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Tájékoztató az ultrahangkezelésről
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az ultrahang a mechanoterápia csoportjába sorolható. Egy magas frekvenciájú hanghullám,
melyet az emberi fül nem képes érzékelni, így nem hallható. Az ultrahang nemcsak
diagnosztikai módszer, terápiás hatása a gyógyászat és a szépégápolás területén is kimagasló.
A terápiás ultrahangkezelés során a bőrön keresztül bejuttatott ultrahang hullámok rezgésbe
hozzák a szöveti elemeket. Ez a mechanikus rezgés az úgynevezett mikromasszázs. A szöveti
rezgés részben hőenergiává alakul át, ez melegítő hatás a szövetekben jobb vérellátást biztosít,
amely javítja a terület anyagcseréjét és oxigénellátását, ennek következtében fokozódnak a
gyógyulási folyamatok.
A kezelés eredményeként csökken a fájdalom, a gyulladás, a duzzanat, valamint a merev
izom, ín ellazul ezáltal, szabadabb mozgást biztosítva. Az ultrahang terápia hozzájárul további
rehabilitációs kezelések eredményességéhez.
A kezelések hatása fokozatosan alakul ki, hiszen az állapotjavulás tulajdonképpen a szervezet
öngyógyító folyamatainak közvetett serkentésén alapul.

Ultrahang terápiával kezelhető problémák:


Mozgásszervi betegségek okozta panaszok enyhítése



Izomfájdalmak, izomgörcsök



Ízületi gyulladások, kopásos megbetegedések



Ínmerevség, íngyulladás



Izomhúzódások, sérülések



Dupuytren-kontraktúra
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Kezelési ellenjavallatok:


Sugárterápia



Daganatos megbetegedés



Csontritkulás



Tuberkulózis



Fertőző megbetegedések, láz



Vérzékenység



Trombózis



Hőérzés zavara



Oszteomielitisz (csontvelőgyulladás)



Gyulladásos érbetegségek



Szepszis



Pacemaker vagy beültetett defibrillátor a kezelendő területen



Beületetett fém, illetve egyéb protézis a kezelendő területen



Bőrelváltozás a kezelendő területen (pl.: seb, különböző bőrbetegségek, extrém
visszértágulat, melanóma)



Terhesség, mesnstruáció – amennyiben a kezelés az alhasi régiót érinti

A kezelés során:


Megtisztítjuk a kezelendő területet.



Megfelelő mennyiségű ultrahang gélt helyezünk a kezelendő területre és lassan
mozgatjuk a kezelőfejet.



A kezelés időtartama illetve a dózis eltérő lehet a terápia egyes szakaszaiban, illetve
különböző problémák esetében.

oldal 2 / 3

RESIDENCE MEDICAL
• 4032 Debrecen • Bólyai utca 2. •
• Email: rendelo@residence-medical.hu •
• Rendelő: (30) 99-44-994 • Fizioterápia: (30) 83-63-269 •
A kezelés lehetséges mellékhatásai:
A kezeléseknek ritkán lehetnek mellékhatásai. A kezelés ideje alatt, illetve rövid idővel a
kezelés elvégzése után a következő mellékhatások jelentkezhetnek:


szúró-, viszkető-, fokozott melegségérzet, zsibbadás a kezelés alatt



a bőr kipirosodása



átmeneti tünetrosszabbodás

Amennyiben bármilyen mellékhatást észlel, azonnal értesítse a kezelést végző személyt!
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