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παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για το πότε και το 
πώς τα φυσικά μέσα μπορεί να πιο αποτελεσματικά, 
με ασφάλεια εφαρμοζόμενα, για το πότε πρέπει να 
αποφεύγονται και περιγράφει τα αποτελέσματα της 
ενσωμάτωσης των φυσικών μέσων σε ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης. Το βιβλίο καλύπτει τη θεωρία στην 
οποία βασίζεται η εφαρμογή κάθε μέσου, τις φυσιολο-
γικές διαδικασίες που επηρεάζει το μέσο, την έρευνα 
που αφορά στα αποτελέσματά του και τη λογική για τις 
προτάσεις θεραπευτικών παρεμβάσεων. Τα κεφάλαια 
περιλαμβάνουν μελέτες περιπτώσεων με μοντέλο ερευ-
νητικών στρατηγικών σε διαδικτυακές βάσεις ιατρικής 
βιβλιογραφίας (PubMed), που χρησιμοποιούνται για 
την αναγνώριση σχετικής έρευνας, με live συνδέσμους 
στο MEDLINE στην ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου.

Με αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης θα είναι ικανός 
να ενσωματώνει τα κατάλληλα φυσικά μέσα και τις 
παραμέτρους παρέμβασης μέσα σε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα αποκατάστασης για να προαγάγει τα βέλ-
τιστα αποτελέσματα για τον ασθενή. Οι αναγνώστες 
θα αισθάνονται σίγουροι να σχεδιάζουν ανεξάρτητες 
ερευνητικές στρατηγικές και να εντοπίζουν σχετική 
βιβλιογραφία στην PubMed, μια ελεύθερα προσβάσι-
μη, συνεχώς ενημερωμένη μηχανή αναζήτησης, που 
παρέχει πρόσβαση στο MEDLINE, μια βάση δεδομένων 
βιοϊα τρικής σχετιζόμενης βιβλιογραφίας, που διατηρεί-
ται από την Αμερικανική Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη 
(U.S. National Library of Medicine).

Οι συστάσεις αυτού του βιβλίου αναφορικά με την 
κλινική χρήση των φυσικών μέσων ενσωματώνουν 
απόψεις από μια ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Οδηγού Εξάσκησης του Φυσικοθεραπευτή 
[Guide to Physical Therapist Practice 3.0 (Guide 3.0)] 
της American Physical Therapy Association.1 O οδηγός 
αυτός, ένα μοντέλο επαγγελματικής φυσικοθεραπευ-
τικής εξάσκησης, περικλείει τις βασικές προδιαγραφές 
για ποιοτική αξιολόγηση, επαγγελματική προσέγγιση, 
εξάσκηση με βάση ενδείξεις και τη Διεθνή Ταξινόμηση 
του μοντέλου Λειτουργικότητας, Ανικανότητας και 
Υγείας [International Classification of Functioning, 
Disa bility and Health (ICF)] του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ). Ο οδηγός χρησιμοποιείται ευρέως 
από φυσικοθεραπευτές και τους βοηθούς τους. Σε αυτό 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο
Τι είναι τα φυσικά μέσα;
Οι κατηγορίες των φυσικών μέσων

Θερμικά μέσα
Μηχανικά μέσα
Ηλεκτρομαγνητικά μέσα

Τα αποτελέσματα των φυσικών μέσων
Φλεγμονή και επούλωση
Πόνος
Εκτασιμότητα του κολλαγόνου και κινητικοί  

περιορισμοί
Μυϊκός τόνος

Γενικές αντενδείξεις και προφυλάξεις για τη χρήση  
των φυσικών μέσων

Εγκυμοσύνη
Κακοήθεια
Βηματοδότης ή άλλη εμφυτευμένη ηλεκτρονική 

συσκευή
Προβλήματα στην αισθητικότητα  

και στην πνευματική διαύγεια
Η αξιολόγηση και ο σχεδιασμός για τη χρήση  

των φυσικών μέσων
Επιλέγοντας ένα φυσικό μέσο
Ιδιότητες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στην 

επιλογή των φυσικών μέσων
Η χρήση των φυσικών μέσων σε συνδυασμό μεταξύ 

τους ή με άλλες παρεμβάσεις
Τεκμηρίωση 
Ανασκόπηση κεφαλαίου
Γλωσσάρι
Παραπομπές 

Πώς να χρησιμοποιήσετε  
αυτό το βιβλίο
Αυτό το βιβλίο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως βα-
σικό εγχειρίδιο για όσους μαθαίνουν τη χρήση των 
φυσικών μέσων στην αποκατάσταση. Γράφτηκε 
για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών που δι-
δάσκονταν τη θεω ρία και εξασκούνταν στην εφαρ-
μογή των φυσικών μέσων και για να βοηθήσει τους 
επαγγελματίες της αποκατάστασης να συνοψίσουν 
και να ενημερώσουν τη γνώση τους. Αυτό το βιβλίο 
περιγράφει τα αποτελέσματα των φυσικών μέσων, 
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το βιβλίο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις αρχές της 
πρακτικής με βάση τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα 
και στα συνθετικά τού παραπάνω μοντέλου, στην επι-
λογή και την εφαρμογή των φυσικών μέσων. Το ICF 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επίδραση των 
παρεμβάσεων των φυσικών μέσων στην έκβαση του 
ασθενούς, χρωματίζοντας τα συνθετικά του μοντέλου 
χειρισμού φυσικοθεραπευτή-ασθενούς/πελάτη. Αυτό 
το μοντέλο αναπτύχθηκε το 2001 ως μια απόπειρα να 
περιγράψει τις λειτουργικές ικανότητες και διαφορές 
και έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως, ιδιαίτερα μεταξύ των 
επαγγελματιών της αποκατάστασης.2 Επίσης, δίνονται 
ειδικές συστάσεις μέσα στο βιβλίο, που προέρχονται 
από τις καλύτερα διαθέσιμες αποδείξεις των φυσιο-
λογικών αποτελεσμάτων των φυσικών μέσων και οι 
ερευνητικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για 
την εντόπιση αυτών των αποδείξεων. Το βιβλίο χωρί-
ζεται σε έξι μέρη:

