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odczas okresu doleczania 
i rehabilitacji po chorobie 
COVID-19 farmakote-
rapia i kinezyterapia odde-
chowa nie zawsze przy-
noszą skuteczne efekty, stąd 
powinno się je wspomagać 

zabiegami fizykoterapeutycznymi, które ułatwiają 
i poprawiają funkcje oddechowe, rozluźniają 
mięśnie klatki piersiowej, rozszerzają drogi odde-
chowe, łagodzą odruch kaszlu, działają przeciwbó-
lowo i wzmacniają mięśnie. Nie bez znaczenia jest 
także pobudzający wpływ tych zabiegów na natu-
ralne mechanizmy samoregulacji i samozdrowienia 
całego organizmu, powodujący ogólne odprężenie, 
zahartowanie ustroju, a także poprawę funkcjo-
nowania psychiki. Zabiegi fizykoterapeutyczne 
zaleca się również w dolegliwościach związa-
nych z dysfunkcjami narządu ruchu, które towa-
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rzyszą powikłaniom ze strony układu nerwowego, 
zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego. Chodzi 
m.in. o zabiegi z zakresu elektroterapii, laserote-
rapii, magnetoterapii, ultradźwięków czy światło-
lecznictwa.
Podkreślić należy wyraźnie, że fizykoterapia 
po przebytym COVID-19 ma znaczenie pomoc-
nicze i uzupełniające, przygotowujące organizm 
chorego do kinezyterapii. Założenia te wynikają 
ściśle z treści warunków i wymagań co do wypo-
sażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 lipca 2020 r. 
w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabi-
litacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej 
chorobie COVID-19 (Dz.U. z 15 lipca 2020 r., 
poz. 1246) (1).
W pracy postanowiono przybliżyć zabiegi, 
w których wykorzystuje się nowe technologie. 
Są one stosowane po zwalczeniu wirusa SARS-
CoV-2, na etapie rehabilitacji, w celu likwidacji 
szkodliwych zmian w organizmie w obrębie układu 
oddechowego, krwionośnego, nerwowego, ale też 
poprawy stanu psychicznego pacjenta.

Pole elektromagnetyczne 
wysokiej intensywności
Super Indukcyjna Stymulacja (SIS) wykorzy-
stuje unikalne pole elektromagnetyczne o wysokiej 
intensywności. W zależności od wybranej częstotli-
wości oraz intensywności pola elektromagnetycz-
nego terapia SIS korzystnie wpływa na redukcję 
bólu zarówno w stanach ostrych, podostrych, jak 
i przewlekłych, mobilizację stawów, przyspieszenie 
gojenia urazów i złamań. Bodziec ten indukowany 
przez cewkę umieszczoną w aplikatorze wchodzi 
w interakcje z organizmem ludzkim, wywołując 
depolaryzację tkanki nerwowo-mięśniowej, co jest 
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obserwowane jako pożądany skurcz. Powta-
rzalne skurcze mięśni otaczających staw mobili-
zują go i odblokowują. Dzięki poprawie miejscowej 
cyrkulacji krwi i przyspieszeniu metabolizmu 
tkanek terapia SIS wpływa na procesy regeneracji 
oraz przyspiesza gojenie pourazowe, jak również 
zrost kostny w przypadku złamań, nawet we wcze-
snym stadium. Działanie SIS zwiększa potencjał 
czynnościowy w tkance nerwowej i mięśniowej, 
co w rezultacie prowadzi do poprawy przewod-
nictwa nerwowego i wzmocnienia osłabionych 
mięśni. Z drugiej strony, szeroki zakres często-
tliwości pola elektromagnetycznego w urzą-
dzeniu pozwala na taki dobór parametrów, aby 
uzyskać efekt zmniejszenia napięcia mięśnio-
wego i skutecznej redukcji spastyczności. SIS 
znalazło także zastosowanie w terapii oddechowej 
do stymulacji i poprawy funkcji mięśni oddecho-
wych. Terapia SIS zalecana jest w celu rozszerzenia 
naczyń krwionośnych, poprawy hipokoagulacji, 
rozszerzenia oskrzeli, zmniejszenia stanów zapal-
nych, normalizacji autonomicznej regulacji oddy-
chania zewnętrznego, zmniejszenia obrzęku śród-
miąższowego i komórkowego w błonach śluzowych 
płuc i oskrzeli. W zależności od częstotliwości oraz 
intensywności pola elektromagnetycznego uzysku-
jemy: zmniejszenie dolegliwości bólowych, mobi-
lizację stawów, przyspieszenie procesów gojenia, 
rozluźnienie lub wzmocnienie mięśni (2-5).
Parametrem wpływającym na efekt terapeutyczny 
jest częstotliwość (Hz), intensywność (1-100%) 
oraz modulacja amplitudy i częstotliwości impulsu. 
Jeśli chodzi o zakres częstotliwości i jej działanie 
przeciwbólowe, zarówno w stanie ostrym, podo-
strym i przewlekłym, opieramy się na trzech 
teoriach kontroli bólu. Maksymalna częstotliwość 
wynosi 150 Hz, z możliwością wybrania często-
tliwości od 0 do 150 Hz. Pozwala to na działanie 
przeciwbólowe na wszystkich trzech poziomach 
kontroli bólu na podstawie teorii kontroli wejścia 
Walla i Melzacka (120-140 Hz), teorii bramki 
kontrolnej (60-100 Hz) tych samych autorów 
oraz teorii endorfinowej (2-10 Hz). Intensyw-
ność jest najważniejszym parametrem, który 
wpływa na intensywne odczucia. Maksymalna 

