
Terapia 
z wykorzystaniem
przewodnictwa
cieplnego

Rozdział

11

Ogrze wa nie po wierzch ni cia ła sta no wi chy ba naj star szy i naj prost szy spo -
sób zmniej sza nia do le gli wo ści bó lo wych. Te ma tem ni niej sze go roz dzia łu
jest za sto so wa nie te ra peu tycz ne od dzia ły wa nia cie płem bez po śred nio przez
po wło ki skór ne.

Jak wska zu je ty tuł roz dzia łu, cia ło ludz kie po bie ra cie pło przede wszyst -
kim na dro dze prze wod nic twa. Do dat ko wo część ener gii ciepl nej jest od -
bie ra na na dro dze pro mie nio wa nia – ra dia cji; w związ ku z tym ota cza ją ca
nas ma te ria wła śnie w po sta ci ra dia cji emi tu je część swo jej ener gii ciepl nej.
Cho ciaż skut ki od dzia ły wa nia cie pła w po sta ci pod czer wie ni są po dob ne do
od dzia ły wa nia cie pła przed sta wio ne go w tym roz dzia le, wła ści wo ści te ra -
peu tycz ne pro mie nio wa nia pod czer wo ne go przed sta wio no od dziel nie –
w roz dzia le 16.

Wstęp nie na le ży przed sta wić me cha ni zmy kil ku pod sta wo wych zja wisk
za cho dzą cych w tkan kach pod wpły wem po wierz chow ne go od dzia ły wa nia
cie pła. Na po czą tek w tab. 10.4 przed sta wio no me to dy ogrze wa nia po wierz -
chow ne go wraz ze spo so ba mi ich apli ka cji.

W koń co wej czę ści roz dzia łu przed sta wio no roz wa ża nia na te mat te ra -
peu tycz ne go za sto so wa nia po wierz chow ne go od dzia ły wa nia cie pła.

EFEK TY PRZE WOD NIC TWA CIEPL NE GO

Pod czas po wierz chow nej apli ka cji ener gii ciepl nej nie do cho dzi do wzro stu
tem pe ra tu ry we wnętrz nej cia ła. Jak to opi sa no w po przed nim roz dzia le,
miej sco wo prze ka za ne cie pło jest roz prze strze nia ne po ca łym cie le – w ce lu
uzy ska nia rów no wa gi ciepl nej – po przez zja wi sko prze wo dze nia i ra dia cji.
Dla te go też miej sco wy wzrost tem pe ra tu ry jest w rów no wa dze mię dzy tem -
pe ra tu rą źró dła cie pła a ener gią roz pro szo ną. Jak już wspo mnia no w po -
przed nich roz dzia łach, od dzia ły wa nie źró dła cie pła o tem pe ra tu rze po wy żej
45°C mo że wy wo łać uszko dze nie tka nek; im wyż sza jest tem pe ra tu ra źró dła,
tym więk sze jest tem po szko dli we go od dzia ły wa nia. W przy pad ku te ra peu -
tycz ne go za sto so wa nia cie pła sto so wa na tem pe ra tu ra czyn ni ka ciepl ne go
nie jest zbyt wy so ka. Umoż li wia to utrzy ma nie pra wi dło we go tem pa ogrze -
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W niniejszym rozdziale przedstawiono
następujące metody ciepłolecznictwa
powierzchownego: okłady lub kąpiele
parafinowe, wirowe kąpiele
rozgrzewające.
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wa nia, po zwa la tak że na dłu go trwa łe ogrze wa nie da nej oko li cy bez ry zy ka
uszko dze nia tka nek.

Tem po miej sco we go wzro stu tem pe ra tu ry tka nek pod wpły wem bodź -
ca ciepl ne go jest za leż ne od kil ku na stę pu ją cych czyn ni ków:

l od tem pe ra tu ry po cząt ko wej bodź ca ciepl ne go i oko li cy pod da wa nej
ogrze wa niu,

l od ro dza ju źró dła cie pła – czy je go tem pe ra tu ra pod czas za bie gu ule ga
zmia nie, czy utrzy mu je się na sta łym po zio mie,

l od ze wnętrz nych (np. ręcz ni ki) lub we wnętrz nych (np. war stwa tkan ki
tłusz czo wej) ba rier prze wod nic twa cie pła,

l od roz mia ru ogrze wa nej po wierzch ni,
l od zdol no ści prze wod nic twa ciepl ne go ogrze wa nych tka nek oraz ma te -

ria łu, z ja kie go zro bio ne jest źró dło cie pła (me to dy, w któ rych uży wa się
pa ra fi ny, ma ją wła ści wo ści ciepl ne in ne niż me to dy z wy ko rzy sta niem
wo dy ja ko czyn ni ka ogrze wa ją ce go),

l od ro dza ju wy bra nej me to dy,
l od cza su eks po zy cji na czyn nik ciepl ny.

Tkan ki na błon ko wa i tłusz czo wa ce chu ją się prze wod nic twem ciepl nym
mniej szym niż tkan ki za wie ra ją ce więk szą ilość wo dy, np. mię śnie lub krew.
Dla te go też ener gia ciepl na jest sku tecz niej prze wo dzo na przez tkan ki po ło żo -
ne głę biej w sto sun ku do skó ry i pod skór nej tkan ki tłusz czo wej (Se kins i Eme -
ry, 1982). Jed nak że cie pło prze wo dzo ne przez tkan kę tłusz czo wą jest przez nią
gro ma dzo ne, co wpły wa na utrzy my wa nie się lo kal nie pod wyż szo nej miej sco -
wo tem pe ra tu ry w ob rę bie skó ry. Zja wi sko to jest bar dziej za uwa żal ne, im grub -
sza jest war stwa tkan ki tłusz czo wej; dla te go też tem pe ra tu ra skó ry u ko biet wy -
ka zu je nie znacz nie wyż szą war tość przy tem pe ra tu rze oto cze nia po wy żej 30°C.