Μέρος 1ο: Η εισαγωγή στα φυσικά μέσα περιλαμβάνει 
αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο ακολουθεί-
ται από ένα κεφάλαιο που εισάγει τα φυσιολογικά 
αποτελέσματα των φυσικών μέσων και την κλινική 
τους χρήση από διάφορους επαγγελματίες.

Μέρος 2ο: H παθολογία και τα προβλήματα των ασθενών 
ξεκινά με ένα κεφάλαιο για τη φλεγμονή και την 
επαναδόμηση του ιστού, το οποίο ακολουθείται από 
μεμονωμένα κεφάλαια για τον πόνο, τις ανωμαλίες 
του τόνου και τους κινητικούς περιορισμούς.

Μέρος 3ο: Tα θερμικά μέσα περιλαμβάνουν το 
επιφανεια κό ψυχρό και θερμό επίθεμα, τον υπέρη-
χο και τη διαθερμία.

Μέρος 4ο: Tα ηλεκτρικά ρεύματα ξεκινούν με ένα κε-
φάλαιο που περιγράφει τις φυσικές ιδιότητες των 
ηλεκτρικών ρευμάτων. Αυτό ακολουθείται από 
μεμονωμένα κεφάλαια για τη χρήση του ηλεκτρι-
κού ερεθισμού στη μυϊκή συστολή, τον έλεγχο του 
πόνου, την επούλωση του ιστού και από ένα νέο 
κεφάλαιο για την ηλεκτρομυογραφική (ΗΜΓ) βιο-
ανατροφοδότηση.

Μέρος 5ο:Τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα καλύπτουν τα la-
ser, το φως και την υπεριώδη (UV) θεραπεία.

Μέρος 6ο: Τα μηχανικά μέσα καλύπτουν την υδροθερα-
πεία, την έλξη και τη συμπίεση.

Το βιβλίο έχει ένα συνοδευτικό site με υλικό για 
μαθητές και άλλους αναγνώστες και επιπλέον υλικό 
για καθοδηγητές μόνο. Όλοι οι αναγνώστες μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε πίνακες από το 2ο–6ο μέρος του 
βιβλίου σε ερευνητικά μοντέλα του MEDLINE για σχετι-
κές αποδείξεις, μια σημαντική προσθήκη σε αυτήν την 
έκδοση. Επίσης, μπορούν να είναι διαθέσιμα στο Δια-
δίκτυο online για όλους τους αναγνώστες τα ακόλουθα: 
Ηλεκτρικός Ερεθισμός, Υπέρηχος και το Εγχειρίδιο 
του Laser· υπερσύνδεσμοι σε όλες τις αναφερόμενες 

παραπομπές στοPubMed, καθώς και η ανασκόπηση 
των ασκήσεων και τα τεστ εξάσκησης. Επιπρόσθετα, οι 
καθηγητές έχουν πρόσβαση σε PowerPoint παρουσιά-
σεις, εικόνες και τεστ για όλα τα κεφάλαια.

Τι είναι τα φυσικά μέσα; 
Τα φυσικά μέσα αποτελούνται από ενέργεια και υλικά 
που εφαρμόζονται στους ασθενείς για να τους βοηθή-
σουν στην αποκατάστασή τους. Αυτά περιλαμβάνουν 
τη θερμότητα, το ψυχρό, το νερό, την πίεση, τον ήχο 
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα ηλεκτρικά 
ρεύματα. Ο όρος φυσικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να περιγράψει α) τον γενικό τύπο της ενέργειας, 
όπως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή ο ήχος, β) 
ένα συγκεκριμένο εύρος μέσα στον γενικό τύπο, όπως 
η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) ή ο υπέρηχος και τα 
πραγματικά μέσα εφαρμογής της ενέργειας, όπως η 
λάμπα UV ή η κεφαλή του υπερήχου. Οι όροι βιοφυσι-
κό μέσο και ηλεκτροφυσικό μέσο χρησιμοποιούνται 
στη θέση του όρου «φυσικό μέσο» διαδοχικά σε αυτό 
το βιβλίο. 

2 PART I • Introduction to Physical Agents

Part V: Electromagnetic Agents discusses lasers, light, and 
ultraviolet (UV) therapy.

Part VI: Mechanical Agents covers hydrotherapy, traction, and 
compression.

The book also has a companion website with materials for 
students and other readers and additional materials for course 
instructors only. All readers can access tables from parts II 
through VI of the book with sample MEDLINE searches for 
relevant evidence, an important addition to the site for this 
edition. The Electrical Stimulation, Ultrasound, and Laser 
Light Handbook; hyperlinks to all cited references in PubMed; 
review exercises; and practice tests continue to be available 
online to all readers. In addition, course instructors have 
access to PowerPoint slide sets, images, and test banks for all  
chapters.