intensywność stymulacji wynosi 28 kT/s. Stanowi 
iloraz amplitudy pola magnetycznego i szero-
kości impulsu, jest najważniejszym parametrem 
dla efektu terapeutycznego. Możliwość modu-
lacji amplitudy i częstotliwości impulsu sprawia, 
że tkanka nie adaptuje się do bodźca. Powoduje 
to, że stymulacja jest intensywna przez cały czas 
trwania terapii (tab. 1-3) (6,7).
Wykonanie zabiegu polega na umieszczeniu 
aplikatora w wybranym miejscu zabiegowym, 
w nieznacznej odległości od skóry pacjenta, 
a następnie na wyborze odpowiedniego dla danej 
jednostki chorobowej, opracowanego i zapro-
gramowanego w urządzeniu przez producenta 
programu terapeutycznego i sprawdzeniu jego 
parametrów. Kolejną czynnością jest włączenie 
programu i ustawienie parametru intensywności 
pola w czasie tzw. etapu testowego. Pacjent powi-
nien odczuwać intensywne wibracje/mrowienie 
powyżej swojego progu motorycznego, jednak apli-
kowany sygnał nie może stwarzać/prowokować 
nieprzyjemnych doznań, a przede wszystkim nie 
powinien powodować bólu. Metodyka zabiegowa 
obejmuje wykonanie w zależności od jednostki 
chorobowej i jej nasilenia od pięciu do dzie-
sięciu sesji terapeutycznych przeprowadzanych 
codziennie lub od dwóch do trzech razy w tygo-
dniu, ujętych w serię zabiegową. Czas trwania 
zabiegu w zależności od programu waha się 
od sześciu do dziesięciu minut (5, 6).
W rehabilitacji pocovidowej zaleca się stoso-
wanie modulacji zmiennej, która umożliwia połą-
czenie dwóch różnych częstotliwości, które prze-
łączają się automatycznie, a intensywność nie jest 
modulowana. Drugi rodzaj to modulacja trapezo-
idalna, gdzie częstotliwość stopniowo wzrasta 
od minimum do maksimum, przez krótki czas 
utrzymuje się i opada. Intensywność tutaj także 
stopniowo wzrasta od minimum do maksimum, 
utrzymuje się i stopniowo opada. W rehabilitacji 
po COVID-19 chodzi o stymulację mięśni odde-
chowych i redukcję spastyczności. Celem zabiegu 
jest miostymulacja osłabionych mięśni (stymulacja 
przepony, mm. międzyżebrowe), poprawa krążenia 
krwi jako prewencja i zminimalizowanie zwłók-

Ryc. 1. Obszar zabiegu Ryc. 2. Obszar stymulacji 
mięśni międzyżebrowych 
i przepony

Ryc. 3. Obszar
stymulacji wydechu
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nienia płuc. Dodatkowo podczas zabiegu popra-
wiającego oddech uzyskuje się mobilizację kręgo-
słupa w odc. piersiowym i szyjnym, rozluźnienie 
pomocniczych mięśni oddechowych, stymulację 
innych mięśni osłabionych z powodu długiego 
bezruchu. W rehabilitacji oddechowej z zastoso-
waniem SIS celem jest regresja ognisk zapalnych, 
zwapnień w płucach, ognisk niedodmy, poprawa 
krążenia krwi i limfy, poprawa trofiki, zmniejszenie 
nadciśnienia krążenia płucnego, poprawa drożności 
i drenażu oskrzeli, zapobieganie zwłóknieniu płuc, 
przywrócenie struktury błony śluzowej oskrzeli, 
obrony immunologicznej tkanki limfatycznej, 
poprawa wentylacji płuc oraz wzmocnienie odpor-
ności nieswoistej. W takiej sytuacji zaleca się obszar 
zabiegowy: między Th3-Th8 (między 1-6 żebrem), 
strefa korzeni płuc, segmentarne unerwienie płuc 
i oskrzeli, czyli strefa wpływu na mięśnie wyde-
chowe. W przypadku skurczu oskrzeli u pacjenta 
można połączyć stymulację z jego wydechem. 
Obszar zabiegowy: podłopatkowa, tylno-boczna 

powierzchnia klatki piersiowej po prawej i lewej 
stronie (ryc. 1-3) (5). 
Przeciwwskazania do SIS w rehabilitacji odde-
chowej to: niestabilność stanu somatycznego 
i neurologicznego, temperatura powyżej 37,8°C, III 
typ niewydolności krążeniowo-oddechowej, 
rozedma płuc, odma opłucnowa, ciężkie nadci-
śnienie tętnicze, niewydolność nerek, wątroby, 
zaburzenia rytmu i przewodzenia, zespół krwo-
toczny, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, 
krwotok płucny, obecność krwi w plwocinie, zato-
rowość płucna, zakrzepica żył głębokich, ciężkie 
zatrucie, nowotwór w obszarze oddziaływania, 
rozrusznik serca i metalowe ciała obce (5).
Obok zastosowania w rehabilitacji pocovidowej, 
SIS może być stosowany z powodzeniem w reha-
bilitacji dysfunkcji narządów ruchu: zespół cieśni 
nadgarstka, zespół bolesnego barku, ZZSK, RZS, 
regeneracje nerwu i mięśni, mobilizacja stawów, 
przepuklina krążka międzykręgowego, profilak-
tyka zaników mięśniowych, złamania, skręcenia, 

