«Laser: Για να ζχετε τθ μζςθ teenager!»
Δεν είναι πρόβλθμα μόνο των θλικιωμζνων. Η οςφυαλγία, δθλαδι ο πόνοσ ςτθ μζςθ, ταλαιπωρεί ακόμθ και
ανκρϊπουσ νεαρισ θλικίασ εξαιτίασ κυρίωσ τθσ κακιςτικισ ηωισ και τθσ κακισ ςτάςθσ του ςϊματοσ. Πόςοι, όμωσ,
ξζρουμε ότι λφςθ ςτο πρόβλθμά μασ μποροφν να δϊςουν και τα λζιηερ;
Το λζιηερ, ςφμφωνα με το φυςίατρο Δθμιτριο Εργελετηι, είναι θ τελευταία εξζλιξθ ςτον τομζα τθσ κεραπείασ των
μυοςκελετικϊν προβλθμάτων. Εδϊ και 5 χρόνια περίπου χρθςιμοποιοφνται υπερπαλμικά λζιηερ χαμθλισ ιςχφοσ ι
αλλιϊσ κεραπευτικά λζιηερ διόδων και για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ ςειράσ προβλθμάτων του μυοςκελετικοφ
ςυςτιματοσ, με αρκετι επιτυχία. Ασ δοφμε, όμωσ, αναλυτικά πϊσ τα λζιηερ μποροφν να βοθκιςουν τθ μζςθ μασ.
› Ποια προβλιματα κεραπεφουμε με λζιηερ;
Τα λζιηερ χαμθλισ ιςχφοσ χρθςιμοποιοφνται:
● Σε τοπικζσ φλεγμονζσ και οιδιματα, όπωσ πακιςεισ των αρκρϊςεων (οςτεοαρκρίτιδα ςπονδφλων και γονάτων,
παραμορφωτικζσ αρκρίτιδεσ, βελτίωςθ τθσ οςτεοπόρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με φαρμακευτικι αγωγι και άςκθςθ).
● Σε κακϊςεισ των ςυνδζςμων (διαςτρζμματα), των τενόντων (τενοντίτιδεσ) και των μυϊν (κλάςεισ).
● Στουσ χρόνιουσ πόνουσ (αυχεναλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιλθ μεςοςπονδυλίου δίςκου, ςφνδρομο καρπιαίου ςωλινα,
επικονδυλίτιδεσ, όπωσ tenis elbow και golfer’s elbow). Χρθςιμοποιοφνται, επίςθσ, ςε μετεγχειρθτικοφσ πόνουσ και
για τθν επιτάχυνςθ τθσ αποκατάςταςθσ καταγμάτων.
› Πώσ γίνεται θ κεραπεία με λζιηερ;
Η κεφαλι από τθν οποία εκπζμπεται θ ακτίνα λζιηερ τοποκετείται ςτθν προβλθματικι περιοχι και πιζηεται ελαφρά
ςτο δζρμα, ζτςι ϊςτε θ ακτίνα να ειςχωριςει ςτουσ ιςτοφσ. Στθν ουςία, οι ακτίνεσ λζιηερ ζρχονται ςε επαφι με τα
κφτταρα και προκαλοφν βιοδιζγερςθ, δθλαδι επιταχφνουν ι μειϊνουν τθν κυτταρικι δραςτθριότθτα και τελικά
εξομαλφνουν τθν κυτταρικι λειτουργία των περιοχϊν που ακτινοβολοφνται. Σε περίπτωςθ, βζβαια, που υπάρχουν
ανοιχτζσ πλθγζσ, θ κεραπεία γίνεται από απόςταςθ περίπου ενόσ εκατοςτοφ.