Na ry ci nie 11.1 przed sta wio no ocze ki wa ny wzrost tem pe ra tu ry po za sto -
so wa niu po wierz chow ne go bodź ca ciepl ne go. Ja sno z nie go wy ni ka, że naj -
więk sze go efek tu ciepl ne go moż na się spo dzie wać na po zio mie niż szym niż
1–2 mm.
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Rycina 11.1   Gradient temperatury tkanek.

W razie stosowania ogrzewania
powierzchownego warstwa skóry 
i naskórka w większym stopniu
pochłania energię cieplną w stosunku
do tkanek położonych głębiej.
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Na uwa gę za słu gu je to, że skó ra ma bar dzo du żo re cep to rów czu cio wych
i za koń czeń ner wo wych. W wy ni ku po wierz chow ne go od dzia ły wa nia bodź -
ca ciepl ne go na stę pu je szyb kie po bu dze nie re cep to rów, głów nie re cep to rów
czu cia cie pła.

Więk szość re ak cji fi zjo lo gicz nych po ja wia ją cych się pod wpły wem po -
wierz chow ne go ogrze wa nia – je że li nie wszyst kie – jest wy ni kiem po bu dze -
nia za koń czeń ner wów czu cio wych. Jak już wcze śniej wspo mnia no, sty mu -
la cja włó kien czu cio wych ty pu A -βwy wo łu je zja wi sko bram ko wa nia, co czę -
ścio wo blo ku je prze wod nic two włó kien czu cio wych ty pu C, od po wie dzial -
nych za czu cie bó lu. Pro ces ogrze wa nia po wierz chow ne go wy ka zu je dzia ła -
nie se da tyw ne, cha rak te ry zu ją ce się m.in. zmniej sze niem od czu wa nia do le -
gli wo ści bó lo wych.

Po za wspo mnia ny mi wy żej re ak cja mi po wierz chow ne bodź ce ciepl ne
wy wo łu ją rów nież roz sze rze nie na czyń krwio no śnych, co istot nie wpły wa
na zwięk sze nie prze pły wu krwi w ob rę bie skó ry.

Głów ną dro gą prze no sze nia ener gii ciepl nej w ob rę bie tka nek pod skór -
nych jest kon wek cja cie pła na sku tek krą że nia krwi. Od ru cho we roz sze rze -
nie na czyń krwio no śnych na sku tek bodź ca ciepl ne go chro ni tkan ki przed
ich nad mier nym ogrza niem. Krew krą żą ca w na czy niach krwio no śnych skó -
ry od bie ra prze ka za ne cie pło, na stęp nie prze no si je w głęb sze war stwy tka -
nek, aby po przez ka pi la ry, drob ne żył ki i ży ły po wró cić do ło ży ska skór ne -
go. Dla te go też roz sze rze nie na czyń skór nych istot nie wpły wa na sto pień
ogrza nia tka nek po ło żo nych w głęb szych war stwach (ryc. 10.3 w po przed -
nim roz dzia le). Jed nak że ener gia ciepl na trans por to wa na do głęb szych jam
cia ła jest w du żej mie rze roz pra sza na na sku tek krą że nia krwi; za tem tkan -
kom po ło żo nym pod skór nie do pew ne go stop nia nie gro zi prze grza nie dzię -
ki me cha ni zmo wi od pro wa dza nia ener gii ciepl nej przez krą żą cą krew.
Zwięk szo ny prze pływ krwi mo że mieć rów nież wpływ na prze bieg nie któ -
rych prze wle kłych scho rzeń; zwięk sze nie krą że nia krwi sku tecz niej od pro -
wa dza na gro ma dzo ne me ta bo li ty ko mór ko we, co istot nie zwięk sza tem po
re ge ne ra cji tka nek. Po mi mo że nie wie le jest do wo dów na uko wych po twier -
dza ją cych tę te zę, sko ja rze nie sto so wa nia po wierz chow ne go cie pło lecz nic -
twa z od po wied nio do sto so wa ną ak tyw no ścią fi zycz ną mo że sprzy jać le cze -
niu nie któ rych cho rób prze wle kłych.

Na tu ral nym zja wi skiem jest to, że miej sco we ogrze wa nie po wierzch ni
cia ła współ gra z gra dien tem tem pe ra tu ry skó ry da nej oko li cy. Za gad nie nie
to przed sta wio no w roz dzia le 10 (ryc. 10.1). Sto so wa nie miej sco we go ogrze -
wa nia da nej oko li cy cia ła wy wo łu je lo kal ne od wró ce nie gra dien tu tem pe -
ra tu ry do głę bo ko ści po cząt ko wych 1–2 cm (ryc. 11.1).

Wzrost tem pe ra tu ry tka nek na sku tek ogrze wa nia nie prze bie ga w spo -
sób cią gły oraz uza leż nio ny jest od ro dza ju i po ło że nia war stwy tka nek.
Zgod nie z za ło że nia mi po cząt ko wo na stę pu je wzrost tem pe ra tu ry w ob rę -
bie skó ry, na stęp nie ob ser wu je się po wol ny wzrost tem pe ra tu ry tka nek po -
ło żo nych pod skór nie. Z ko lei zmia ny tem pe ra tu ry w ob rę bie po wierzch nio -
wo po ło żo nych mię śni za cho dzą jesz cze wol niej: na zwięk sze nie tem pe ra tu -
ry mię śnia o 1°C po trze ba 20–25 mi nut pro ce su ogrze wa nia. Prze bieg tych
pro ce sów przed sta wio no na ryc. 11.2, uka zu ją cej zmia ny tem pe ra tu ry w ob -
rę bie róż nych tka nek w funk cji cza su. Przed sta wio ne wy ni ki opie ra ją się na