Częstotliwość Efekt terapeutyczny
2-10 Hz (teoria�endorfinowa) Terapia�bólu�przewlekłego
60-100�Hz (teoria�bramki�bólowej) Terapia�bólu�ostrego
120-140�Hz (teoria�kontroli�wejścia) Terapia�bólu�podostrego
5 i 150�Hz Gojenie�złamań
45 Hz Mobilizacja�stawów
2-70 Hz  Stymulacja�mięśni
25-150�Hz Redukcja�spastyczności

Tab. 1. Spektrum częstotliwości SIS, źródło: opracowanie własne

Teoria kontroli wejścia Teoria bramki bólowej Teoria endorfinowa
Zakres�częstotliwości:�120-140�Hz.�
Stan:�podostry.�Remoduluje�zakodo-
wane�informacje�o bólu.�OUN�nie�rozpo-
znaje�odczucia�bólu,�np.�RZS.

Zakres�częstotliwości:�60-100�Hz.�Stan:�
ostry.�Zatrzymuje�odczuwanie�bólu�
na poziomie�rdzenia�kręgowego,�np.�
skręcenie.

Zakres�częstotliwości:�2-10 Hz.�Stan:�
przewlekły.�Wspomaganie�wydzie-
lania�endogennych�opioidów,�np.�ból�
przeciążeniowy�odc.�l-s.

Tab. 2. Teorie kontroli bólu, źródło: opracowanie własne

Nazwa Typ modulacji Wskazania Opis

Zmienny� Przewlekły�ból
Poprawa�krążenia

Modulacja�umożliwia�połączenie�2 różnych�
częstotliwości,�które�przełączają�się�auto-
matycznie

Brak Poprawa�krążenia
Rozluźnienie�tkanek Częstotliwość�nie�jest�modulowana

Trapezoidalny� Stymulacja
Rozluźnienie�mięśni

Częstotliwość�stopniowo�wzrasta�
od minimum�do maksimum,�gdzie�utrzy-
muje�się,�a następnie�stopniowo�maleje�

Sinusoidalny Ostry�ból Modulacja�pobiera�średnią�wartość�
z 2 częstotliwości

Losowy Wzmocnienie�mięśni
Modulacja�tworzy�losowo�różne�impulsy�
w zakresie�częstotliwości�minimalnej�–�
maksymalnej

Tab. 3. Modulacja częstotliwości, źródło: opracowanie własne
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kolano skoczka, zespoły bólowe, zapalenie ścię-
gien i kaletki, terapia punktów spustowych. Prze-
ciwwskazania: implanty elektroniczne i metalowe, 
rozrusznik serca, chrząstka wzrostu, okolice serca 
i głowy, choroby serca i krwi, nowotwór, infekcja 
i gorączka, ciąża. Objawami ubocznymi obserwo-
wanymi po zabiegu terapii SIS mogą być: przej-
ściowe złe samopoczucie, trudności z zaśnięciem, 
stan pobudzenia emocjonalnego, bóle mięśni i ścię-
gien w okolicy poddawanej zabiegowi, przejściowe 
skurcze mięśni, miejscowe przekrwienie lub zaczer-
wienienie skóry. Są one spowodowane silną reakcją 
organizmu na ten rodzaj bodźca fizykalnego. Nie 
powinny się utrzymywać dłużej niż 24 godziny 
po zabiegu (8-11). 

Terapia energotonowa® 
Jest nową formą elektroterapii, która stanowi 
zasadniczy krok naprzód w zakresie zasto-
sowań i skutków terapeutycznych. Wykorzystuje 
dwa mechanizmy działania. Pierwszym z nich 
jest podwyższenie potencjału energetycznego 
komórek poprzez wprowadzenie do tkanek okre-
ślonej, możliwie jak najwyższej dawki energii. 
Drugi mechanizm polega na zastosowaniu oscy-
lacji struktur komórkowych, gdzie drgania fali 
dźwiękowej przekazywane są przez zmienny prąd 
elektryczny o częstotliwościach dźwięków wyso-
kich od 4000-32 000 Hz. Różnice między stan-
dardową elektroterapią a terapią energotonową 
widoczne są w działaniu, technologii i praktycznym 
użyciu. Standardowa elektroterapia pobudza nerwy 
i mięśnie, natomiast głównym celem terapii energo-
tonowej jest bezpośrednie działanie na metabolizm 
komórek, gdyż dawka wprowadzanej energii jest 
100-krotnie większa niż w klasycznej elektroterapii. 
Kolejną zaletą jest równoczesna terapia miejscowa 
i ogólnoustrojowa witalizacja w porównaniu z tylko 
lokalnymi zabiegami w klasycznej elektroterapii. 
Witalizacja całego ciała jest bardzo istotna, gdyż 
choroba rzadko jest ograniczona tylko do jednej 
części ciała. Wzmacniana jest także odporność 
całego organizmu. Duże znaczenie mają także oscy-
lacje struktur komórkowych, a nie jedynie przepływ 
prądu znany z klasycznej elektroterapii (12-14). 
Z technicznego punktu widzenia w klasycznej elek-
troterapii mamy do czynienia z modulacją w ampli-
tudzie, czyli modulowane jest natężenie prądu, 
a częstotliwość jest stała lub też stosuje się samą 
modulację częstotliwości pomiędzy 0 a 200 Hz 
w zakresie częstotliwości niskiej oraz najczę-
ściej 4000 Hz w zakresie częstotliwości średniej. 
W terapii energotonowej amplituda i częstotliwość 
są modulowane jednocześnie. Im wyższa często-
tliwość, tym więcej energii może być wprowa-
dzone zależnie od indywidualnego progu elek-