What Are Physical Agents?
Physical agents consist of energy and materials applied to 
patients to assist in their rehabilitation. Physical agents include 
heat, cold, water, pressure, sound, electromagnetic radiation, 
and electrical currents. The term physical agent can be used 
to describe the general type of energy, such as electromagnetic 
radiation or sound; a specific range within the general type, 
such as ultraviolet (UV) radiation or ultrasound; and the 
actual means of applying the energy, such as a UV lamp or 
an ultrasound transducer. The terms physical modality, bio-
physical agent, physical agent modality, electrophysical agent, 
and modality are frequently used in place of the term physical 
agent and are used interchangeably in this book.

agents. Mechanical agents include traction, compression, 
water, and sound. Electromagnetic agents include electro-
magnetic fields and electrical currents. Some physical agents 
fall into more than one category. Water and ultrasound, for 
example, can have mechanical and thermal effects.

THERMAL AGENTS
Thermal agents transfer energy to a patient to increase or 
decrease tissue temperature. Examples include hot packs, ice 
packs, ultrasound, whirlpool, and diathermy. Cryotherapy is 
the therapeutic application of cold, whereas thermotherapy is 
the therapeutic application of heat. Depending on the thermal 
agent and the body part to which it is applied, temperature 
changes may be superficial or deep and may affect one 
type of tissue more than another. For example, a hot pack 
produces the greatest temperature increase in superficial 
tissues with high thermal conductivity in the area directly 
below it. In contrast, ultrasound produces heat in deeper 
tissues and produces the most heat in tissues having high 
ultrasound absorption coefficients, such as tendon and bone. 
Diathermy, which involves applying shortwave or microwave 
electromagnetic energy, heats deep tissues having high electrical  
conductivity.

Thermotherapy is used to increase circulation, metabolic 
rate, and soft tissue extensibility or to decrease pain. Cryo-
therapy is applied to decrease circulation, metabolic rate, or 
pain. A full discussion of the principles underlying the processes 
of heat transfer; the methods of heat transfer used in rehabilita-
tion; and the effects, indications, and contraindications for 
applying superficial heating and cooling agents is provided in 
Chapter 8. The principles and practice of applying deep-heating 
agents are discussed in Chapter 9 in the section on thermal 
applications of ultrasound and in Chapter 10 in the section 
on diathermy.

Ultrasound is a physical agent that has both thermal and 
nonthermal effects. Ultrasound is defined as sound with a 
frequency greater than 20,000 cycles/second—too high to be 
heard by humans. Ultrasound is a mechanical form of energy 
composed of alternating compression and rarefaction waves. 
Thermal effects, including increased deep and superficial tissue 
temperature, are produced by continuous ultrasound waves 
of sufficient intensity, and nonthermal effects are produced 
by both continuous and pulsed ultrasound. Continuous 
ultrasound is used to heat deep tissues to increase circulation, 
metabolic rate, and soft tissue extensibility and to decrease 
pain. Pulsed ultrasound is used to facilitate tissue healing or 
to promote transdermal drug penetration by nonthermal 
mechanisms. Further information on the theory and practice 
of applying ultrasound is provided in Chapter 9.

MECHANICAL AGENTS
Mechanical agents apply force to increase or decrease pressure 
on the body. Examples of mechanical agents include water, 
traction, compression, and sound. Water can provide resistance, 
hydrostatic pressure, and buoyancy for exercise or can apply 
pressure to clean wounds. Traction decreases the pressure 
between structures, whereas compression increases the pressure 
on and between structures. Ultrasound is discussed in the 
previous section.

The therapeutic use of water is called hydrotherapy. Water 
can be applied with or without immersion. Immersion in water 

Clinical Pearl

Physical agents are energy and materials applied to patients 
to assist in their rehabilitation. Physical agents include heat, 
cold, water, pressure, sound, electromagnetic radiation, and 
electrical currents.

 TABLE 1.1 Categories of Physical Agents

Category Types Clinical Examples

Thermal Deep-heating agents Ultrasound, diathermy
Superficial heating 

agents
Hot pack

Cooling agents Ice pack
Mechanical Traction Mechanical traction

Compression Elastic bandage, 
stockings

Water Whirlpool
Sound Ultrasound

Electromagnetic Electromagnetic 
fields

Ultraviolet, laser

Electrical currents TENS

TENS, Transcutaneous electrical nerve stimulation.

Categories of Physical Agents
Physical agents can be categorized as thermal, mechanical, or 
electromagnetic (Table 1.1). Thermal agents include superficial-
heating agents, deep-heating agents, and superficial-cooling 

 Κλινική σημείωση

Τα φυσικά μέσα είναι ενέργεια και υλικά που εφαρ-
μόζονται στους ασθενείς για να τους βοηθήσουν στην 
αποκατάσταση. Αυτά περιλαμβάνουν τη θερμότητα, 
το ψυχρό, το νερό, την πίεση, τον ήχο την ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία και τα ηλεκτρικά ρεύματα.

Οι κατηγορίες των φυσικών μέσων 
Τα φυσικά μέσα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
θερμικά, μηχανικά ή ηλεκτρομαγνητικά (Πίνακας 1.1). 