Zja wi sko kon wek cji cie pła wy stę pu je
wów czas, gdy trans port ener gii ciepl -
nej z jed ne go re gio nu do in ne go 
za cho dzi na sku tek prze ka zy wa nia
ener gii ki ne tycz nej bez ład ne go ru chu
czą ste czek w wy ni ku ich zde rzeń. 
Isto tą fi zycz ną te go pro ce su jest to, 
że cie pło jest prze no szo ne na sku tek 
ru chu czą ste czek.
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ba da niach Leh man na i współ pra cow ni ków (1966), któ rzy sto so wa li okła dy
ciepl ne. Przed sta wio na za leż ność ma za sto so wa nie do mo men tu, w któ rym
tem pe ra tu ra po wierz chow ne go bodź ca ciepl ne go po zo sta je wyż sza od tem -
pe ra tu ry skó ry i tka nek po ło żo nych głę biej. Leh mann i współ pra cow ni cy,
chcąc utrzy mać pod wyż szo ną tem pe ra tu rę bodź ca ciepl ne go przez 30 mi -
nut, co 10 mi nut zmie nia li okład na no wy. W prak ty ce kli nicz nej – w więk -
szo ści me tod cie pło lecz nic twa po wierz chow ne go nie jest moż li we utrzy ma -
nie sta le pod wyż szo nej tem pe ra tu ry źró dła cie pła. Tem pe ra tu ra źró dła za -
wsze ma le je od mo men tu apli ka cji, co przy czy nia się do stop nia uzy ska ne -
go wzro stu tem pe ra tu ry oko li cy pod da wa nej za bie go wi.

Znacz ny wzrost tem pe ra tu ry po wierzch ni skó ry mniej wię cej o 10°C (ryc.
11.2) zde cy do wa nie kon tra stu je z nie znacz nym wzro stem tem pe ra tu ry –
w przy bli że niu o 1°C – w ob rę bie tka nek po ło żo nych głę biej, np. mię śni.

Po pew nym cza sie tem pe ra tu ra skó ry mo że się ob ni żyć w na stęp stwie
wzro stu prze pły wu krwi na sku tek roz sze rze nia się na czyń krwio no śnych.
In ną waż ną kwe stią jest wy chła dza nie się źró dła cie pła (je że li nie sto su je się
źró dła o sta łej tem pe ra tu rze) po pew nym cza sie od roz po czę cia apli ka cji.
W cią gu 15–20 mi nut do cho dzi do sta bi li za cji i wy rów na nia tem pe ra tu ry
mię dzy źró dłem cie pła a ogrze wa ną po wierzch nią. W kon se kwen cji nie wy -
wo łu je to dal sze go wzro stu tem pe ra tu ry tka nek. Dla te go też po wierzch nio -
we za bie gi cie pło lecz ni cze zwy kle nie trwa ją dłu żej niż 20–30 mi nut. Po za -
koń cze niu za bie gu tem pe ra tu ra skó ry po wra ca do war to ści sprzed za bie gu
zde cy do wa nie szyb ciej niż tem pe ra tu ra tka nek po ło żo nych głę biej.
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Rycina 11.2   Zmiany temperatury 
w zależności od położenia (głębokości) 
warstwy tkanek.

W jed nym z eks pe ry men tal nych ba dań
na zwie rzę tach (psach) w wy ni ku przez -
skór ne go od dzia ły wa nia bodź ca ciepl -
ne go uzy ska no wzrost tem pe ra tu ry 
w ob rę bie mię śni o 4,7°C. Bez po śred -
nie jed nak od nie sie nie te go wy ni ku do
lu dzi jest nie do koń ca moż li we, ze
wzglę du na in ne roz mia ry koń czyn oraz
gru bość war stwy tka nek pod skór nych.
Po za tym psy w trak cie eks pe ry men tu
by ły znie czu la ne, nie by ło więc moż li -
wo ści ob ser wa cji re ak cji obron nej na
nad mier ne ogrze wa nie skó ry lub ból.
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ZA BIE GI CIE PŁO LECZ NI CZE 
Z WY KO RZY STA NIEM KĄ PIE LI PA RA FI NO WYCH

Tem pe ra tu ra top nie nia pa ra fi ny wy no si oko ło 54°C, moż na ją jed nak zmniej -
szyć przez do da nie do pa ra fi ny ole ju mi ne ral ne go (płyn nej pa ra fi ny).
W więk szo ści za bie gów pa ra fi no wych sto su je się okła dy o tem pe ra tu rze w za -
kre sie 42–52°C. Okła dy o wyż szej tem pe ra tu rze ma ją za sto so wa nie w te ra -
pii scho rzeń rę ki, na to miast o niż szej tem pe ra tu rze – w te ra pii scho rzeń stóp.
Pa ra fi na jest prze trzy my wa na w na czy niach ze sta li nie rdzew nej lub w na czy -
niach ema lio wa nych, któ re są jed no cze śnie elek trycz nie pod grze wa ne, zwa -
nych pod grze wa cza mi lub kuch nia mi pa ra fi no wy mi. Sta ła tem pe ra tu ra pa ra -
fi ny utrzy mu je się dzię ki za sto so wa niu w urzą dze niach ter mo sta tów. Kon -
struk cja nie któ rych pod grze wa czy opie ra się na za sto so wa niu go rą cej wo dy
ja ko ze wnętrz ne go czyn ni ka bez po śred nio roz grze wa ją ce go pa ra fi nę. Tem -
pe ra tu ra wo dy jest usta wia na i kon tro lo wa na przez za in sta lo wa ne ter mo sta -
ty i ter mo me try. W ra zie użyt ko wa nia kuch ni pa ra fi no wej bez zin te gro wa ne -
go ter mo me tru ko niecz ne jest kon tro lo wa nie tem pe ra tu ry pa ra fi ny.

Now sze mo de le pod grze wa czy pa ra fi no wych są bar dziej er go no micz ne;
moż li we jest do sto so wa nie wy so ko ści kuch ni do po trzeb pa cjen ta. Po za tym
kon struk cja jest lżej sza; po jem ni ki na pa ra fi nę są wy ko na ne ze sta li nie -
rdzew nej, obu do wa ze wnętrz na zaś z włók na szkla ne go. W urzą dze niach te -
go ro dza ju brak zbior ni ka z wo dą przy spie sza pro ces roz grze wa nia pa ra fi ny.

