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Litotrypsja

Czym jest litotrypsja

Mechanizmy kruszenia

Źródło fali uderzeniowej

Lokalizacja/wizualizacja złogów

Sprzężenie z pacjentem

Zagro żenia – skutki uboczne

Litotrypsja
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Litotrypsja – kruszenie złogów (kamieni) powstaj ących w drogach moczowych
(głównie w nerkach) z wykorzystaniem fali uderzeniowej gen erowanej
pozaustrojowo.

Extracorporeal Shock Wave Lithotrypsy – ESWL

Pierwsze zastosowanie kliniczne - 1980r, w Klinice Urologi i Grosshadern,
Monachium, prof. Christian Chaussy, litotrypter HM3 firmy Dornier. Przełomowy
moment w urologii.

Firma Dornier – twórca pierwszej aparatury, która znalazła zastosowania
praktyczne, jedna z wiod ących firm na rynku.

Litotrypsja

Podstawowa metoda leczenia przypadków kamicy nerek i moczo wodów,
stosowalna do złogów o średnicach od 4mm do ok. 2cm. Stosuje si ę do ok. 100
udarów w ci ągu minuty. Zabieg trwa około godziny.

W chwili obecnej ok. 75% zabiegów usuwania kamieni nerkowyc h wykonuje si ę
metod ą litotrypsji (ESWL).

Okazało si ę, że modyfikacja ESWL - ESWT- Extracorporeal Shock Wave Therap y
może być z powodzeniem stosowana w przypadku pewnych urazów
ortopedycznych.

ESWL stosuje si ę także do kruszenia złogów w drogach żółciowych.

Litotrypsja
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Metoda wymaga:

- zlokalizowania złogu – system
obrazowania

- wygenerowania akustycznej fali
uderzeniowej – źródło fali +
zogniskowanie fali

- zapewnienia odpowiednich warun-
ków propagacji fali (sprz ężenie

źródło- pacjent)

- skutki uboczne???

Litotrypsja

złóg nerkowy

Mechanizmy kruszenia:

- naprężenia rozci ągające i
ścinaj ące

- ściskanie

- zmęczenie dynamiczne

- kawitacja

Litotrypsja

ilustracje

J. Rassweiler, G.Tailly, C.Chaussy Progress in 
Lithotriptor Technology, EAU Update Series 3 
(2005) 17–36  
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Rezultaty litotrypsji dla ró żnych mocy
pojedy ńczych fal uderzeniowych –
0.3mJ/SW oraz 5mJ/SW (SW – Shock
Wave) - niszczenie fantomów złogów.
W obu przypadkach szczytowe
dodatnie ci śnienie wynosiło 20MPa,
liczba impulsów - 1000.
Najistotniejszy czynnik niszcz ący złogi
- energia fali w ognisku. Istotne jest
także przekroczenie peewnej warto ści
ciśnienia szczytowego - 10-30MPa.

Skutki uboczne......

Litotrypsja

Rezultat

ilustracje

J. Rassweiler, G.Tailly, C.Chaussy Progress in 
Lithotriptor Technology, EAU Update Series 3 
(2005) 17–36  

Shockwave Lithotripsy Program Project

Parametry:

- ciśnienie szczytowe dodatnie p+ 10-150MPa (ponad 100x ciśnienie
atmosferyczne!!!) (zastosowania diagnostyczne w USG – setki kPa)

- maks. ci śnienie rozrzedzenia p- (ok. 10% p+)
- czas narastania tr (pojedyncze ns)
- czas trwania impulsu tw (300-500ns)
- gęsto ść energii
- energia w ognisku
- rozkład ci śnienia
- FHWM – szeroko ść rozkładu ci śnienia na poziomie 50% maksimum (- 6dB)

Litotrypsja

Parametry fali uderzeniowej

ilustracje

D.M.  WILBER A comparative review of  extracorporea l shock 
wave generation, BJU International (2002), 90, 507– 511