› Πώσ μασ ωφελεί;
Η χριςθ λζιηερ επιταχφνει τθν εποφλωςθ των ιςτϊν, επομζνωσ ςυμβάλλει ςτθν ταχφτερθ αποκατάςταςθ του
τραυματιςμοφ, ανακουφίηει από τον πόνο, κακϊσ ςυντελεί ςτθ ςφνκεςθ τθσ ενδορφίνθσ (φυςικό αναλγθτικό), και
βελτιϊνει τθν κυκλοφορία του αίματοσ ςτθν περιοχι, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν καλφτερθ οξυγόνωςθ του οργανιςμοφ.
Τζλοσ, περιορίηει τισ φλεγμονζσ και βοθκά ςτθ χαλάρωςθ των μυϊκϊν ςπαςμϊν.
› Ποια είναι τα πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου;
Η διαδικαςία τθσ κεραπείασ είναι εξ ολοκλιρου αναίμακτθ, χωρίσ τςιμπιματα και πόνο. Ο χρόνοσ εφαρμογισ τθσ
είναι λίγα λεπτά και ςυνικωσ ο αςκενισ ανακουφίηεται από τουσ πόνουσ μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ. Επιπλζον, τα ποςοςτά
επιτυχίασ τθσ μεκόδου είναι αρκετά υψθλά.
› Πόςο αςφαλι είναι τα λζιηερ;
Η κεραπεία με λζιηερ είναι από τισ πιο αςφαλείσ, γι’ αυτό και οι παρενζργειεσ δεν είναι ςυνθκιςμζνο φαινόμενο.
Ωςτόςο, οριςμζνεσ φορζσ οι αςκενείσ μπορεί να νιϊςουν μια μικρι ενόχλθςθ, να παρουςιάςουν κάποιο πριξιμο
ςτθν περιοχι ι να παραπονεκοφν για ατονία, κοφραςθ, υπνθλία. Μπορεί, επίςθσ, να νιϊςουν ότι ο πόνοσ γίνεται πιο
ζντονοσ, πράγμα που ςυμβαίνει επειδι το λζιηερ κζτει ςε λειτουργία τουσ μθχανιςμοφσ επιδιόρκωςθσ του

προβλιματοσ. Τα ςυμπτϊματα όμωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ υποχωροφν μζςα ςε 1-2 θμζρεσ.
› Σε ποιεσ περιπτώςεισ αντενδείκνυται θ χριςθ λζιηερ;
Laser δεν ςυνιςτάται ςε όςουσ πάςχουν από επιλθψία, κακϊσ και ςε καρκινοπακείσ, παρόλο που δεν ζχει αποδειχκεί
αρνθτικι επίδραςι του ςε όγκουσ. Η χριςθ του, επίςθσ, πρζπει να αποφεφγεται αν ςτθν περιοχι εφαρμογισ του
υπάρχουν κρεατοελιζσ.
› Πόςεσ ςυνεδρίεσ είναι αναγκαίεσ;
Ο αρικμόσ των κεραπειϊν εξαρτάται από το είδοσ και το μζγεκοσ του προβλιματοσ (π.χ. απαιτοφνται περιςςότερεσ
επιςκζψεισ ςτισ χρόνιεσ πακιςεισ ςε ςχζςθ με τα οξζα περιςτατικά). Μια ςυνθκιςμζνθ, πάντωσ, κεραπεία
περιλαμβάνει περίπου 8-10 ςυνεδρίεσ, αν και ο αρικμόσ και θ ςυχνότθτά τουσ κακορίηονται από τον ειδικό γιατρό
αποκατάςταςθσ. Επιπλζον, δεν αντιδροφν όλοι οι αςκενείσ το ίδιο ςτθ κεραπεία. Κάποιοι μπορεί να βελτιωκοφν από
τισ πρϊτεσ επιςκζψεισ, ενϊ ζνα μικρό ποςοςτό παρουςιάηει περιοριςμζνο αποτζλεςμα, οπότε ο αςκενισ πρζπει να
αναηθτιςει μια ςυνδυαςτικι κεραπευτικι αγωγι, πιο κατάλλθλθ για τθν περίπτωςι του.
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