Podsumowanie

Miejscowe, powierzchniowo stosowane zabiegi ciepłolecznicze
prowadzą do:

l znacznego i gwałtownego wzrostu temperatury skóry (czasami
poprzedzonego jej delikatnym spadkiem), pojawiającego się 
kilka minut od rozpoczęcia zabiegu — następnie podwyższona
temperatura skóry utrzymuje się na stałym poziomie, 
gdy stosowane jest źródło ciepła o stałej temperaturze, 
w przeciwnym razie temperatura skóry 
po osiągnięciu wartości maksymalnej będzie powoli spadać 
w miarę obniżania się temperatury źródła ciepła,

l wazodylatacji naczyń krwionośnych skóry, objawiającej się
powstaniem rumienia cieplnego,

l łagodnego wzrostu temperatury tkanek położonych głębiej
(jego stabilizacja następuje w ciągu 15—20 minut),

l rozproszenia nagromadzonego miejscowo ciepła w inne rejony
ciała w celu utrzymania równowagi cieplnej organizmu.
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Me to dy ka za bie gu

Głów na me to da sto so wa nia okła dów pa ra fi no wych opie ra się na owi nię ciu
uprzed nio roz grza ne go okła du (zwy kle rów nież owi nię te go w ręcz nik) wo -
kół oko li cy pod da wa nej za bie go wi. Ten spo sób apli ka cji sto su je się głów nie
w ob rę bie dło ni, nad garst ków, stóp oraz sta wów sko ko wych. Po wtór ne roz -
grze wa nie okła du (zwy kle przez je go po now ne na ma cza nie) ma na ce lu po -
now ne roz grza nie głów nie je go gru bej war stwy ze wnętrz nej, stward nia łej
na sku tek wy chło dze nia.

Eta py wy ko ny wa nia za bie gu

Pacjent

Na le ży za zna jo mić pa cjen ta ze spe cy fi ką za bie gu oraz spraw dzić stan oko li -
cy pod da wa nej za bie go wi w ce lu upew nie nia się, że nie ma prze ciw wska zań
do wy ko na nia za bie gu.

Kontrola temperatury

Przed wy ko na niem za bie gu na le ży skon tro lo wać tem pe ra tu rę okła du pa ra -
fi no we go, uży wa jąc ter mo me tru. Mo że też skon tro lo wać ją ma nu al nie te -
ra peu ta, za nu rza jąc pa lec wska zu ją cy w pa ra fi nie.

Przygotowanie okolicy poddawanej zabiegowi

Oko li ca pod da wa na za bie go wi po win na być po zba wio na (po przez do kład -
ne umy cie) or ga nicz nych i nie orga nicz nych za nie czysz czeń, a na stęp nie osu -
szo na. Pa cjent przy bie ra ta ką po zy cję cia ła, któ ra za pew ni te ra peu cie swo -
bod ny do stęp do oko li cy pod da wa nej za bie go wi.

Wykonanie zabiegu

Wstęp nie część cia ła pod da wa na za bie go wi (zwy kle część koń czy ny) jest za -
nu rza na w pa ra fi nie mniej wię cej na 1 s, na stęp nie po wy cią gnię ciu po zwa -
la się, aby war stwa pa ra fi ny chło dzi ła się przez 2–3 s, a na stęp nie zno wu się
ją za nu rza. Po wtór ne za nu rze nie mu si na stą pić w krót kim cza sie, w prze -
ciw nym ra zie naj bar dziej ze wnętrz na war stwa pa ra fi ny roz pły nie się i nie
bę dzie moż li we uzy ska nie gru bej, te ra peu tycz nej war stwy pa ra fi ny. Przed sta -
wio ną pro ce du rę po wta rza się 6–8 ra zy, aż uzy ska na zo sta nie war stwa pa ra -
fi ny gru bo ści 2–3 mm wo kół oko li cy pod da wa nej za bie go wi. W dal szej ko -
lej no ści koń czy nę bądź jej część na le ży okryć fo lią lub pa pie rem, na stęp nie
owi nąć w ręcz nik lub koc, aby zmniej szyć tem po utra ty ener gii ciepl nej okła -
du. W ra zie ry zy ka wy stą pie nia obrzę ku koń czy nę na le ży unieść i utrzy my -
wać po nad po zio mem ser ca. W prze ciw nym ra zie ogrze wa nie spo wo du je
na si le nie obrzę ku koń czy ny.

Zakończenie zabiegu

Tak zwa na for ma pa ra fi no wa jest po zo sta wia na m niej wię cej na 15 mi nut;
po tym cza sie pa ra fi na jest cał ko wi cie za sty gła, jed nak wciąż pla stycz na.
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In nym spo so bem wy ko na nia za bie gu jest me to da, któ ra po le ga na po -
now nym za nu rze niu koń czy ny w płyn nej pa ra fi nie po uzy ska niu dość wy -
trzy ma łej war stwy ze wnętrz nej. Koń czy nę za nu rza się po now nie na 15–20
mi nut w ce lu uzy ska nia zde cy do wa nie więk sze go stop nia prze grza nia tka nek
(Abram son i wsp., 1964). Czyn ni kiem ry zy ka wy stę pu ją cym w tej me to dzie
jest moż li wość po wsta nia sil ne go obrzę ku koń czy ny na sku tek in ten syw ne -
go od dzia ły wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry.

Gdy nie ma moż li wo ści za nu rze nia w pa ra fi nie koń czy ny pod da wa nej
za bie go wi, jej war stwy moż na na kła dać za po mo cą du żej szczot ki bądź przez
po le wa nie nad na czy niem umiesz czo nym pod koń czy ną. Jesz cze in ny spo -
sób wy ko ny wa nia okła dów opie ra się na wy ko rzy sta niu ban da ży lub siat ki,
któ ry mi po na mo cze niu w pa ra fi nie owi ja się koń czy nę. Jed nak że me to da ta
jest rzad ko sto so wa na ze wzglę du na cza so chłon ność i du żą ilość za nie czysz -
czeń po zo sta ją cych po za bie gu. Po za koń cze niu za bie gu pa ra fi na jest oczysz -
cza na za po mo cą oczysz czal ni ka i po now nie uży wa na.