trycznej wrażliwości pacjenta. Efekt równoczesnej 
modulacji częstotliwości i amplitudy nazywany jest 
SimulFAM® i. Litera „i” oznacza intensywność – 
natężenie, które wzrasta równocześnie ze wzrostem 
częstotliwości. W terapii energotonowej urządzenie 
HiToP® (High Tone Power Therapy) generuje często-
tliwości pomiędzy 4.096 a 32.768 Hz. W wyniku 
jego zastosowania następuje maksymalizacja ilości 
energii (w formie zmiennego pola elektrycznego), 
wprowadzanej do ciała pacjenta, której celem jest 
przekazanie do ciała tak dużo energii, jak tylko jest 
to możliwe. Terapia energotonowa zwiększa także 
ilość i rozmiar mitochondriów, zwanych energe-
tycznymi „stacjami mocy” (15-17).
Główne efekty działania biologicznego HiToP 
to: wprowadzenie energii do ciała, co aktywuje 
komórki i witalizuje organizm, wywołanie rezo-
nansu w celu pobudzenia komórek i struktur 
komórkowych do drgań, które mają na celu uspraw-
nienie procesów metabolicznych i zmniejszenie 
bólu, zwiększenie ilości i rozmiaru mitochon-
driów (training effect), poprawa dyfuzji mediatorów 
bólu i substancji odżywczych. Jeśli chodzi o wska-
zania, są to głównie zabiegi na całe ciało: rewita-
lizacja w stanach ogólnego wyczerpania fizycz-
nego i psychicznego oraz chorobach przewlekłych, 
zabieg wykonywany zwykle równolegle z aplika-
cjami lokalnymi. Zabiegi miejscowe: przewlekłe 
schorzenia stawów, zwłaszcza choroba zwyrod-
nieniowa, zespół bolesnego barku i ramienia, 
łokieć tenisisty, zespoły bólowe kręgosłupa, stany 
pourazowe, obrzęki, zaniki chrząstki i tkanki 
łącznej, migreny, zaburzenia przemiany materii, 
osteoporoza, otwarte rany i oparzenia, owrzo-
dzenia, stwardnienie rozsiane, porażenia wiotkie 
i spastyczne, bóle pooperacyjne. Przeciwskazaniem 
są: ostre i ropne stany zapalne skóry, tkanek mięk-
kich, stany gorączkowe, porażenia spastyczne, zabu-
rzenia czucia, nowotwory, nietolerancja na prąd, 
rozrusznik, metale w tkankach, zakrzepy, zatory, 
zakrzepowe zapalenie żył (18-24). 
Zabieg zalecany jest także w rehabilitacji poco-
vidowej, czemu służy możliwość wyboru czte-
rech niezależnych kanałów oznaczonych kolo-
rami, wykonanie zabiegu bez konieczności zmiany 
położenia elektrod podczas zabiegów, zastoso-
wanie kilku aplikacji jednocześnie, regulacja dawki 
energii niezależnie dla każdego kanału. Po chorobie 
COVID-19 zaleca się następujące programy: 
ogólna rewitalizacja (czas w ustawieniu podsta-
wowym 30 min). Zabieg wykonywany jest zwykle 
równolegle z aplikacjami lokalnymi: masaż wibra-
cyjny (30 min), mobilizacja (30 min), aktywacja 
pompy mięśniowej (30 min), drenaż limfatyczny 
(30 min), obrzęk (30 min), ból (30 min). Po terapii 
większość pacjentów czuje się wypoczętych (orzeź-
wionych), jak po długim spacerze. Energia może 
być wprowadzana dwoma sposobami: lokalnie 
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na powierzchnię, która jest poddawana zabiegowi, 
oraz równocześnie na całe ciało. Obok poprawy 
samopoczucia, wskazania do zabiegu obejmują 
również schorzenia towarzyszące COVID-19, 
a dotyczące głównie dysfunkcji narządu ruchu.