ΠΙΝΆΚΆΣ 1.1 Κατηγορίες των φυσικών μέσων

Κατηγορία Τύποι Κλινικά 
παραδείγματα

Θερμικά Εν τω βάθει 
θερμικά μέσα

Επιφανειακά 
θερμικά μέσα

Διαθερμία, 
υπέρηχος

Θερμό επίθεμα
Ψυχρά μέσα

Μηχανικά Έλξη
Συμπίεση

Νερό

Ήχος

Μηχανική έλξη
Ελαστικός  

επίδεσμος
Κάλτσες
Δινόλουτρο
Υπέρηχος

Ηλεκτρο-
μαγνητικά

Ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία

Ηλεκτρικά 
ρεύματα

Υπεριώδης 
ακτινοβολία, 
LASER

TENS

TENS: διαδερμικός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός.
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Τα θερμικά μέσα περιλαμβάνουν τα επιφανειακά θερ-
μικά μέσα, τα εν τω βάθει θερμικά και τα ψυχρά επιφα-
νειακά μέσα. Τα μηχανικά μέσα περιλαμβάνουν την 
έλξη, τη συμπίεση, το νερό και τον ήχο. Τα ηλεκτρο-
μαγνητικά μέσα περιλαμβάνουν τα ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία και τα ηλεκτρικά ρεύματα. Ορισμένα φυσικά 
μέσα εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. 
Το νερό και ο υπέρηχος, για παράδειγμα, μπορούν να 
έχουν μηχανικά και θερμικά αποτελέσματα. 

ΘΕΡΜΙΚΆ ΜΕΣΆ 
Τα θερμικά μέσα μεταδίδουν ενέργεια σε έναν ασθενή 
για να αυξήσουν ή να μειώσουν τη θερμοκρασία του 
ιστού. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα θερμά και 
ψυχρά επιθέματα, τον υπέρηχο, το δινόλουτρο και 
τη διαθερμία. Η κρυοθεραπεία είναι η θεραπευτική 
εφαρμογή ψυχρού, ενώ η θερμοθεραπεία η εφαρμογή 
θερμού. Ανάλογα με το θεραπευτικό μέσο και το σημείο 
του σώματος στο οποίο αυτό εφαρμόζεται, οι θερμο-
κρασιακές αλλαγές μπορεί να είναι επιφανειακές ή εν 
τω βάθει και μπορεί να επηρεάζουν το ένα είδος ιστού 
περισσότερο από το άλλο. Για παράδειγμα, ένα θερμό 
επίθεμα δημιουργεί τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή 
αύξηση στους επιφανειακούς ιστούς, με τη μεγαλύτερη 
θερμική αγωγιμότητα στην περιοχή αμέσως κάτω από 
αυτό. Αντιθέτως, ο υπέρηχος παράγει θερμότητα στους 
εν τω βάθει ιστούς και παράγει τη μεγαλύτερη θερμό-
τητα στους ιστούς που έχουν υψηλούς συντελεστές 
απορρόφησης του υπερήχου, όπως ο τένοντας και το 
οστό. Η διαθερμία, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή 
βραχέος κύματος ή μικροκυματικής ηλεκτρομαγνητικής 
ενέργειας, θερμαίνει τους εν τω βάθει ιστούς που έχουν 
υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Η θερμοθεραπεία χρησιμοποιείται για να αυξήσει 
την κυκλοφορία, τον μεταβολικό ρυθμό και την εκτα-
σιμότητα των μαλακών ιστών ή για να μειώσει τον 
πόνο. Η κρυοθεραπεία εφαρμόζεται για να μειώσει 
την κυκλοφορία, τον μεταβολικό ρυθμό ή τον πόνο. 
Στο Κεφάλαιο 8 παρέχεται μια πλήρης συζήτηση των 
αρχών στις οποίες υπόκεινται οι διαδικασίες της μετα-
φοράς θερμότητας, οι μέθοδοι της μεταφοράς θερμό-
τητας που χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση, τα 
αποτελέσματά τους και οι ενδείξεις και αντενδείξεις 
της εφαρμογής επιφανειακής θερμότητας και ψυχρών 
μέσων. Οι αρχές και η εξάσκηση της εφαρμογής εν τω 
βάθει μέσων συζητούνται στο Κεφάλαιο 9, στο χωρίο 
για τις θερμικές εφαρμογές του υπερήχου και στο Κε-
φάλαιο 10 στο χωρίο της διαθερμίας.

Ο υπέρηχος είναι ένα φυσικό μέσο που έχει θερ-
μικά και μη θερμικά αποτελέσματα. Ο υπέρηχος πε-
ριγράφεται ως ένας ήχος με συχνότητα μεγαλύτερη 
των 20.000 κύκλων/δευτερόλεπτο [Hertz (Hz)] – πολύ 
υψηλή για να ακουστεί από ανθρώπους. Ο υπέρηχος 
είναι μια μηχανική μορφή ενέργειας που συντίθεται 
από εναλλασσόμενα κύματα συμπίεσης και αραίωσης. 