2016-11-22

6

Rozkład ci śnienia fali uderzeniowej

Litotrypsja

Rozkład 3D ci śnienia w 
funkcji odległo ści Przekrój rozkładu ci śnienia w 

kierunku rozchodzenia si ę fali

ilustracje

Physics and technology of shock wave and 
pressure wave therapy; Stoerz Medical

Parametry rozkładu:

- ciśnienie szczytowe
- FHWM – szeroko ść rozkładu ci śnienia na

poziomie 50% maksimum - 6dB
- ciśnienie 5MPa – warto ść minimalna dla

uzyskania efektów terapeutycznych 

- energia

- gęsto ść strumienia energii (nat ężenie)
mJ/mm 2
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Rozkład ci śnienia fali uderzeniowej

Litotrypsja
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- elektrohydrauliczna – fala uderzeniowa powstaje w wyniku wysokonapi ęciowego
wyładowania iskrowego w cieczy

- piezoelektryczna – fala uderzeniowa powstaje w wyniku odpo wiedniego pobudzenia
zespołu przetworników piezoelektrycznych usytuowanych n a powierzchni czaszy

- elektromagnetyczna - fala uderzeniowa powstaje w wyniku po budzenia do ruchu
membrany po podaniu na uło żoną równolegle do membrany cewk ę indukcyjn ą
impulsu napi ęcia

Metody generacji fali uderzeniowej

Litotrypsja

ilustracje

D.M.  WILBER A comparative review of  extracorporea l shock 
wave generation, BJU International (2002), 90, 507– 511

Metoda wykorzystuje wysokonapi ęciowe wyładowanie w 
łuku elektrycznym – mi ędzy dwiema elektrodami 
zanurzonymi w wodzie, usytuowanymi w pierwszym ogni sku 
zwierciadła elipsoidalnego. Powstaje p ęcherzyk gazu, który 
rozszerza si ę i zapada, powoduj ąc powstanie fali 
uderzeniowej.
W drugim ognisku nast ępuje zogniskowanie tej fali.
Wada – zużywanie si ę elektrod – trudno ść w kontrolowaniu 
odst ępu mi ędzy elektrodami i wobec tego trudno ść w 
aplikowaniu powtarzalnych kwantów energii.

Litotrypsja
Metoda elektrohydrauliczna
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Przykładowe wymiary ogniska
Lx – 13mm
Ly – 12mm
Af =лLxLy/4 = 122.5mm2

Litotrypsja
Metoda elektrohydrauliczna

Litotrypsja
Metoda elektromagnetyczna

Metoda wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnet ycznej. Jedno ze 
stosowanych rozwi ązań przypomina ... gło śnik. 
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Na unieruchomion ą cewkę indukcyjn ą podaje si ę krótkotrwały (kilka mikrosekund)
impuls napi ęcia o odpowiedniej amplitudzie (kilka kV). Znajduj ąca si ę przed cewka
membrana jest indukcyjno ścią (cewką) o pojedynczym zwoju, stanowi wi ęc niskie
obci ążenie (prawie zwarcie). Sprawia to, że natężenie pr ądu płyn ącego przez
cewkę szybko narasta, a jego warto ść szczytowa si ęga kilku kA. W membranie
zostaje zaindukowana siła elektromagnetyczna i przepływa jący pr ąd powoduje
powstanie pola magnetycznego o przeciwnej biegunowo ści do pola cewki, co
powoduje odpychanie cewek, a wi ęc ruch membrany. Gwałtowny ruch metalowej
membrany oznacza powstanie impulsowej fali akustycznej. P łaska membrana
generuje fal ę płask ą, która jest nast ępnie ogniskowana przez soczewk ę
akustyczn ą.