Głęboka oscylacja
Głęboka oscylacja to metoda leczenia, która opiera 
się na przerywanym polu elektrostatycznym, 
wytwarzanym za pomocą aparatu pomiędzy apli-
katorem a tkankami pacjenta. W trakcie zabiegu 
tkanki pacjenta są dzięki siłom elektrostatycznym 
pociągane, a następnie zwalniane w wybranym 
zakresie częstotliwości (5-250 Hz). Wywo-
łuje to unikalną, głęboką wibrację rezonansową 
(oscylację) tkanek. Wibracje oscylacyjne, które 
są wytwarzane, są w odczuciu pacjenta bardzo 
delikatne i bardzo dobrze przez niego tolero-
wane. Oscylacja oddziałuje do 8 cm w głąb tkanek. 
W systemie głębokiej oscylacji, poprzez wyma-
gające odpowiedniego nacisku ruchy rąk tera-
peuty, dochodzi do rytmicznych głęboko pene-
trujących ruchów tkanki, które są odbierane 
jako pompowanie i wibrowanie. Cały kompleks 
tkanek jest przyciągany i opuszczany aż do 250 
razy na sekundę. Napięcie wynosi 500 volt, moc 
prądu znajduje się w zakresie kilku mikroam-
perów. Inaczej mówiąc, podczas zabiegu tkanki 
są równomiernie „ugniatane” ze zróżnicowaną 
siłą mechaniczną. Efekt ten występuje przy stoso-
waniu tylko niewielkiego nacisku ręką lub apli-
katorem, co umożliwia aplikację nawet w ostrych 
stanach pourazowych i trudno gojących się ranach. 
Terapia w istotny sposób wzbogaca manualne 
metody terapii. Główną zaletą zabiegu jest możli-
wość mechanicznej stymulacji we wszystkich tych 
przypadkach, gdzie początkowo przeciwwskazana 
jest tradycyjna terapia, zwłaszcza w ciężkich i rozle-
głych urazach (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia). 
Ten rodzaj terapii można wdrożyć już we wcze-
snym stadium choroby, stymulując procesy rege-
neracyjne. Oscylacja głęboka stymuluje odpor-
ność miejscową. Dzięki terapii poprawiane są różne 
parametry odporności, uwalniane są mediatory 
zapalne. Wzmagają się ogólnie własne miejscowe 
funkcje obronne organizmu, terapia daje znaczący 
efekt przeciwzapalny (25-28).
Klinicznie udokumentowane efekty głębokiej 
oscylacji to: zmniejszenie bólu, działanie prze-
ciwzapalne, zmniejszenie obrzęku, stymulacja 
i przyspieszenie gojenia się ran i blizn, dzia-
łanie antyzwłóknieniowe oraz poprawa ogól-
nego stanu tkanek. Oscylacja głęboka wspomaga 
układ odpornościowy. Metoda ta jest bezpieczna 
i delikatna, dlatego ma szerokie zastosowanie 
w przypadkach świeżych urazów, ostrego bólu, 

stanów zapalnych oraz terapii pooperacyjnej, 
w procesie leczenia trudno gojących się ran prze-
wlekłych. W przypadku leczenia ran oscylacja 
zmniejsza (likwiduje) obrzęki towarzyszące 
leczeniu rany pooparzeniowej, zmniejsza odczyn 
zapalny oraz stymuluje proces gojenia się rany 
w postaci zmniejszenia jej powierzchni. Wzbo-
gaca manualne metody terapii, może towarzyszyć 
leczeniu chirurgicznemu jako element wspomaga-
jący proces leczenia ran głębokich. Zaleca się tech-
nikę zabiegu polegającą na jednoczesnym wytwo-
rzeniu pola elektrycznego za pomocą aplikatora 
prowadzonego bezpośrednio po skórze pacjenta 
oraz stosowaniu technik drenażu limfatycznego. 
W przypadku skóry nieuszkodzonej głowica 
prowadzona jest bezpośrednio po skórze, gdy 
skóra jest uszkodzona na jej powierzchnię nakła-
dane są specjalne plastry, po których przesuwa się 
głowicę (27, 29-31).
Oscylacja głęboka stymuluje i przyśpiesza proces 
gojenia ran, hamuje miejscowe stany zapalne, 
łagodzi ból towarzyszący ranom, poprawia jakość 
bliznowaciejącej tkanki, uzupełnia opiekę poope-
racyjną w onkologii (po radioterapii), neurologii, 
traumatologii, kardio- i torakochirurgii. Głęboka 
oscylacja zalecana jest po przebytej chorobie 
COVID-19. Można nią skutecznie wspomagać 
zarówno pacjentów zakażonych wirusem SARS-
CoV-2 pozostających w łóżku z objawami obrzęku 
płuc, jak też w okresie rekonwalescencji. Stoso-
wanie terapii znacząco obniża fizyczne obciążenie 
personelu (32-34). 
Oscylacja głęboka przynosi korzyść poprzez 
rozrzedzenie zalegającej wydzieliny i ułatwienie jej 
odkrztuszania, poprawę czynności oddechowej, 
drenaż przestrzeni śródmiąższowej i poprawę czyn-
ności elementów układu limfatycznego, szybką 

scylacja głęboka 
przynosi korzyść poprzez 

rozrzedzenie zalegającej 
wydzieliny i ułatwienie jej 
odkrztuszania, poprawę 
czynności oddechowej, drenaż 
przestrzeni śródmiąższowej 
i poprawę czynności elementów 
układu limfatycznego, 
szybką i długotrwałą 
relaksację mięśni oddechowych, 
wspomaganie ćwiczeń 
oddechowych lub manualnego 
drenażu klatki piersiowej. 