Τα θερμικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της 
αυξημένης εν τω βάθει και επιφανειακής θερμοκρασίας 
του ιστού, παράγονται από συνεχή κύματα υπερήχου 
επαρκούς έντασης και τα μη θερμικά αποτελέσματα 
παράγονται τόσο από τον συνεχή όσο και τον παλμικό 
υπέρηχο. Ο συνεχής υπέρηχος χρησιμοποιείται για να 
θερμάνει τους εν τω βάθει ιστούς, ώστε να βελτιώσουν 
την αιμάτωσή τους και τον μεταβολικό τους ρυθμό, να 
αυξήσει την εκτασιμότητα των μαλακών ιστών και για 
να μειώσει τον πόνο. Ο παλμικός υπέρηχος χρησιμοποι-
είται για να διευκολύνει την επούλωση των ιστών και 
να προαγάγει τη διαδερμική διείσδυση φαρμάκου μέσω 
μη θερμικών μηχανισμών. Περισσότερες πληροφορίες 
πάνω στη θεωρία και στην εξάσκηση της εφαρμογής 
του υπερήχου παρέχονται στο Κεφάλαιο 9.

ΜΗΧΆΝΙΚΆ ΜΕΣΆ
Τα μηχανικά μέσα εφαρμόζουν δύναμη για να αυξήσουν 
ή να μειώσουν την πίεση πάνω στο σώμα. Τα παραδείγ-
ματα των μηχανικών μέσων περιλαμβάνουν το νερό, 
την έλξη, τη συμπίεση και τον ήχο. Το νερό μπορεί να 
παρέχει αντίσταση, υδροστατική πίεση και πλευστό-
τητα για άσκηση ή μπορεί να παρέχει πίεση για τον 
καθαρισμό των τραυμάτων. Η έλξη μειώνει την πίεση 
μεταξύ των δομών, ενώ η συμπίεση αυξάνει την πίεση 
πάνω και μεταξύ των δομών. Ο υπέρηχος συζητήθηκε 
σε προηγούμενο χωρίο του βιβλίου.

Η θεραπευτική χρήση του νερού καλείται υδρο-
θεραπεία. Το νερό μπορεί να εφαρμοστεί με ή χωρίς 
εμβύθιση. Η εμβύθιση μέσα στο νερό αυξάνει την πίεση 
γύρω από τη βυθισμένη περιοχή, παρέχει πλευστότητα 
και, εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία 
της βυθισμένης περιοχής και του νερού, μεταφέρει 
θερμότητα προς ή από την περιοχή. Η κίνηση του νερού 
δημιουργεί τοπική πίεση, που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως αντίσταση για άσκηση, όταν μια περιοχή είναι 
βυθισμένη, και για απολύμανση ή καθαρισμό των υπο-
λειμμάτων των ανοικτών τραυμάτων, με ή χωρίς την 
εμβύθιση. Περαιτέρω πληροφορίες πάνω στη θεωρία 
και την εφαρμογή της υδροθεραπείας παρέχονται στο 
Κεφάλαιο 18.

Η έλξη συχνότερα χρησιμοποιείται για να μετριάσει 
την πίεση πάνω σε δομές, όπως τα νεύρα ή οι αρθρώ-
σεις που παράγουν πόνο ή άλλες αισθητικές αλλαγές 
και φλεγμαίνουν, όταν συμπιέζονται. Η έλξη μπορεί να 
κάνει φυσιολογική την αισθητικότητα και να εμποδίσει 
ή να μειώσει τη βλάβη ή τη φλεγμονή των συμπιεσμέ-
νων δομών. Τα ανακουφιστικά αποτελέσματα αποσυ-
μπίεσης της έλξης μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα, 
ανάλογα με τη φύση της υποκείμενης παθολογίας και 
τη δύναμη, τη διάρκεια και το μέσο εφαρμογής της 
έλξης. Περαιτέρω πληροφορίες πάνω στη θεωρία και 
την εφαρμογή της έλξης παρέχονται στο Κεφάλαιο 19.

Η συμπίεση χρησιμοποιείται για να αντισταθμί-
σει την πίεση των υγρών και για να αντιστρέψει ή 
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να ελέγξει ένα οίδημα. Η δύναμη, η διάρκεια και τα 
μέσα εφαρμογής της συμπίεσης μπορεί να ποικίλλουν 
για να ελέγξουν το μέγεθος του αποτελέσματος και 
για να ταιριάζουν στις διαφορετικές απαιτήσεις των 
ασθενών. Περαιτέρω πληροφορίες πάνω στη θεωρία 
και στην εφαρμογή της συμπίεσης παρέχονται στο 
Κεφάλαιο 20.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΆΓΝΗΤΙΚΆ ΜΕΣΆ
Τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα εφαρμόζουν ενέργεια με 
τη μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή ενός 
ηλεκτρικού ρεύματος. Τα παραδείγματα των ηλεκτρο-
μαγνητικών μέσων περιλαμβάνουν την UV ακτινοβο-
λία, την υπέρυθρη ακτινοβολία, LASER, τη διαθερμία 
και το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ποικιλία στη συχνότητα 
και την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
αλλάζει τα αποτελέσματα και το βάθος της διείσδυσης. 
Για παράδειγμα, η UV ακτινοβολία, η οποία έχει μια 
συχνότητα 7,5 x 1014 έως 1015 κύκλους/δευτερόλε-
πτο [Hertz (Hz)], παράγει ερύθημα και μαύρισμα του 
δέρματος, ενώ η υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία έχει 
συχνότητα από 1011 έως 1014 Hz, παράγει θερμότητα 
μόνο στους επιφανειακούς ιστούς. Το LASER εξάγει 
μονοχρωματική, συνεχή και κατευθυνόμενη ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία, που γενικά είναι στο εύρος 
της συχνότητας του ορατού φωτός ή της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας. Η συνεχής διαθερμία βραχέων κυμά-
των, η οποία έχει μια συχνότητα από 105 έως 106 Hz, 
παράγει θερμότητα τόσο στους επιφανειακούς όσο και 
στους εν τω βάθει ιστούς. Όταν η διαθερμία βραχέων 
κυμάτων είναι παλμική [παλμική διαθερμία βραχέων 
κυμάτων (ΠΔΒΚ)], για να παρέχει μια χαμηλού μέσου 
όρους έντασης ενέργεια, δεν παράγει θερμότητα. Αυτή 
η παρέμβαση είναι γνωστή ως μη θερμική θεραπεία 
βραχέων κυμάτων (ΜΘΘΒΚ). Η τελευταία θεωρεί-
ται ότι τροποποιεί τη διαπερατότητα της κυτταρικής 
μεμβράνης και της κυτταρικής λειτουργίας μέσω μη 
θερμικών μηχανισμών και έτσι ελέγχει τον πόνο και 
το οίδημα. Αυτά τα μέσα θεωρούνται ότι διευκολύνουν 
την επούλωση, μέσω βιοδιεγερτικών αποτελεσμάτων 
πάνω στα κύτταρα. Περαιτέρω πληροφορίες πάνω 
στη θεωρία και την εφαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, του LASER και των άλλων μορφών φω-
τός, παρέχονται στο Κεφάλαιο 16. Η UV ακτινοβολία 
και η διαθερμία συζητούνται στα Κεφάλαια 17 και 
10 αντίστοιχα.