I. CHILIBON, M. WEVERS, J.-P. LAFAUT, L. BAERT 
Cavitation role in extracorporeal shock wave lithot ripsy 

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED 
MATERIALS Vol. 8, No. 1, February 2006, p. 235 – 237  

Litotrypsja
Metoda elektromagnetyczna

Drugi wariant – wokół pustego cylindra nawini ęta jest cewka, 
pokryta warstwa izoluj ącą, za któr ą znajduje si ę membrana. 
Całość ulokowana jest w zwierciadle paraboloidalnym. Udar  
elektryczny podany na cewk ę powoduje ruch membrany 
(mechanizm jak poprzednio). Powstaje fala cylindryc zna, 
która nast ępnie jest odbijana przez odpowiednio 
ukształtowane paraboloidalne zwierciadło i przekszt ałcana w 
zogniskowan ą falę sferyczn ą. 

Istniej ą techniczne mo żliwo ści wykonania zwierciadła 
pozwalaj ącego na uzyskanie du żych długo ści ogniska.
Rozwi ązanie to pozwala dodatkowo na ulokowanie wewn ątrz 
cylindra sondy ultrad źwiękowej, słu żącej do 
obrazowania/lokalizowania złogów.

Litotrypsja
Metoda elektromagnetyczna
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Litotrypsja
Metoda piezoelektryczna

Budowa źródła fali uderzeniowej w przypadku metody piezoele ktrycznej i 
sposób aplikacji.

Sterowanie elektroniczne 

Ogniskowanie i odchylanie - odpowiedni dobór opó źnień 
pobudze ń poszczególnych elementów 
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Litotrypsja
Metoda piezoelektryczna

Schemat organizacji sterowania elementów zespołu pr zetworników 
piezoelektrycznych litotryptera.

Achim M Loske, Fernando E Prieto, Francisco 
Fernandez, Javier van Cauwelaert Tandem shock 
wave cavitation enhancement for extracorporeal 
lithotripsy Phys. Med. Biol. 47 (2002) 3945–3957

Układ wyzwalania 
Matryca zawiera kilka tysi ęcy (do 3000) przetworników piezoelektrycznych, 
zanurzonych w wodzie i zamocowanych na aluminiowej podstawie. Podawany 
jest na ni ą impuls napi ęciowy 5–10 kV, wywołuj ąc zjawisko piezoelektryczne. 
Powstaje fala uderzeniowa, która w ognisku osi ąga ci śnienia p+ rz ędu 30 do 
150 MPa, o krótkim czasie narastania  (10 ns), a tr wa 0.5 do 3 µs, ma szerokie 
widmo od 20kHz do 600kHz. Ujemne ci śnienie wynosi około −20 MPa. Cz ęsto ść 
powtarzania udarów wynosi 1–2.5Hz. 

Litotrypsja
Metoda piezoelektryczna
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Ze wzgl ędu na ró żnice impedancji akustycznej tkanka-powietrze 
niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprz ężenia mi ędzy 
źródłem fali uderzeniowej a pacjentem. W pierwszych rozwi ązaniach 
litotrypterów pacjenta umieszczano w k ąpieli wodnej, obecnie u żywa 
się niewielkich poduszek wodnych w silikonowych pojemn ikach oraz 
żelu do obrazowania ultrad źwiękowego.

Litotrypsja
Sprzężenie z pacjentem

Fluoroskopia – obrazy mo żna otrzymywa ć w trakcie terapii –
obserwacja skutków, mo żliwo ść oceny wielko ści produktów 
niszczenia, wada – jest to promieniowanie jonizuj ące, nie mo żna 
wizualizowa ć niektórych rodzajów kamieni. Wymaga podania  
kontrastu.
System rtg stanowi cz ęść litotryptera.

Fale ultrad źwiękowe pozwalaj ą na wizualizacje wszystkich złogów 
nerkowych, bez konieczno ści stosowania kontrastu. Mo żliwo ść 
monitorowania procesu terapii. Nie u żywa si ę promieniowania 
jonizuj ącego. 
Trudno ść lokalizacji kamieni w cewce moczowej.