O
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i długotrwałą relaksację mięśni oddechowych, 
wspomaganie ćwiczeń oddechowych lub manual-
nego drenażu klatki piersiowej. Poprawa po zasto-
sowaniu oscylacji głębokiej daje efekt mukoli-
tyczny, lepszej wentylacji, ułatwia odkrztuszanie, 
zwiększa drenaż śródmiąższowy i aktywuje limfę 

płucną, mięśnie oddechowe rozluźniają się, efekt 
adhezjolizy (zmniejszenie zrostów włóknistych 
w płucach/ściana klatki piersiowej) (34).
W wyniku zastosowania oscylacji głębokiej, 
poprzez zmniejszenie „obciążenia płuc”, „obcią-
żenie lewej strony serca” zostaje zmniejszone, 

Jednostka chorobowa (PL) Jednostka chorobowa 
(oryg. ang.) Zalecane dawki

1. Urazy�kręgosłupa Acceleration trauma 80-120�Hz,�15 min
2. Zerwanie�ścięgna�Achillesa Achilles tendon rupture 160-180�Hz,�10 min

3. Ból�ścięgna�Achillesa Achillodynia 1) 160-180�Hz,�10 min;�2) 15-28 Hz,�
5 min

4. Zmiany�zwyrodnieniowe�stawów Arthroses 1) 160-180�Hz,�10 min;�2) 85 Hz,�5 min

5. Urazy�więzadeł Desmectasis
1) 120-180�Hz,�5 min;�
2) 14-30 Hz,�5 min;�
3) 85 Hz,�5 min

6. Zerwanie�więzadła Desmorrhexis
1) 120-180�Hz,�5 min;�
2) 14-30 Hz,�5 min;�
3) 85 Hz,�5 min

7. Skręcenie�stawu Distortion
1) 120-180�Hz,�5 min;�
2) 14-30 Hz,�5 min;�
3) 85 Hz,�5 min

8. Obrzęk�(limfatyczny) Edema (lymph.)
1) 120-180�Hz,�10 min;�
2) 14-30 Hz,�10 min;�
3) 85 Hz,�5 min

9. Łokieć�tenisisty Epicondylitis 1) 120-180�Hz,�10 min;�
2) 85 Hz,�5 min

10. Zwłóknienia�(stan�po urazie�mm.�
kończyn�dolnych)� Fibrosis 1) 160-180�Hz,�15 min;�

2) 60-100�Hz,�5 min

11. Zwłóknienia�(stan�po urazie�mm.�
kończyn�górnych) Fibrosis I 1) 160-180�Hz,�10 min;�

2) 85 Hz,�5 min

12. Zwłóknienia�(stan�po urazie�mm.�klatki�
piersiowej�i brzucha) Fibrosis II 85 Hz,�30 min

13. Krwiak Hematoma
1) 170-200�Hz,�10 min;�
2) 15-28 Hz,�5 min;�
3) 70-100�Hz,�5 min

14. Rwa�kulszowa Ischialgia 1) 170-200�Hz,�10 min;�
2) 28-40 Hz,�5 min

15. Zablokowanie�stawu�krzyżowo-
biodrowego ISJ Blockage 1) 170-200�Hz,�10 min;�

2) 28-40 Hz,�5 min

16. Bóle�kręgosłupa�lędźwiowego� Lumbalgia 1) 170-200�Hz,�10 min;�
2) 28-40 Hz,�5 min

17. Ból�pourazowy Lumps
1) 120-180�Hz,�10 min;�
2) 10-30 Hz,�10 min.�
3) 85 Hz,�5 min

18. Ból�mięśniowy Muscle ache 85 Hz,�30 min

19. Naderwanie�włókien�mięśniowych Muscle fiber rupture
1) 170-200�Hz,�10 min;�
2) 15-28 Hz,�5 min;�
3) 70-100�Hz,�5 min

20. Mięśnioból�pochodzenia�nerwowego Myalgia 1) 160-180�Hz,�10 min;�
2) 85 Hz,�5 min

21. Opóźniony�zrost�kostny Osteosynthesis 1) 170-200�Hz,�15 min;�
2) 60-100�Hz,�10 min

22. Niedowład�(uszkodzenie�nerwów�
obwodowych) Pareses

1) 160�Hz,�5 min;�
2) 80-120�Hz,�10 min;�
3) 160�Hz,�5 min

23. Bóle�pourazowe�(o podłożu�
psychogennym) Traumatic pain

1) 160-180�Hz,�10 min;�
2) 15-28 Hz,�5 min;�
3) 60-80 Hz,�5 min

24. Choroby�naczyń Venous circulatory disorder
1) 120-180�Hz,�5 min;�
2) 10-30 Hz,�5 min;�
3) 85 Hz,�5 min

Tab. 4. Wskazania (w urządzeniu podane są w języku angielskim), źródło: opracowanie własne
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co bezpośrednio prowadzi do poprawy ogól-
nego stanu. Na oddziale intensywnej terapii 
możliwe są zabiegi głębokiej oscylacji przed 
i po ewentualnie wskazanej wentylacji. Podczas 
wentylacji pacjentów leczenie nie jest wskazane 
ze względu na możliwe zakłócenia respiratora 
i możliwe skurcze. Po wyzdrowieniu u pacjentów 
z COVID-19 może wystąpić zwłóknienie tkanki 
płucnej, nawet u tych z umiarkowanym przebie-
giem. Badania i empiryczne doniesienia o postę-
pach pokazują, że leczenie głębokimi oscylacjami 
spowalnia lub nawet zatrzymuje zwłóknienie 
śródmiąższowej tkanki płucnej. Zabiegi głębokiej 
oscylacji mogą spowolnić lub nawet zatrzymać 
postęp włóknienia. Leczenie to może prowadzić 
do zmniejszenia zwłóknienia między płucami 
a ścianą klatki piersiowej (35, 36).
Zalecane ustawienia parametrów głębokiej oscy-