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός (ΗΕ) είναι η χρήση του 
ηλεκτρικού ρεύματος για την πρόκληση μυϊκής σύσπα-
σης (κινητικού επιπέδου ΗΕ) και αλλαγών στη αισθη-
τικότητα (αισθητικού επιπέδου ΗΕ), για τη μείωση του 
οιδήματος ή για την επιτάχυνση της επούλωσης των 
ιστών. Τα αποτελέσματα και οι κλινικές εφαρμογές των 
ηλεκτρικών ρευμάτων ποικίλλουν ανάλογα με την κυ-
ματομορφή, την ένταση, τη διάρκεια, την κατεύθυνση 
της ροής του ρεύματος και ανάλογα με τον τύπο του 

ιστού στον οποίο εφαρμόζεται το ρεύμα. Τα ηλεκτρικά 
ρεύματα επαρκούς έντασης και διάρκειας μπορούν 
να εκπολώσουν τα περιφερικά νεύρα, προκαλώντας 
αισθητικές ή κινητικές αντιδράσεις που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν τον πόνο ή για να αυ-
ξήσουν τη μυϊκή δύναμη και τον έλεγχο. Τα ηλεκτρικά 
ρεύματα με την κατάλληλη κατεύθυνση ροής μπορούν 
να έλξουν ή να απωθήσουν φορτισμένα σωματίδια 
και να αλλάξουν τη διαπερατότητα της κυτταρικής 
μεμβράνης για να ελέγξουν τον σχηματισμό οιδήμα-
τος, να προάγουν την επούλωση των ιστών και για να 
διευκολύνουν τη διαδερμική διείσδυση φαρμάκου. Οι 
μυϊκές συσπάσεις συνδέονται με αλλαγές στην ιοντι-
κή δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να 
ανιχνευτεί με ηλεκτρόδια ΗΜΓ τοποθετημένα πάνω 
στο δέρμα, που μπορούν να ανατροφοδοτήσουν ξανά 
τον ασθενή για να διευκολύνουν ή να αναχαιτίσουν τη 
μυϊκή δραστηριό τητα. Περαιτέρω πληροφορίες πάνω 
στη θεωρία, την εφαρμογή του ηλεκτρικού ρεύματος 
και την εφαρμογή της ΗΜΓ βιοανατροφοδότησης πα-
ρέχονται στο 4ο μέρος.

Τα αποτελέσματα  
των φυσικών μέσων
Η εφαρμογή των φυσικών μέσων πρωταρχικά μειώνει 
τη φλεγμονή των ιστών, επιταχύνει την επούλωσή 
τους, ανακουφίζει τον πόνο, μεταβάλλει την εκτασιμό-
τητα του κολλαγόνου ή τροποποιεί τον μυϊκό τόνο. 
Ακολουθεί μια σύντομη ανασκόπηση αυτών των δι-
αδικασιών. Πιο ολοκληρωμένες συζητήσεις γι’ αυτές 
τις διεργασίες παρέχονται στα Κεφάλαια 3 έως 6. 
Εδώ παρατίθεται μια σύντομη συζήτηση των φυσι-
κών μέσων που τροποποιούν κάθε μία από αυτές τις 
συνθήκες και τα κεφάλαια από το 3ο έως το 6ο μέρος 
αυτού του βιβλίου καλύπτουν κάθε ένα από αυτά τα 
μέσα λεπτομερώς. 

2 PART I • Introduction to Physical Agents

Part V: Electromagnetic Agents discusses lasers, light, and 
ultraviolet (UV) therapy.

Part VI: Mechanical Agents covers hydrotherapy, traction, and 
compression.

The book also has a companion website with materials for 
students and other readers and additional materials for course 
instructors only. All readers can access tables from parts II 
through VI of the book with sample MEDLINE searches for 
relevant evidence, an important addition to the site for this 
edition. The Electrical Stimulation, Ultrasound, and Laser 
Light Handbook; hyperlinks to all cited references in PubMed; 
review exercises; and practice tests continue to be available 
online to all readers. In addition, course instructors have 
access to PowerPoint slide sets, images, and test banks for all  
chapters.