Re ak cje pod wpły wem za bie gów pa ra fi no wych

Po mi mo iż od dzia ły wa nie bodź ca ciepl ne go w ob rę bie po wierzch ni skó ry
o tem pe ra tu rze po wy żej 45°C mo że pro wa dzić do jej uszko dze nia, moż li -
we jest za nu rze nie dło ni w pa ra fi nie o tem pe ra tu rze oko ło 50°C. Za nu rze -
nie zaś dło ni w wo dzie o tej sa mej tem pe ra tu rze wy wo łu je nie kom for to we
od czu cie go rą ca, a osta tecz nie uszko dze nie skó ry. Jest to spo wo do wa ne
tym, że schła dza na pa ra fi na wy twa rza za sty głą war stwę, któ rej prze wod -
nic two ciepl ne jest ni skie. Za sty gła war stwa pa ra fi ny sta no wi izo la tor ter -
micz ny, któ ry chro ni przed nie ko rzyst nym od dzia ły wa niem płyn nej, go rą -
cej pa ra fi ny. Cza sa mi mię dzy za sty głą war stwę pa ra fi ny a skó rę do sta je się
po wie trze, zwięk sza ją ce wła ści wo ści izo la cyj ne tej war stwy (Grif fin i Kar -
se lis, 1988).

Ener gia ciepl na prze ka zy wa na tkan kom przez roz grza ną pa ra fi nę w trak -
cie jej przej ścia fa zo we go zwa na jest cie płem uta jo nym. Ilość cie pła uta jo ne -
go w przy pad ku pa ra fi ny jest nie wiel ka: oko ło 35 kJ kg–1 (Se kins i Eme ry,
1982). Po mi mo iż cien ka war stwa pa ra fi ny na po wierzch ni skó ry dość szyb -
ko się wy chła dza pod wpły wem po wie trza at mos fe rycz ne go o tem pe ra tu -
rze po ko jo wej, ni skie prze wod nic two ciepl ne pa ra fi ny prze ciw dzia ła nad -
mier nej utra cie zgro ma dzo nej ener gii ciepl nej. Po za tym war stwa pa ra fi ny
ogra ni cza pa ro wa nie wo dy z po wierzch ni skó ry, co rów nież zwięk sza wła ści -
wo ści izo la cyj ne.

Jak z te go wy ni ka, za bie gi cie pło lecz ni cze z uży ciem pa ra fi ny do star cza -
ją nie wiel ką ilość cie pła w wy ni ku krzep nię cia pa ra fi ny, jed nak istot nie
zmniej sza ją na tu ral ną utra tę cie pła. Wy ko rzy stu jąc tę wła ści wość pa ra fi ny,
moż na ją sto so wać ja ko bar dzo sku tecz ną me to dę miej sco we go ogrze wa nia
o nie wiel kim na tę że niu.

W wy ni ku ogra ni czo ne go pa ro wa nia wo dy z po wierzch ni skó ry na sku -
tek za bie gów pa ra fi no wych za uwa żal ne jest zwięk sze nie wil got no ści i ela -
stycz no ści skó ry. Dla te go też sto so wa nie te go ro dza ju za bie gów jest wska za -
ne w przy pad kach nad mier ne go wy su sza nia się skó ry.

Wskazówka praktyczna

Jed nym ze spo so bów uzy ska nia peł -
nych ko rzy ści z od dzia ły wa nia wyż szej
tem pe ra tu ry bez ry zy ka wy stą pie nia
obrzę ków jest unie sie nie koń czy ny 
(na mniej wię cej 15 mi nut) z okła dem
ciepl nym, któ ry jest okry ty z ze wnątrz
luź nym fo lio wym wor kiem, a na stęp nie
ręcz ni kiem. Ko lej nym spo so bem jest
wy ko ny wa nie za bie gów cie pło lecz ni -
czych w ko mo rze o tem pe ra tu rze 
pod wyż szo nej mniej wię cej do 70°C 
na sku tek ogrze wa nia np. lam pą pod -
czer wie ni. Wów czas za bie gi cie pło -
lecz ni cze moż na sko ja rzyć z ćwi cze -
nia mi koń czy ny, któ ra to koń czy na 
mo że być unie sio na. Sto so wa nie tej
me to dy po wo du je, że większość pa ra -
fi ny od pa da, za wsze jed nak po zo sta je
jej cien ka war stwa, na wet w ra zie 
wy ko ny wa nia ru chów koń czy ną.

Za bie gi cie pło lecz ni cze są sku tecz niej -
sze, gdy są sto so wa ne w ob rę bie rąk
lub stóp, z po wo du od dzia ły wa nia
bodź ca ciepl ne go na du żą po wierzch nię
oraz ma łą za war tość tka nek pod skór -
nych od dzie la ją cych sta wy od skó ry.
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Me to da cie pło lecz nic twa przed sta wio na wcze śniej jest sze ro ko sto so wa -
na wśród pa cjen tów cier pią cych na prze wle kłe cho ro by sta wów, ob ja wia ją -
ce się m.in. bo le sno ścią i ogra ni cze niem ru cho mo ści. Jed nak że wciąż jest
ma ło do wo dów na uko wych po twier dza ją cych sku tecz ność kli nicz ne go za -
sto so wa nia tej me to dy (Ay ling i Marks, 2000). W przy pad ku pa cjen tów
z roz po zna niem reu ma to idal ne go za pa le nia sta wów sto so wa nie ką pie li
i okła dów pa ra fi no wych sko ja rzo nych z ki ne zy te ra pią przy no si krót ko trwa -
łą po pra wę (Ro bin son i wsp., 2004). Po dob ne wy ni ki sto so wa nia ką pie li pa -
ra fi no wych uzy sku je się w in nych jed nost kach cho ro bo wych, co prze ma wia
za trak to wa niem tej me to dy ja ko uzu peł nie nia ca ło ścio we go le cze nia, a nie
wy izo lo wa nej for my le cze nia.