Ultrasonograf stanowi cz ęść litotryptera. W przypadku 
elektromagnetycznej metody generacji fali uderzenio wej w wersji z 
cylindrem sonda usg montowana jest wewn ątrz cylindra –
obrazowanie wzdłu ż osi zwierciadła.

Litotrypsja
Lokalizacja złogów
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Część rtg/us (lokalizacja złogów)

zasilanie 230 V +/- 10%, 50 Hz

moc generatora rtg 3,3 kVA, dost ępna moc: 1,0 kVA

napięcie lampy rtg 40 ÷ 110 kV

masa pacjenta maksymalnie 136 kg

sonda USG 3,5 MHz TCLA 20 mm (tightly curved linear)

Cześć litho

napięcie wyzwalaj ące impuls +/- 2.5% - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lub 16 kV

prąd cewki 6 ÷ 8 kA

stopniowanie energii impulsu 9 stopni

ciśnienie w ognisku in vitro 40 ÷ 116 MPa, zale żnie od energii

rozmiar ogniska in vitro długo ść 65÷88 mm, średnica 5,0÷8,8 mm (zale żnie od energii)

średnica wi ązki wyj ściowej 140 mm

max odległo ść złogu od membrany ok. 130 mm

Dornier  Compact S

Litotrypsja

Nagrzewanie tkanek
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Energia drga ń elektromagnetycznych wielkiej cz ęstotliwo ści jest 
wykorzystywana do celów leczniczych (nagrzewania tk anek) w ró żny 
sposób.

Energia drga ń mechanicznych (fal ultrad źwiękowych) mo że być 
wykorzystana do terapii polegaj ącej na podnoszeniu temperatury tkanek 
dzięki zjawisku tłumienia fal ultrad źwiękowych przez tkanki w funkcji drogi 
propagacji (i cz ęstotliwo ści). 

Istnieje mo żliwo ść kontrolowanego dostarczania energii do wybranych 
obszarów tkanki.

Diatermia – „przez” + „ciepło”

Szerokie stosowanie ciepła w terapii bez wzgl ędu na jego źródło

Nagrzewanie tkanek

Bilans cieplny w nagrzewanej tkance I

Równanie przestawiaj ące zmiany temperatury w jednostce czasu 
jednostkowej obj ętości tkanki ma posta ć:

gdzie:

Wa – energia dostarczona przez urz ądzenie do nagrzewania 

Wm – energia doprowadzona w ramach metabolizmu, 

Wc - energia odprowadzona konwekcyjnie, 

Wb – energia odprowadzona w wyniku przepływu krwi.

][
1039.2)( 5
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cdt
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Nagrzewanie tkanek
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Wm

gdzie Wo – wyj ściowa szybko ść przemiany 
metabolicznej, ∆T zmiana temp.

Wc

gdzie kc - przewodno ść cieplna tkanki, ρ – gęsto ść
tkanki,
∇2T - laplasjan temperatury

Wb

gdzie k 2=0.698, cb – ciepło wła ściwe krwi, m – pr ędkość 
objętościowa przepływu krwi na 100g tkanki i 1 min, 
∆T=T-Ta, gdzie Ta jest temperatur ą krwi wpływaj ącej do 
segmentu tkanki, T – wypływaj ącej z tego segmentu. 
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Bilans cieplny w nagrzewanej tkance II

T
m WW ∆= )1.1(0

Nagrzewanie tkanek

W stanie poprzedzaj ącym aplikacj ę energii RF 
panuje równowaga:

dla mi ęśnia w warunkach spoczynku warto ści 
tych wielko ści są rzędu 1W/kg.

