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sować leczenie alternatywne lub zmodyfikować obecne. Ten przykład oczywiście
można odnieść do każdej innej metody
leczenia (1, 3). 
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PODSUMOWANIE
Grupa pacjentów, u których można stosować metody opisane
w artykule
Każdy pacjent, u którego występuje tendinopatia Achillesa
Proponowany program rehabilitacji
Pierwszy miesiąc terapii:
– początkowo należy skupić się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych
dostosowanych do wieku i poziomu aktywności pacjenta, co najmniej
45 minut, 2-3 razy w tygodniu,
– terapia manualna (terapia punktów spustowych, masaż poprzeczny,
rozluźnianie mięśniowo-powięziowe), 30 minut, 2-3 razy w tygodniu.
Kolejne miesiące terapii:
– należy kontynuować terapię manualną i ćwiczenia ogólnorozwojowe,
– SWT (Shock Wave Therapy) – od 2000 do 3000 uderzeń, początkowo
ciśnienie 2 bary, zwiększane przy kolejnych wizytach (w zależności
od tolerancji pacjenta), 3-5 sesji raz na tydzień, cały zabieg można
powtórzyć po co najmniej miesięcznej przerwie,
– trening ekscentryczny mięśnia trójgłowego łydki, 3 razy w tygodniu, 3 serie
po 12 powtórzeń (2 ćwiczenia), nawet przez 6 miesięcy
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Współpraca z innymi specjalistami
Pacjent powinien być pod kontrolą ortopedy, który może prowadzić
równocześnie leczenie biologiczne i farmakologiczne. Pacjentów warto
także skierować na konsultację angiologiczną w celu wykrycia ewentualnego
problemu niewydolności żylnej podudzi
Wskazania i porady
Należy zachować ostrożność, wykorzystując trening ekscentryczny
mięśnia trójgłowego łydki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u osób
z hipertrofią tych mięśni. Podczas całego procesu rehabilitacji powinno
się stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń. Pacjent może odczuwać
ból podczas stosowania SWT, terapii manualnej oraz przy ćwiczeniach
ekscentrycznych
Zastosowanie metody
Trening ekscentryczny może być wykorzystywany przy każdej przewlekłej
tendinopatii. Terapia falą uderzeniową może być wykorzystywana w celu
usunięcia zwapnień tkankowych