lacji po przebytym COVID-19:
•	 część	1. 40-80 Hz,	10-20 minut,
•	 część	2. 20-30 Hz,	5 minut.
Głęboką oscylację można stosować u pacjentów 
ze zdiagnozowanym COVID-19 i tych pacjentów, 
którzy leżą na intensywnej terapii. Można stosować 
u pacjentów ze zwłóknieniem płuc, obrzękiem płuc, 
zapaleniem płuc, z astmą, zwłóknieniem torbielo-
watym, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (36).

Fizykalna terapia 
naczyniowa 
– poprawa mikrokrążenia
Mikrokrążeniem nazywamy przepływ krwi 
w obrębie naczyń krwionośnych o średni-
cach mniejszych niż 0,1 milimetra. Główną 
funkcją mikrokrążenia ze względu na występu-
jące tam warunki są zachodzące reakcje wymiany 
materii, gazów i regulacji ciśnienia, mające istotne 
znaczenie dla metabolizmu systemu immunolo-
gicznego. Na sprawność mikrokrążenia wpływają 
m.in. wiek, środowisko i tryb życia. Gdy mikrokrą-
żenie nie funkcjonuje w jakimś obszarze w prawi-
dłowy sposób, to zaburza to wymianę substancji 
między krwią a tkankami. Otaczające komórki 
nie są wystarczająco zaopatrywane w tlen i skład-
niki odżywcze, a produkty przemiany materii 
i substancje odpadowe nie są usuwane we właściwy 
sposób. Zaburza to czynność i sprawność narządu, 
gdyż jego funkcjonowanie zależy od funkcjono-
wania jego mikrokrążenia. Skutki obniżonej spraw-
ności angiokinezy to m.in.: zmniejszona sprawność 
układu immunologicznego, ochrona przed wolnymi 
rodnikami, wydajność układu krążenia, wydłużony 
proces zdrowienia w przypadku choroby i większa 
podatność na infekcje (37-39).
Osobnym czynnikiem ryzyka jest wiek, gdyż od ok. 

40. r.ż. tkanki naczyń stają się twarde i kruche, 
a u prawie wszystkich osób w podeszłym wieku 
stwierdza się zmiany miażdżycowe. Dodatkowo 
liczne choroby, np. metaboliczne jak cukrzyca, 
zaburzenia metaboliczne, choroby serca i układu 
krążenia oraz choroby naczyń mogą prowadzić 
do uszkodzenia naczyń, a przez to do zaburzeń 
ukrwienia w najmniejszych naczyniach. Z drugiej 
strony, tego typu zaburzenia mogą wystąpić jako 
skutek uboczny przyjmowania leków (40).
Obok leczenia chorób podstawowych (cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, podwyższony cholesterol) 
należy zmienić styl życia. Chodzi o zaprzestanie 
palenia papierosów, picia alkoholu, zredukowanie 
wagi, uprawianie aktywności ruchowej, zmianę 
nawyków i ograniczenie stresu. Z powodu braku 
możliwości sterowania powtarzalnymi ruchami 
małych odcinków ścian tętniczek przy pomocy 
leków, zaleca się stosowanie fizykalnej terapii 
naczyniowej, która pobudza lokalnymi impulsami 
mechanicznymi ściany tętniczek i przeciwdziała 
przyczynom zaburzeń (41). 
Fizykalna terapia naczyniowa to biorytmiczna 
stymulacja naczyń. Specjalne urządzenie 
w dokładnie zdefiniowanych odstępach czasu 
wysyła impulsy i wytwarza pole magnetyczne. 
Dzięki temu polu komórki mięśniowe są stymu-
lowane do skurczu, w wyniku czego do układu 
kapilarnego pompowana jest większa ilość krwi. 
Doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, 
angiokinezę mikrokrążenia, usprawnia doprowa-
dzenie składników odżywczych i tlenu do komórek 
mięśniowych. Dzięki określonej modulacji bioryt-
micznej uzyskuje się synergiczny wpływ na pier-
wotne i wtórne, nieco większe naczynia krwio-
nośne. Wpływa też na system immunologiczny, 
syntezę białek i powstawanie endogennych prze-
ciwutleniaczy, zapewniając tym samym poprawę 
naturalnych mechanizmów samoregulacji. W cyklu 
nocnym intensyfikuje redystrybucję krwi, a tym 
samym usprawnia procesy immunologiczne, 
stymulację procesów regeneracyjnych i restytu-
cyjnych oraz wydalanie substancji kwasowych 
z moczem. Wpływa tym samym pozytywnie na: 
ryzyko urazów i infekcji, próg anaerobowy, regene-
rację i proces zdrowienia, wydajność, intensywność 
treningu poprzez skracanie przerw między ćwicze-
niami (42, 43). 