Prze ciw wska za nia i in ne ograniczenia

l Pa ra fi na sa ma w so bie jest sub stan cją ste ryl ną, nie ma bo wiem or ga ni -
zmów, któ re są zdol ne żyć w jed no li tej sub stan cji ole istej; po mi mo to
okła dy i ką pie le pa ra fi no we nie mo gą być sto so wa ne w te ra pii otwar tych
ran, po nie waż pa ra fi na bę dzie trak to wa na ja ko cia ło ob ce, a w kon se -
kwen cji opóź ni pro ces go je nia.

l Du ża ilość za nie czysz czeń w pa ra fi nie uży wa nej do za bie gów mo że być
sie dli skiem róż nych or ga ni zmów, jed nak jest bar dzo ma ło praw do po -
dob ne, aby to mo gło do pro wa dzić do wy wo ła nia in fek cji.

l Pa cjen ci z roz po zna nym sta nem za pal nym sta wów po wierz chow nie po -
ło żo nych nie po win ni być pod da wa ni za bie gom cie pło lecz nic twa, gdyż
bo dziec ciepl ny mo że za ostrzyć pro ces za pal ny.

l W nie któ rych (rzad kich) przy pad kach dłu go trwa ła eks po zy cja na pa ra -
fi nę mo że wy wo łać re ak cję aler gicz ną.

l Prze ciw wska za ne jest sto so wa nie ja kich kol wiek za bie gów cie pło lecz ni -
czych w ostrych sta nach za pal nych skó ry.

l Sta ny kli nicz ne po prze szcze pie skó ry z ogra ni czo nym krą że niem skór -
nym rów nież sta no wią prze ciw wska za nie do za bie gów cie pło lecz ni -
czych, z uży ciem pa ra fi ny włącz nie.

Płyn na pa ra fi na jest sub stan cją bar dzo ła two pal ną w ra zie nad mier ne go
roz grza nia. W po miesz cze niu, w któ rym użyt ku je się kuch nię pa ra fi no wą,
bez względ nie wy ma ga ne jest za opa trze nie w sprzęt ga śni czy, tj. koc ga śni czy
oraz ga śni ce na ba zie dwu tlen ku wę gla.

Roz la na na po wierzch ni pod ło gi pa ra fi na mo że po wo do wać nie bez pie -
czeń stwo po śli zgu, dla te go też na le ży ją bar dzo do kład nie ze brać.

OKŁA DY CIE PŁO LECZ NI CZE

Wy róż nia się dwie ka te go rie okła dów cie pło lecz ni czych: jed no krot ne go
i wie lo krot ne go użyt ku. Z ko lei wśród okła dów cie pło lecz ni czych wie lo -
krot ne go użyt ku wy róż nia się okła dy ciepl ne na ba zie cie czy, roz grze wa ne za
po mo cą pod grze wa czy oraz ku che nek mi kro fa lo wych. Są dwa ro dza je okła -

Próba gaszenia palącej się parafiny
wodą jest zupełnie nieskuteczna 
i niebezpieczna, ponieważ ze względu
na swoje właściwości fizyczne 
parafina będzie wypływać 
na powierzchnię wody.
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dów ciepl nych na ba zie cie czy, tj. okła dy su che i okła dy wil got ne. Okła dy
su che za zwy czaj są pla sty ko we, wy peł nio ne we wnątrz ole istą cie czą po dob -
ną do pa ra fi ny, do star cza ją prak tycz nie cie pło su che. Okła dy wil got ne za -
wie ra ją we wnątrz żel sy li ko no wy i, jak sa ma na zwa wska zu je, do star cza ją cie -
pło wil got ne. Oba ro dza je okła dów ma ją po rów ny wal ną zdol ność grzew -
czą, jed nak część pa cjen tów pre fe ru je wil got ne okła dy ciepl ne (Po in de xter
i wsp., 2002). Okła dy ciepl ne, któ re są roz grze wa ne w ku chen kach mi kro fa -
lo wych, zwy kle za wie ra ją żel lub ziar no od po wied nie go zbo ża. Ich użyt ko -
wa nie jest sto sun ko wo ła twe, na le ży jed nak zwró cić uwa gę, aby nie na grze -
wać nad mier nie wkła du.

Dru ga ka te go ria okła dów cie pło lecz ni czych obej mu je sze reg ro dza jów
okła dów jed no krot ne go użyt ku. Cie pło uzy ski wa ne przez ten ro dzaj okła -
dów po wsta je w prze bie gu re ak cji che micz nej za cho dzą cej we wnątrz okła -
du. Są to re ak cje che micz ne eg zo ener ge tycz ne; tym sa mym wska zu je to na
nie od wra cal ność re ak cji che micz nej, in du ko wa nej zwy kle przez po cią gnię -
cie lub zła ma nie spe cjal ne go ele men tu okła du. Okła dy te go ro dza ju są róż -
no rod ne go kształ tu i wiel ko ści, np. miej sco we okła dy ciepl ne zwy kle prze -
zna czo ne dla nar cia rzy.

ŻE LO WE OKŁA DY CIE PŁO LECZ NI CZE

Zwy kle za wie ra ją sy li ko no wy żel, np. ben to nit za mknię ty w płó cien nym opa -
ko wa niu. Ta ki ro dzaj że lu mo że gro ma dzić bar dzo du żą ilość wo dy, a tym sa -
mym w ra zie roz grza nia sta je się znacz nym źró dłem ener gii ciepl nej. Okład
skła da się z kil ku od se pa ro wa nych ma te ria ło wych prze dzia łów, wy glą dem
przy po mi na koł drę. Dzię ki te mu okład mo że przy bie rać zmien ne kształ ty bez
ry zy ka wy do sta nia się że lu na ze wnątrz. Kształt i wiel kość okła dów są do sto -
so wa ne do wy bra nej oko li cy cia ła. Okła dy roz grze wa się w spe cjal nych, elek -
trycz nych, wod nych pod grze wa czach o tem pe ra tu rze wo dy oko ło 75–80°C;
tem pe ra tu ra wo dy jest sta le kon tro lo wa na przez ter mo stat. Okła dy zwy kle są
za wie sza ne w pod grze wa czu. Na cał ko wi te na grza nie zim ne go okła du po trze -
ba w za leż no ści od mo cy pod grze wa cza od 30 mi nut do 2 go dzin.