What Are Physical Agents?
Physical agents consist of energy and materials applied to 
patients to assist in their rehabilitation. Physical agents include 
heat, cold, water, pressure, sound, electromagnetic radiation, 
and electrical currents. The term physical agent can be used 
to describe the general type of energy, such as electromagnetic 
radiation or sound; a specific range within the general type, 
such as ultraviolet (UV) radiation or ultrasound; and the 
actual means of applying the energy, such as a UV lamp or 
an ultrasound transducer. The terms physical modality, bio-
physical agent, physical agent modality, electrophysical agent, 
and modality are frequently used in place of the term physical 
agent and are used interchangeably in this book.

agents. Mechanical agents include traction, compression, 
water, and sound. Electromagnetic agents include electro-
magnetic fields and electrical currents. Some physical agents 
fall into more than one category. Water and ultrasound, for 
example, can have mechanical and thermal effects.

THERMAL AGENTS
Thermal agents transfer energy to a patient to increase or 
decrease tissue temperature. Examples include hot packs, ice 
packs, ultrasound, whirlpool, and diathermy. Cryotherapy is 
the therapeutic application of cold, whereas thermotherapy is 
the therapeutic application of heat. Depending on the thermal 
agent and the body part to which it is applied, temperature 
changes may be superficial or deep and may affect one 
type of tissue more than another. For example, a hot pack 
produces the greatest temperature increase in superficial 
tissues with high thermal conductivity in the area directly 
below it. In contrast, ultrasound produces heat in deeper 
tissues and produces the most heat in tissues having high 
ultrasound absorption coefficients, such as tendon and bone. 
Diathermy, which involves applying shortwave or microwave 
electromagnetic energy, heats deep tissues having high electrical  
conductivity.

Thermotherapy is used to increase circulation, metabolic 
rate, and soft tissue extensibility or to decrease pain. Cryo-
therapy is applied to decrease circulation, metabolic rate, or 
pain. A full discussion of the principles underlying the processes 
of heat transfer; the methods of heat transfer used in rehabilita-
tion; and the effects, indications, and contraindications for 
applying superficial heating and cooling agents is provided in 
Chapter 8. The principles and practice of applying deep-heating 
agents are discussed in Chapter 9 in the section on thermal 
applications of ultrasound and in Chapter 10 in the section 
on diathermy.

Ultrasound is a physical agent that has both thermal and 
nonthermal effects. Ultrasound is defined as sound with a 
frequency greater than 20,000 cycles/second—too high to be 
heard by humans. Ultrasound is a mechanical form of energy 
composed of alternating compression and rarefaction waves. 
Thermal effects, including increased deep and superficial tissue 
temperature, are produced by continuous ultrasound waves 
of sufficient intensity, and nonthermal effects are produced 
by both continuous and pulsed ultrasound. Continuous 
ultrasound is used to heat deep tissues to increase circulation, 
metabolic rate, and soft tissue extensibility and to decrease 
pain. Pulsed ultrasound is used to facilitate tissue healing or 
to promote transdermal drug penetration by nonthermal 
mechanisms. Further information on the theory and practice 
of applying ultrasound is provided in Chapter 9.

MECHANICAL AGENTS
Mechanical agents apply force to increase or decrease pressure 
on the body. Examples of mechanical agents include water, 
traction, compression, and sound. Water can provide resistance, 
hydrostatic pressure, and buoyancy for exercise or can apply 
pressure to clean wounds. Traction decreases the pressure 
between structures, whereas compression increases the pressure 
on and between structures. Ultrasound is discussed in the 
previous section.

The therapeutic use of water is called hydrotherapy. Water 
can be applied with or without immersion. Immersion in water 

Clinical Pearl

Physical agents are energy and materials applied to patients 
to assist in their rehabilitation. Physical agents include heat, 
cold, water, pressure, sound, electromagnetic radiation, and 
electrical currents.

 TABLE 1.1 Categories of Physical Agents

Category Types Clinical Examples

Thermal Deep-heating agents Ultrasound, diathermy
Superficial heating 

agents
Hot pack

Cooling agents Ice pack
Mechanical Traction Mechanical traction

Compression Elastic bandage, 
stockings

Water Whirlpool
Sound Ultrasound

Electromagnetic Electromagnetic 
fields

Ultraviolet, laser

Electrical currents TENS

TENS, Transcutaneous electrical nerve stimulation.

Categories of Physical Agents
Physical agents can be categorized as thermal, mechanical, or 
electromagnetic (Table 1.1). Thermal agents include superficial-
heating agents, deep-heating agents, and superficial-cooling 

 Κλινική σημείωση

Η εφαρμογή των φυσικών μέσων πρωταρχικά μειώ-
νει τη φλεγμονή των ιστών, επιταχύνει την επού-
λωσή τους, ανακουφίζει τον πόνο, μεταβάλλει την 
εκτασιμότητα του κολλαγόνου ή τροποποιεί τον 
μυϊκό τόνο. 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΆΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ
Όταν ένας ιστός τραυματίζεται, συνήθως αντιδρά 
αναμενόμενα. Η φλεγμονή είναι η πρώτη φάση της 
ανάρρωσης, η οποία ακολουθείται από τη φάση του 
πολλαπλασιασμού και της ωρίμασης. Η τροποποίηση 
της επουλωτικής διαδικασίας μπορεί να επιταχύνει 
την αποκατάσταση και να μειώσει τα ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα, όπως είναι η παρατεταμένη φλεγμονή, 
ο πόνος και η απραξία. Αυτή με τη σειρά της οδηγεί 



ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 • Η φυσιολογία των φυσικών μέσων 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Τα φυσικά μέσα για την προώθηση της επούλωσης του ιστού

Στάδιο επούλωσης του ιστού Στόχοι της θεραπείας Άποτελεσματικά μέσα Άντενδεικνυόμενα μέσα

Αρχικός τραυματισμός Αποφυγή περαιτέρω 
τραυματισμού ή 
αιμορραγίας

Στατική συμπίεση ή 
κρυοθεραπεία

Άσκηση 
Διαλειμματική έλξη  
Ηλεκτρικός ερεθισμός σε 

κινητικό επίπεδο
Θερμοθεραπεία

Καθάρισμα ανοικτού 
τραύματος

Υδροθεραπεία εμβύθισης ή 
μη εμβύθισης

Χρόνια φλεγμονή Αποφυγή/μείωση της 
αρθρικής δυσκαμψίας

Έλεγχος του πόνου

Αύξηση της κυκλοφορίας

Θερμοθεραπεία 
Κινητικός ΗΕ
Δινόλουτρο
Υγροθεραπεία
Θερμοθεραπεία 
ΗΕ
Laser
Θερμοθεραπεία
ΗΕ
Συμπίεση
Υδροθεραπεία  

(εμβύθιση ή άσκηση)

Κρυοθεραπεία

Κρυοθεραπεία

Προώθηση στο στάδιο 
του πολλαπλασιασμού

Παλμικός υπέρηχος 
ΗΕ
ΘΒΚ

Επαναδόμηση Επανάκτηση ή διατήρηση 
της δύναμης

Επανάκτηση ή διατήρηση 
της ευλυγισίας

Έλεγχος σχηματισμού  
ουλώδους ιστού

Κινητικός ΗΕ
Άσκηση στο νερό
ΗΜΓ ανατροφοδότηση

Θερμοθεραπεία 

Σύντομη παγομάλαξη
Συμπίεση

Ακινητοποίηση

Ακινητοποίηση

ΗΜΓ: ηλεκτρομυογράφημα.

ΗΕ: ηλεκτρικός ερεθισμός.

ΘΒΚ: θεραπεία βραχέων κυμάτων.

σε βελτιωμένη λειτουργικότητα του ασθενούς και σε 
γρήγορη επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Τα θερμικά μέσα τροποποιούν τη φλεγμονή και την 
επούλωση, αλλάζοντας τον ρυθμό της κυκλοφορίας και 
των χημικών αντιδράσεων. Τα μηχανικά μέσα ελέγχουν 
την κίνηση και μεταβάλλουν τη ροή των υγρών, ενώ 
τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αλλάζουν την κυτταρική 
λειτουργία, κυρίως τη διαπερατότητα και τη μεταφο-
ρά της μεμβράνης. Πολλά φυσικά μέσα επηρεάζουν τη 
φλεγμονή και την επούλωση και, όταν εφαρμόζονται 
κατάλληλα, μπορούν να επιταχύνουν την πρόο δο, να 
περιορίσουν τις ανεπιθύμητες συνέπειες της επουλω-
τικής διαδικασίας και να βελτιώσουν το τελικό απο-
τέλεσμα του ασθενούς (Πίνακας 1.2). Παρ’ όλα αυτά, 
όταν επιλέγονται ή εφαρμόζονται με λάθος τρόπο τα 
φυσικά μέσα μπορούν να βλάψουν ή πιθανότατα να 
εμποδίσουν την ολοκληρωμένη επούλωση.

Κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους φάσης της 
επούλωσης, η οποία γενικά διαρκεί από 1 έως 6 ημέρες, 

τα κύτταρα που απομακρύνουν τα υπολείμματα και 
περιορίζουν την αιμορραγία εισβάλλουν μέσα στην 
τραυματισμένη περιοχή. Η φλεγμονώδης φάση χαρα-
κτηρίζεται από θερμότητα, οίδημα, πόνο, ερυθρότητα 
και απώλεια της λειτουργίας. Όσο πιο γρήγορα ολο-
κληρωθεί και επιλυθεί αυτή η φάση, τόσο πιο γρήγορα 
μπορεί να προχωρήσει η επούλωση και τόσο χαμηλό-
τερη είναι η πιθανότητα της αρθρικής καταστροφής, 
του υπερβολικού πόνου, του οιδήματος, της αδυναμίας, 
της ακινητοποίησης και της απώλειας της λειτουρ-
γικότητας. Τα φυσικά μέσα γενικά βοηθούν κατά τη 
διάρκεια της φλεγμονώδους φάσης, μειώνοντας την 
κυκλοφορία, τον πόνο, τον βαθμό της ενζυμικής δρα-
στηριότητας, ελέγχοντας την κίνηση και προάγοντας 
την πρόοδο προς τη φάση πολλαπλασιασμού της 
επούλωσης.

Κατά τη φάση πολλαπλασιασμού, η οποία γενικά 
ξεκινά μέσα στις 3 πρώτες ημέρες μετά τον τραυμα-
τισμό και διαρκεί για περίπου 20 ημέρες, εναποτίθε-


