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Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni, cz.5

Ultradźwięki

Fale dźwiękowe są falami ciśnieniowymi wędrującymi przez media takie jak

powietrze. Mają specyficzną długość, częstotliwość i szybkość, Woda jest dobrym

przewodnikiem, powietrze w porównaniu z nią słabym. Górna granica słyszalności

wynosi  tu  ponad 20KHz (20000  cykli  na sekundę).  Terapeutyczne  częstotliwości

ultradźwięków są znacznie wyższe, w zakresach 0,75MHz, 1MHz lub 3MHz.

W urządzeniu najczęściej stosowanym emitującym 1MHz, potrzebne jest medium,

które będzie wibrować z częstotliwością jeden milion cykli na sekundę. Stosowane

są  tutaj  kryształy  kwarcu  lub  tytanianu  baru  przyłączone  do  głowicy

terapeutycznej.  Gdy  taki  kryształ  bombardowany  jest  prądem  o  wysokiej

częstotliwości, pojawia się ruch w krysztale i przenoszony jest na metalową płytkę

czołową, wytwarzając falę ultradźwiękową. 

Powietrze nie przynosi fal ultradźwiękowych. Odbijają się one nawzajem i mogą

wstrząsać  kryształem.  Dlatego  też  potrzebne  jest  użycie  pośredniego  medium

między  głowicą,  a  leczonym  obszarem.  Głowica  zawsze  powinna  być

umieszczona  prostopadle  do  leczonej  powierzchni,  gdyż  inaczej  pojawi  się

refrakcja. 

Gdy fala ultradźwiękowa wędruje przez medium jej intensywność zmniejsza się w

wyniku  rozproszenia  i  pochłaniania.  Obliczono,  że  intensywność  fali

ultradźwiękowej obniża się o stałą wartość na centymetr, znaną jako głębokością

połówkową.  Ta  głębokość  oblicza  się  na  7cm  przy  0,75MHZ,  4cm przy  1MHz  i

2,5cm  przy  3MHz.  Ta  wyliczona  długość  ma  znaczenie  przy  leczeniu  głębiej

położonych struktur. 
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Urządzenia

Urządzenia  ultradźwiękowe  działają  na  baterie  lub  prąd  sieciowy.  Przetwornik

umieszczony  jest  w  metalowym  pudełku,  a   pokrętło  na  powierzchni.  Zestaw

sterujący  składa  się  z  czasomierza,  mechanizmu  włączającego,  wskaźnik

odczytywania  częstotliwości.  Głowica  terapeutyczna  lub  przetwornik  są

podłączone przewodem do wytwornika.

Najbezpieczniejszą  metodą  sprawdzenia  czy  urządzenie  emituje  strumień

ultradźwiękowy jest  umieszczenie na powierzchni głowicy kropli  żelu lub wody i

włączenie  urządzenia.  Jeżeli  urządzenie  działa  prawidłowo,  widoczny  będzie

strumień energii w wodzie lub w żelu. 

Leczenie

Wskazane jest ogolenie skóry w miejscu stosowania ultradźwięków. Przy leczeniu

konieczne jest stosowanie substancji sprzęgających (żel). 

Metoda kontaktowa

Leczony  obszar  należy  pokryć  żelem.  Głowicę  przykładamy  mocno  do  skóry,

ustawia czas leczenia i włącza urządzenie. Wybieramy także intensywność terapii.

Podczas zabiegu głowicę należy przesuwać cały czas ruchami okrężnymi. 

Metoda podwodna

Stosuje się ją wyłącznie  w przypadku kończyn. Kończynę zamaczamy w zbiorniku z

wodą,  np.  w  wiadrze.  Przykładamy  głowicę  i  zaczynamy  zabieg.  Woda  jest

dobrym przewodnikiem ultradźwięków. 

Wskazania:

Badania laboratoryjne  wykazują,  że  leczone ultradźwiękami  tkanki  mają więcej

pęczków kolagenowych. Przykładem takiego działania jest regeneracja ścięgien

koni, po zerwaniach -  jednego z najczęściej występujących urazów.
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W innych badaniach wykazano, że leczenie kości  w okresie pierwszych dwóch

tygodni po złamaniach,  skraca fazę  wytwarzania  chrząstki  i  powoduje  szybkie

kostnienie. 

Inne: przeciwbólowe,  przeciwzapalne, przeciwwysiękowe,  zwiększenie  procesów

wchłaniania,  wytwarzanie  w  tkankach  ciepła  i  stanu  przekrwienia  czynnego,

zmniejszenie  napięcia  mięśni,  hamowanie  układu  współczulnego,  zwiększenie

rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłóknianych mięśniach i

torebkach stawowych, przyspieszenie gojenia ran (zarówno tkanek miękkich, jak i

tkanki kostnej). 

Przeciwwskazania:

Unikać leczenia okolic mózgu, oczu, narządów rozrodczych. W przypadku chorób

serca, krążenia lub chorób serca leczenie ultradźwiękami jest niewskazane. 

Fonoforeza

Na rynku znajduje się wiele substancji  zawierających np. diclofenac, heparynę,

kortykosteroidy...  Można  ich  użyć  jako  substancji  sprzęgających.  Substancje  te

działają  przeciwzapalnie,  przeciwbólowo,  przeciwwysiękowo  i  stanowią

nieinwazyjne  sposób  wywierania  lokalnego  działania  zwiększającego  proces

regeneracji.
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