Za bie gi z uży ciem te go ro dza ju okła dów są wy ko ny wa ne zgod nie z me -
to dy ką po da ną po wy żej, tj. obej mu ją cą przy go to wa nie pa cjen ta i urzą dze nia
oraz uwzględ nie nie prze ciw wska zań. Ko niecz ne jest rów nież spraw dze nie,
czy pa cjent nie ma za bu rzeń czu cia, gdyż tem pe ra tu ra źró dła cie pła w przy -
pad ku okła dów że lo wych jest zde cy do wa nie wyż sza niż tem pe ra tu ra pa ra -
fi ny, co mo że spo wo do wać uszko dze nie tka nek w ra zie za sto so wa nia nie wy -
star cza ją cej war stwy izo la cyj nej.

Okła dy że lo we na le ży owi nąć ręcz ni kiem, aby gru bość ta kiej izo la cji mię -
dzy okła dem a skó rą wa ha ła się w gra ni cach 1–2 cm. Ten spo sób izo la cji za -
pew nia bez piecz ne sto so wa nie okła dów, mi mo że ich tem pe ra tu ra się ga
75°C; tem pe ra tu ra skó ry w trak cie za bie gu nie prze kra cza 42°C. Po upły wie
oko ło 8 mi nut skó ra osią ga mak sy mal ną war tość tem pe ra tu ry (Leh mann
i wsp., 1966). Pod czas za bie gu tem pe ra tu ra okła du sys te ma tycz nie spa da, na -
to miast tem pe ra tu ra skó ry i tka nek po wierz chow nych ro śnie dzię ki za sto so -
wa niu izo la cji chro nią cej przed utra tą cie pła (ryc. 11.1 i 11.2). Dla te go też

Okła dy ciepl ne jed no krot ne go użyt ku
są nie ko rzyst ne ze wzglę du na to, że
za nie czysz cza ją śro do wi sko. Po za tym
nie ma żad nych do wo dów prze ma wia -
ją cych za tym, że w cie pło lecz nic twie
są one efek tyw niej sze niż okła dy wie -
lo krot ne go użyt ku.

Wskazówka praktyczna

W ra zie zmia ny okła du ciepl ne go na
no wy po upły wie 10 mi nut od roz po czę -
cia za bie gu wy dłu ża się fa za ogrze wa -
nia, ale nie wpły wa to bez po śred nio na
sto pień prze grza nia tka nek pod skór -
nych pod czas 20-mi nu to we go za bie gu
(Leh mann i wsp., 1966). Dla te go też
uza sad nio ne wy da je się nie zmie nia nie
okła dów ciepl nych w trak cie za bie gu.
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po upły wie oko ło 10 mi nut od roz po czę cia za bie gu te ra peu ta po wi nien
spraw dzić sto pień skór nej od po wie dzi pa cjen ta na bo dziec ciepl ny. Jed nak -
że ob raz po wierzch ni skó ry nie jest wy star cza ją cym wskaź ni kiem stop nia
prze grza nia, pa cjent po wi nien po in for mo wać te ra peu tę o stop niu od czu wa -
nia za sto so wa ne go bodź ca ciepl ne go (Fy fe, 1982). Za bieg cie pło lecz ni czy
z wy ko rzy sta niem okła dów że lo wych trwa zwy kle oko ło 15–20 mi nut.

KĄ PIE LE ZMIEN NO CIEPL NE

Za bieg z wy ko rzy sta niem ką pie li zmien no ciepl nych wy wo łu je znacz ne prze -
krwie nie po włok skór nych. Wsku tek sto so wa nia ką pie li zmien no ciepl nych
tem pe ra tu ra tka nek pod skór nych, umiej sco wio nych tuż pod po wierzch nią
skó ry, mo że się wa hać od 8 do 14°C, a na głę bo ko ści 1 cm we wnątrz mię śni
ob ser wu je się nie wiel ką zmia nę tem pe ra tu ry – mniej wię cej o 0,5°C (My rer
i wsp., 1997). W od róż nie niu od te go za bie gu, okła dy z lo du wy wo łu ją spa -
dek mniej wię cej o 7°C we wnątrz mię śni, a tka nek pod skór nych o 17°C.

Ką pie le zmien no ciepl ne są sto so wa ne w ce lu in ten syw ne go po bu dze nia
re cep to rów czu cio wych skó ry na sku tek od dzia ły wa nia zmien nych bodź -
ców ciepl nych. Bodź ce zmien no ciepl ne wy wo łu ją sto sun ko wo in ten syw ną
sty mu la cję, po nie waż zmia na bodź ca z zim ne go na cie pły i od wrot nie na -
stę pu je tuż przed osią gnię ciem ada pta cji re cep to rów czu cio wych. Sil na sty -
mu la cja sen so rycz na wpły wa na su biek tyw ne zmniej sze nie do le gli wo ści bó -
lo wych w trak cie za bie gu w wy ni ku za dzia ła nia me cha ni zmu bram ko wa nia
(roz dział 6). Nie ma jed nak jed no znacz nych do wo dów po twier dza ją cych
ko rzyst ny wpływ ką pie li zmien no ciepl nych na zmniej sze nie miej sco we go
obrzę ku na sku tek na prze mien nej re ak cji skur czo wej i roz kur czo wej na czyń
skór nych. Co wię cej, ką pie le zmien no ciepl ne mo gą na si lać obrzęk koń czyn,
po nie waż me to dy ka te go za bie gu fi zy kal ne go po le ga na za nu rze niu i ob ni -
że niu koń czyn.

Me to dy ka wy ko na nia za bie gu

Na le ży po in for mo wać pa cjen ta o spe cy fi ce za bie gu i me to dzie je go wy ko na -
nia oraz prze pro wa dzić ty po we ba da nie wraż li wo ści ter micz nej skó ry oko -
li cy pod da wa nej za bie go wi.