Fizykalna terapia 
naczyniowa stosowana 
w rehabilitacji u chorych 
po COVID-19
Fizykalna terapia naczyniowa to terapia, która może 
przywrócić równowagę mikrokrążenia w orga-
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Podsumowanie
1.�Fizykoterapia�po przebytej�chorobie�
COVID-19 ma znaczenie�pomocnicze�i uzupełniające.

2.�Przygotowuje�organizm�chorego�do kinezyterapii�odde-
chowej.

3.�Zabiegi�fizykalne�pobudzają�mechanizmy�samoregulacji�
i samozdrowienia�całego�organizmu,�powodują�ogólne�
odprężenie�organizmu.

4.�Zabiegi�te zaleca�się�także�w dolegliwościach�związanych�
z dysfunkcjami�narządu�ruchu,�które�towarzyszą�powikła-
niom�ze strony�układu�nerwowego,�zarówno�ośrodkowego,�
jak�i obwodowego.

nizmie. Przy pomocy sygnałów stymulacyjnych 
przenoszonych przez pole elektromagnetyczne 
stymuluje ona ruch pompujący najmniejszych 
naczyń krwionośnych, normalizując w ten sposób 
przepływ krwi w obszarze mikrokrążenia. Komórki 
krwi są znowu lepiej zaopatrzone i mogą spełniać 
różnorodne zadania, np. zwalczać choroby, łagodzić 
ból, leczyć rany, dawać energię do pracy fizycznej 
i umysłowej albo też przywracać dobre samopo-
czucie. Terapia stosowana może być jako leczenie 
wspomagające w terapii cukrzycy, zaburzeń procesu 
gojenia się ran i leczenia choroby tętnic obwodo-
wych, w leczeniu bólu. Producent zaleca stoso-
wanie w: źle gojących się ranach, stanach zwyrod-
nieniowych układu kostnego i mięśniowego, 
zaburzeniach metabolizmu (cukrzyca, przemiany 
lipidowe), niewydolności narządów (zaburzenia 
czynności wątroby, niewydolność wielonarzą-
dowa), polineuropatii wskutek cukrzycy lub 
po terapii antyrakowej, chorobach tętnic obwodo-
wych, przewlekłym zmęczeniu i ostrych bólach. 
Nie zaobserwowano przypadków nadmiernych 
dawek lub efektu przyzwyczajenia. Nie występują 
skutki uboczne (43).
Terapia wspomaga jeden z najważniejszych mecha-
nizmów regulacyjnych organizmu, odpowiadają-
cych za profilaktykę, procesy leczenia, zdrowienia 
i regeneracji, a jej skuteczność pozwala na komplek-
sowe stosowanie w następującym celu: lepszego 
zaopatrywania organów i tkanek w tlen i substancje 
odżywcze, wspomagania leczenia ran i kontuzji, 
wspomagania układu immunologicznego, zwięk-
szenia sprawności fizycznej i umysłowej, skró-
cenia czasu regeneracji podczas wysiłku fizycz-
nego i uaktywniania samoregeneracyjnych sił 
organizmu poprzez stymulację mikrokrążenia. 
W efekcie prowadzi do lepszej jakości życia, wspo-
magania metabolizmu w celu przyrostu wydajności, 
poprawy zdolności reakcji, szybszej regeneracji sił. 
Po serii zabiegów część naczyń zostaje odbudowana 
i udrożniona. Lepsze samopoczucie i więcej energii, 
redukcja bólu, a regulacja łaknienia i trawienia 
to efekt widoczny już po pierwszej serii. Terapia 
może być stosowana u dzieci, kobiet w ciąży, u osób 
z epilepsją i rozrusznikiem serca. Przeciwwska-
zania: przyjmowanie leków immunosupresyjnych 

przez osoby po przeszczepach i transplantacji, 
przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macie-
rzystych – zabieg szybko wzmacnia układ odporno-
ściowy, co może skutkować odrzuceniem przeszcze-
pionego narządu, gorączka o nieznanej przyczynie, 
choroby zakaźne, ciężkie psychozy, padaczka oraz 
długotrwałe przyjmowanie kortykosteroidów 
i pochodnych kumaryny (43). 
Zaleca się wykonywanie zabiegu codziennie przez 
co najmniej 6 tygodni, 2 razy dziennie (rano 
i wieczorem) przez 8 minut. Łączny okres stoso-
wania terapii zależny jest od stopnia ciężkości 
i przebiegu choroby, ogólnego stanu zdrowia 
i wieku pacjenta.
Podsumowując, należy podkreślić, że fizykalna 
terapia naczyniowa jest metodą wspomagającą 
proces rehabilitacji oddechowej i kardiologicznej. 
Prowadzone dotychczas badania potwierdzają 
wnioski autorów innych prac, które wskazują pozy-
tywny wpływ regularnego wysiłku fizycznego 
na dynamikę i intensywność zmian hemodyna-
micznych zachodzących w mikrokrążeniu skórnym, 
co może mieć wpływ na poprawę tolerancji wysił-
kowej. W badaniach wykazano, że u badanych 
chorych na POChP pod wpływem dawkowanego 
wysiłku fizycznego dochodzi do większych zmian 
hemodynamicznych mikrokrążenia w porównaniu 
z badanymi osobami zdrowymi. Podobne badania 
prowadzone są aktualnie u osób, które przebyły 
COVID-19. 
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