Dostarczenie energii w dawce 50-170W/kg 
spowoduje liniowy wzrost temperatury, po 
dalszym dostarczaniu energii nast ąpi 
rozszerzenie si ę naczyń krwiono śnych 
(wasodylatacja), powoduj ące zwi ększenie
odprowadzania ciepła przez krew i ustalenie 
się temperatury na ni ższym poziomie. Je śli 
tkanka nie jest ukrwiona – stan ustalony dla 
wyższej temperatury.

0=−− bcm WWW

Bilans cieplny w nagrzewanej tkance III

Nagrzewanie tkanek
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Podczas propagacji fali utrad źwiękowej ulega ona tłumieniu – absorpcja
energii (i rozpraszanie).

Ultrad źwięki w zastosowaniu do nagrzewania tkanek

Natężenie fali - średnia w czasie g ęsto ść strumienia
energii przechodz ąca przez powierzchni ę otaczaj ącą V

fala płaska podłu żna:

natężenie fali płaskiej:
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p(t), v(t) - przebiegi ci śnienia i pr ędkości cz ąstki
p - amplituda ci śnienia, v - amplituda pr ędkości cz ąstki,
ρ - gęsto ść, c – prędkość propagacji fali, T - czas
uśredniania (np. okres w przypadku fali sinusoidalnej)

Energia dostarczana do obj ętości V

Natężenie fali
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Przetworniki do zastosowa ń endokawitarnych – zespół przetworników liniowych z wzdłu żną i
kątową regulacj ą (rys. lewy), zespół przetworników sterowanych fazowo (rys. pr awy).

Ultrad źwięki w zastosowaniu do nagrzewania tkanek

Przetworniki do zastosowa ń śródtkankowych –
z falowodem akustycznym

System do ultrad źwiękowej ablacji
nowotworów z obrazowaniem MRI.
MRI – obrazowanie celu i zmian
temperatury.

System do ultrad źwiękowego
nagrzewania tkanek z
mechanicznym skanowaniem
i obrazowaniem US; 1-6MHz,
20*20cm, 3-4cm gł ęboko ści.

Ultrad źwięki w zastosowaniu do ablacji i
nagrzewania tkanek
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Ultrad źwięki w zastosowaniu do wspomagania 
radioterapii

Zastosowanie wi ększych zespołów mniejszych (oddzielnie sterowanych)
przetworników pozwala osi ągnąć lepsz ą kontrol ę nad sposobem lokowania
energii fali. Inne rozwi ązanie stanowi ą przetworniki sterowane fazowo.

Energia drga ń elektromagnetycznych wielkiej cz ęstotliwo ści mo że oddziaływa ć na 
tkanki jako:

— prąd wielkiej cz ęstotliwo ści, płyn ący przez tkanki w wypadku ich 
bezpośredniego wł ączenia w obwód układu wytwarzaj ącego przemienne
przebiegi napi ęcia i pr ądu (chronologicznie pierwsza metoda, niedoskonała z e
wzgl ędu na mo żliwo ść powstania wysokich g ęsto ści pr ądu, jeśli nie zostan ą
zapewnione wła ściwe kontakty elektrodowe - ew. poparzenia, rozwi ązanie
wykorzystywane w diatermii chirugicznej).

— pole elektryczne wielkiej cz ęstotliwo ści, powstaj ące mi ędzy dwiema
okładkami kondensatora poł ączonego z układem wytwarzaj ącym drgania
elektryczne (pr ąd przesuni ęcia).

— pole magnetyczne wielkiej cz ęstotliwo ści, oddziaływuj ące na tkanki
umieszczone wewn ątrz indukcyjno ści wł ączonej w obwód układu
wytwarzaj ącego drgania elektromagnetyczne wielkiej cz ęstotliwo ści.

— pole elektromagnetyczne, którego źródłem jest układ wytwarzaj ący drgania
bardzo wysokich cz ęstotliwo ści (mikrofale).

