHNIKI ZABIEGOWE 

Czynnikiem warunkującym dystrybucję ciepła w tkankach jest technika 

przeprowadzenia zabiegu. W urządzeniach wytwarzających fale radiowe 

stosuje się dwie techniki przeprowadzania terapii.  

Technika monopolarna: zabieg przeprowadzamy większą elektrodą czynną 

urządzenia, druga, mniejsza elektroda spełnia zadanie zamykającej obwód 

elektryczny. W wyniku zagęszczenia energii pod czynną elektrodą uzyskujemy 

efekt termiczny. Taka metodyka gwarantuje głęboką penetrację tkanek. 

Technika bipolarna: zabieg przeprowadza się za pomocą dwóch równej 

wielkości elektrod. Umieszczone są one blisko siebie, w jednym aplikatorze. 

Ten rodzaj aplikacji jest mniej efektywny w porównaniu do przykładu 

opisanego wyżej.  

Wybór metody zależny jest od celu zabiegu i rodzaju tkanek poddawanych 

terapii. Niektóre urządzenia do terapii falami radiowymi dają zwykle 

możliwość stosowania zarówno metody monopolarnej jak bipolarnej, co 

pozwala na właściwy dobór metody.  Tylko prawidłowe dostosowanie 

parametrów fizycznych przez doświadczonego zoofizjoterapeutę, lekarza 

weterynarii czy technika daje gwarancję sukcesu w zabiegu i zmniejsza ryzyko 

wystąpienia reakcji niepożądanych, takich jak przegrzanie czy poparzenie. 

Metoda wykonania zabiegu polega na zwielokrotnionym przeprowadzeniu 

głowicą po powierzchni tkanki docelowej, przez co uzyskuje się, w sposób 

kontrolowany, oczekiwaną kumulację energii. Tkanki żywych organizmów 

charakteryzują się różnym stopniem nawodnienia i różna pojemnością 

cieplną. Ciepło uzyskiwane w tkankach zależy także od osobniczych 

właściwości termoregulacyjnych. Większość weterynaryjnych urządzeń do  



 

Copyright 2017 © Fizjoterapia Zwierząt mgr inż. Malina Brzozowska 

 

terapii falą radiową ma wbudowany czujnik temperatury, który pomaga w 

stałym kontrolowaniu stopnia przegrzania tkanek. 

DZIAŁANIE BIOLOGICZNE 

- efekt wazodylatacyjny: rozszerzenie naczyń krwionośnych  

- przyspieszenie przepływu krwi  

- pobudzenie metabolizmu komórkowego 

- przyspieszenie procesów wchłaniania tkankowego   

- obniżenie napięcia mięśniowego   

- działanie przeciwbólowe 

WSKAZANIA 

Fale radiowe w fizykoterapii mogą być stosowane w wielu zespołach 

chorobowych. Dotyczy to przede wszystkim patologii, w przypadku których 

niezbędne jest wytworzenie w tkankach ciepła.  

 rehabilitacja tendinopatii i entezopatii (choroby ścięgien i ich przycze-

pów ścięgnistych mięśni),  

 choroby więzadeł,  

 zmiany zwyrodnieniowe w stawach kręgosłupa i kończyn, 

 zespoły przeciążeniowe powstałe w wyniku treningów lub zawodów, 

 stany zapalne tkanek (nie w fazie ostrej), 

 choroby neurologiczne, 

 atrofie i dysfunkcje mięśni, 

 przygotowanie do zabiegów masażu czy kinezyterapii.  
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PRZECIWWSKAZANIA 

 ciąża, 

 choroby nowotworowe, 

 ogniska zapalne i ropne, 

 ostre stany zapalne,  

 obecność metalowych implantów w tkankach objętych zabiegiem 

(np. po osteosyntezie), 

 zapalenie skóry, przerwanie ciągłości tkanki w obszarze leczenia. 