Dwie wan ny od po wied niej wiel ko ści na peł nia się wo dą: jed ną z nich
wo dą o tem pe ra tu rze 40–45°C, dru gą wo dą o tem pe ra tu rze 15–20°C (tem -
pe ra tu ra zim nej wo dy wo do cią go wej zwy kle za wie ra się w tym prze dzia le
tem pe ra tu ry). Za bieg roz po czy na się i koń czy za nu rze niem w wan nie z wo -
dą o wyż szej tem pe ra tu rze. Ką piel w wan nie z cie płą wo dą trwa zwy kle 3
lub 4 mi nu ty, w wan nie zaś z zim ną wo dą nie prze kra cza 1 mi nu ty. Ta ki cykl
po wta rza się 3 lub 4 ra zy, ca ły za bieg trwa w gra ni cach 15–25 mi nut. Za le -
ca się, aby po cząt ko we za nu rze nie w cie płej wo dzie trwa ło oko ło 10 mi nut
w ce lu wy wo ła nia więk sze go prze krwie nia (Leh mann i de La teur, 1982).

W wy ni ku na prze mien ne go za nu rza nia koń czyn w wan nach na stę pu je
pod czas za bie gu czę ścio we wy chło dze nie wo dy o wyż szej tem pe ra tu rze oraz
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ogrza nie wo dy o niż szej tem pe ra tu rze. Dla te go też na le ży uzu peł niać wan -
ny wo dą o od po wied niej tem pe ra tu rze, aby utrzy my wać wska za ną tem pe ra -
tu rę te ra peu tycz ną. Wan ny po win ny być za opa trzo ne w ter mo me try do sta -
łe go mo ni to ro wa nia tem pe ra tu ry wo dy.

HY DRO TE RA PIA

Za sto so wa nie cie płej wo dy ja ko bodź ca fi zy kal ne go jest zna ne i wy ko rzy sty -
wa ne od wie ków, zwłasz cza gdy od kry to na tu ral ne po kła dy wód ter mal nych.
Ich co raz szer sze wy ko rzy sty wa nie prze ja wia się po wsta wa niem co raz więk -
szej licz by ośrod ków od no wy bio lo gicz nej, tzw. spa. W nie któ rych re jo nach
geo gra ficz nych, np. na Is lan dii czy w No wej Ze lan dii, na tu ral ne wo dy ter -
mal ne wy stę pu ją w po sta ci gej ze rów lub wy do sta ją się z mu li stych pod ło ży.
Wo dy ter mal ne są zwy kle bo ga te w związ ki siar ki i in ne ro dza je mi ne ra łów.
Tem pe ra tu rę wód grun to wych rów nież moż na pod wyż szyć przez wy mu sze -
nie jej prze pły wu przez głęb sze i cie plej sze war stwy stra tos fe ry. Przy kła dem
mo gą być miej sca bo ga te w ska ły wa pien ne, gdzie wo da jest wtła cza na w głąb
zie mi przez na tu ral ne otwo ry skal ne, a na stęp nie ogrza na wy pły wa na po -
wierzch nię; np. w oko li cach mia sta Bath w Wiel kiej Bry ta nii wy pły wa ją ca
wo da osią ga tem pe ra tu rę oko ło 46°C.

Pod czas sto so wa nia me tod, w któ rych ca łe cia ło jest za nu rzo ne w wo dzie
oraz wy ko ny wa ne są ćwi cze nia ru cho we, głów ny efekt lecz ni czy jest skut -
kiem od dzia ły wa nia przede wszyst kim ćwi czeń ru cho wych, w mniej szym zaś
stop niu – cie płej, bo ga tej w mi ne ra ły wo dy. Za gad nie nia hy dro te ra pii wy -
kra cza ją po za te ma ty kę ni niej sze go pod ręcz ni ka, po win ny więc zo stać omó -
wio ne osob no z uwzględ nie niem obec ne go sta nu wie dzy w tym za kre sie.

KĄ PIE LE WI RO WE

Wan ny prze zna czo ne do ką pie li wi ro wych są me ta lo wy mi zbior ni ka mi róż -
nej wiel ko ści. Mniej sze są prze zna czo ne do wy ko ny wa nia za bie gów w ob rę -
bie koń czyn, więk sze umoż li wia ją pa cjen to wi przy ję cie po sta wy sie dzą cej
pod czas za bie gu. Po ję cie ką pie li wi ro wej wy ni ka ze spe cy fi ki za bie gu; pod
wpły wem pom py elek trycz nej na stę pu je wzbu dze nie in ten syw ne go ru chu
wo dy, któ ra mie sza jąc się z po wie trzem, two rzy stru mień po wietrz no -wod -
ny. Si ła stru mie nia mo że być re gu lo wa na po przez pom pę lub tur bi nę. Kie -
ru nek stru mie nia moż na rów nież re gu lo wać przez usta wie nie wyj ścia dy szy.
Z ko lei mie sza cze wo dy umoż li wia ją do wol ne do sto so wa nie tem pe ra tu ry
wo dy, zwy kle w gra ni cach 36–41°C.

Wzbu rzo ny ruch wo dy po wo du je sty mu la cję me cha nicz ną po wierzch ni
skó ry. Naj praw do po dob niej sty mu la cja me cha no re cep to rów o du żej śred -
ni cy oraz ter mo re cep to rów wy wo łu je efekt anal ge tycz ny (Walsh, 1996), któ -
re go pod sta wą jest me cha nizm bram ko wa nia bodź ców bó lo wych, omó wio -
ny w roz dzia le 6. Me cha nicz ne od dzia ły wa nie stru mie nia wo dy mo że być
rów nież po moc ne w oczysz cza niu otwar tych ran, de li kat nie usu wa jąc za -
nie czysz cze nia i mar twe tkan ki. In ten syw ny stru mień wo dy mo że usu wać

Ko rzyst ny wpływ ką pie li po łą czo nych 
z gim na sty ką w wo dach ter mal nych
przy pi sy wa ny jest związ kom mi ne ral -
nym za war tym w te go ro dza ju wo dzie.
Jed nak że po dob nie ko rzyst ne efek ty
moż na rów nież uzy skać, sto su jąc tyl ko
bo dziec ciepl ny.

Po mi mo iż po każ dym za bie gu wo da
jest wy mie nia na, za le ca się sto so wa -
nie środ ka bak te rio bój cze go, np. pod -
chlo ry nu so du w stę że niach 1:20 (5%)
do 1:100 (1%) (Walsh, 1996).