Nagrzewanie tkanek falami elektromagnetycznymi
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Ciało ludzkie zbudowane jest z tkanek zawieraj ących elektrolity oraz z tkanek 
nieprzewodz ących (dielektryków). Pod wpływem pola elektrycznego wielkiej 
częstotliwo ści w tkankach zachodz ą dwa procesy:

— przepływ ładunków elektrycznych,

— zmiana orientacji przestrzennej cz ąsteczek dipolowych.

W obu przypadkach wyst ępują straty energii (zamiana na ciepło). Straty wyst ępujące w 
pierwszym procesie nazywa si ę stratami przewodnictwa, a straty wyst ępujące w drugim 
— stratami dielektrycznymi.

Wielko ść strat zale ży od przewodno ści wła ściwej i stałej dielektrycznej tkanek oraz od
częstotliwo ści zmian pola elektrycznego.

Diatermia krótkofalowa i mikrofalowa

Gęsto ść energii tracona w 
jednostce obj ętości tkanki
traktowanej jako dielektryk stratny 

w dielektryku - pr ąd przesuni ęcia; 
gęsto ść tego pr ądu (D – indukcja
elektryczna) 

ale przenikalno ść dielektryczna ma dwie składowe -
jedną wynikaj ącą z obecno ści “idealnego” 
kondensatora, drug ą - wynikaj ącą z obecno ści
strat;

po podstawieniu g ęsto ść prądu:

Właściwo ści elektryczne tkanki 

Diatermia
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Właściwo ści elektryczne tkanki 

Z przepływem pr ądu przez dielektryk zwi ązane są:

moc czynna (straty cieplne)

moc bierna

tangens k ąta stratno ści

straty dielektryczne w materiale s ą określone przez
część zespolon ą przenikalno ści dielektrycznej, mo żna 
je też opisa ć przewodno ścią określoną wyra żeniem:
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Właściwo ści elektryczne tkanki 

Poniewa ż tkanki wykazuj ą straty omowe obok strat 
dielektrycznych, wypadkow ą przewodno ść można
zapisać w postaci:

oraz wprowadzi ć now ą posta ć urojonej cz ęści stałej 
dielektrycznej reprezentuj ącej straty:

tangens k ąta stratno ści wynosi: 

tracona moc czynna:
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Niskie cz ęstotliwo ści - tkanki stanowi ą
przewodnik omowy - pr ąd strat

Wysokie cz ęstotliwo ści - tkanki wykazuj ą
właściwo ści tak że stratnego dielektryka - pr ąd
przesuni ęcia i straty w dielektryku (polaryzacje)
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Tkanki znajduj ą się między okładkami kondensatora (nie dotykaj ą okładek). 
Zależnie od cz ęstotliwo ści tkanka stanowi o środek, w którym dominuj ą straty
związane z przepływem pr ądu bądź stratny dielektryk. 

Diatermia pojemno ściowa

Diatermia krótkofalowa

Moc do 350W!

Urządzenie składa si ę z następujących bloków funckjonalnych:

— filtr przeciwzakłóceniowy (sieciowy), który uniemo żliwia przedostanie si ę do sieci 
zakłóce ń powstałych w czasie pracy aparatu;

— zasilacz stanowi ący źródło zasilania układu wytwarzaj ącego drgania
elektromagnetyczne wielkiej cz ęstotliwo ści;

— generator mocy wielkiej cz ęstotliwo ści;

Diatermia pojemno ściowa
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— obwód aplikacyjny;  spełnia rol ę układu filtruj ącego drgania wytwarzane przez
generator oraz dopasowuje obwód aplikacyjny do gener atora; przekazywanie
energii drga ń z generatora do tego obwodu zapewnia sprz ężenie indukcyjne;
w skład obwodu aplikacyjnego wchodz ą elektrody i kondensator

dostrajaj ący;

— regulator dostrajania obwodu aplikacyjnego;

— układ zabezpieczaj ący chroni ący układ prostowniczy przed przeci ążeniami.

Diatermia pojemno ściowa

Diatermia indukcyjna
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Jeśli wewn ątrz cewki umie ścić tkanki, a nast ępnie poł ączyć cewkę z układem 
wytwarzaj ącym drgania elektromagnetyczne wielkiej cz ęstotliwo ści, w wyniku 
przepływu przez cewk ę prądu RF powstanie zmienne pole magnetyczne 
wielkiej cz ęstotliwo ści. Zmiany pola magnetycznego powoduj ą wyst ępowanie 
w tkankach zmiennego pola elektrycznego i napi ęcia. Zmiany napi ęcia 
wywołuj ą w tkankach przepływ pr ądów indukowanych, tzw. pr ądów wirowych. 
Prądy te powoduj ą w przewodz ących tkankach oscylacje jonów wokół ich 
poło żeń i wydzielanie ciepła. 

Gęsto ść mocy traconej w wyniku przepływu pr ądów wirowych (a wi ęc ilo ść 
ciepła Q) jest wprost proporcjonalna do kwadratu cz ęstotliwo ści zmian pola 
magnetycznego f, kwadratu  pola indukcji B (oraz wła ściwo ści materiałowych i 
rozmiarów tkanki):

Diatermia indukcyjna

22BfP ≡

Diatermia mikrofalowa

Źródło drga ń – magnetron lub układy scalone

Mikrofale mog ą ulegać odbiciu, rozproszeniu, załamaniu i dyfrakcji na ró żnych 
strukturach tkankowych. Padaj ąca na skór ę wiązka mikrofal zostaje w 
przybli żeniu w 50% odbita od jej powierzchni, pozostała za ś część zostaje 
pochłoni ęta przez tkanki na niewielkiej gł ęboko ści, ok. 6-8 cm. Wnikaj ąc w gł ąb 
tkanek mikrofale wywołuj ą oscylacj ę jonów w elektrolitach oraz drobin w 
spolaryzowanych dielektrykach. Oscylacje te powoduj e wytwarzanie ciepła. 
Poniewa ż przy tak wielkich cz ęstotliwo ściach du żą rol ę odgrywaj ą dielektryczne 
właściwo ści wody zawartej w płynach tkankowych, najwi ększemu przegrzaniu 
ulegaj ą pod wpływem mikrofal tkanki zawieraj ące du żo wody, tzn. krew i mi ęśnie. 
Tkanka tłuszczowa, która zawiera mało wody, nagrzew a się mniej.
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Częstotliwo ści stosowane w diatermii krótkofalowej:

o częstotliwo ści 13,56 MHz i długo ści fali 22,12 m,

o częstotliwo ści 27,12 MHz i długo ści fali 11.05 m,

o częstotliwo ści 40,68 MHz i długo ści fali 7,38 m,

Moce stosowane w diatermii krótkofalowej:

o <40 W – pacjent nie odczuwa nagrzewania,

o (~80 W)- odczucie łagodnego nagrzewania,

o (80-300 W) – łagodne/umiarkowane nagrzewanie,

o (>300 W) – nagrzewanie na kraw ędzi bólu

Nagrzewanie tkanek
Diatermie - parametry

Częstotliwo ści stosowane w diatermii mikrofalowej:

433,92 MHz i długo ści fali 69,00 cm.

915,00 MHz i długo ści fali 32,80 cm,

2375,00 MHz i długo ści fali 12,62 cm,

2425,00 MHz i długo ści fali 12,4 cm.

Nagrzewanie tkanek
Diatermie - parametry
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Nagrzewanie tkanek
Porównanie  rozkładów nagrzewania uzyskiwanych

w wyniku stosowania ró żnych rodzajów diatermii

Diatermia chirurgiczna bipolarna

Diatermia chirurgiczna – (300-700kHz) – termiczna destruk cja tkanek w wyniku
lokalnego wydzielania si ę ciepła spowodowanego przepływem pr ądu o du żej
gęsto ści

Diatermia chirurgiczna


