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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu stosowania zabiegów 
cieplnych. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące 
wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się zapoznać poprzez 
wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 

Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 
instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 
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Schemat układu jednostki modułowej 

514[03].Z2 
Kosmetyka lecznicza 

514[03].Z2.01 
Pielęgnowanie skóry 

zmienionej patologicznie 

514[03].Z2.02 
Wykorzystywanie światła 

w kosmetyce 

514[03].Z2.03 
Wykorzystywanie prądu  

w kosmetyce 

514[03].Z2.04 
Stosowanie zabiegów 

cieplnych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− interpretować zasady do zabiegów, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami i przepisami BHP, 
− pracować indywidualnie i współpracować w grupie, 
− dobrać odpowiednie zabiegi zgodnie ze wskazaniami i przeciwwskazaniami. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− określić działanie ciepła i zimna na organizm człowieka, 
− określić działanie gorącego powietrza na organizm człowieka, 
− scharakteryzować zabiegi cieplne, 
− określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów cieplnych, 
− określić rodzaje zabiegów wodoleczniczych i ich wpływ na organizm, 
− wykonać zabiegi z zastosowaniem pary wodnej, 
− wykonać zabiegi z wykorzystaniem ciepła i zimna, 
− wykonać okład parafinowy, 
− określić działanie peloidów wodoleczniczych, 
− określić ogólne i miejscowe działanie zabiegów krioterapii, 
− wykonać zabiegi zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wpływ ciepła na organizm 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Leczenie ciepłem polega na przekazywaniu do ustroju energii cieplnej głównie przez 
przewodzenie i przenoszenie. „Ciepło” oznacza postać energii powodującej wzrost 
temperatury ciał ogrzanych. Jest to energia bezwładnego ruchu cząsteczek oraz energia 
wiązań atomów i cząsteczek. Ciepło utożsamia się z energią kinetyczną cząsteczek lub 
atomów oraz energią potencjalną ich wzajemnego oddziaływania. Energia bezwładnego ruchu 
atomów i cząsteczek określa temperaturę ciała, mierzoną w stopniach Celsjusza (°C). Proces 
przekazywania energii za pośrednictwem ruchu cząsteczek nazywamy wymianą cieplną. 
Może ona zachodzić na drodze: 
− przewodzenia (kondukcja), 
− przenoszenia (konwekcja), 
− promieniowania (radiacja). 

 
Przewodzenie ciepła polega na przekazywaniu wskutek zderzeń, energii kinetycznej 

bezwładnego ruchu jednych cząsteczek drugim. Warunkiem przewodzenia ciepła jest 
istnienie różnicy temperatury między poszczególnymi punktami ciała. Mechanizm ten jest 
charakterystyczny dla ciał stałych. Przewodnictwo cieplne może być różne i może się 
zmieniać. Tkanki ludzkie mają różną zdolność przewodzenia ciepła, która zależy od ich 
ukrwienia. Skóra, tkanka tłuszczowa stanowią dobrą warstwę izolacyjną, utrudniają 
oddawanie ciepła otoczeniu. 

Przenoszenie ciepła polega na ruchu części środowiska ciekłego lub gazowego o różnych 
temperaturach. Występuje konwekcja (przenoszenie) wymuszona, spowodowana działaniem 
czynników zewnętrznych, konwekcja swobodna (naturalna), która zachodzi na skutek różnicy 
ciśnień wywołanych różnicami temperatur płynu w różnych miejscach. 

Promieniowanie jest to wymiana ciepła w wyniku pochłaniania promieniowania przez 
inne ciała, w których energia promieniowania zamienia się powtórnie w energię cieplną. 

Regulacja cieplna ustroju – organizm człowieka ma zdolność zachowania stałej ciepłoty 
(temperatury), od której zależy prawidłowy przebieg różnych czynności organizmu. 
Temperatura skóry wynosi 36,6°C, we wnętrzu w tzw. części rdzennej wynosi 37°C. Stała 
temperatura organizmu utrzymana jest dzięki mechanizmom regulacyjnym (termoregulacji). 

Termoregulacja dzieli się na: 
− regulację chemiczną, 
− regulację fizyczną. 

Regulacja chemiczna polega na sterowaniu przemianą materii ustroju. Reakcjom 
chemicznym przemiany materii towarzyszy wytwarzanie ciepła, intensywność przemiany 
materii decyduje o ilości ciepła wytwarzanego w tkankach. Regulacja chemiczna wzmaga 
procesy wytwarzania ciepła w wypadku jego utraty. Gdy ciało traci ciepło, następuje wzrost 
przemiany materii i skurcz mięśni szkieletowych. Minimalne oziębienie powoduje skurcze 
mięśni prążkowanych (drżenie z zimna). Bodźce ciepła i zimna przekazywane są przez 
termoreceptory skóry drogą dośrodkową do tylnych korzonków rdzenia, a stamtąd do OUN 
(mózgu). W ośrodku regulacji cieplnej (w podwzgórzu) impulsy zostają przetworzone 
i przesłane drogą odśrodkową do narządów miąższowych, gruczołów potowych, naczyń, 
mięśni. W skórze mamy termoreceptory odczuwania ciepła (ciałka Ruffiniego) i receptory 
odczuwania zimna (ciałka Krausego). 
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Regulacja fizyczna polega na oddawaniu przez ustrój ciepła w drodze przenoszenia, 
przewodzenia, promieniowania oraz parowania wody. 

W fizycznej regulacji temperatury odgrywają rolę: 
− stosunek powierzchni ciała do jego objętości (u ludzi otyłych istnieją gorsze warunki 

oddawania ciepła, ze względu na masę powierzchni ciała w porównaniu z objętością), 
− istnienie warstwy powietrza pomiędzy powierzchnią ciała a odzieżą oraz izolujący wpływ 

skóry i tkanki tłuszczowej, 
− stopień unaczynienia skóry (skóra dobrze ukrwiona, wilgotna, oddaje więcej ciepła niż 

skóra blada i sucha), 
− warunki fizyczne, które wpływają na parowanie wody (potu), jeżeli powietrze jest suche 

to parowanie dobre, a gdy powietrze wilgotne parowanie utrudnione, 
− ruch powietrza, który ułatwia oddawanie ciepła. 

W wysokiej temperaturze otoczenia lub w czasie intensywnych zabiegów cieplnych 
oddawanie ciepła jest ograniczone lub niemożliwe, zostaje uruchomiony mechanizm regulacji 
cieplnej ustroju, zapobiegając przegrzaniu. Bodźcem, który uruchamia mechanizmy regulacji 
cieplnej jest temperatura wnętrza ustroju oraz środowiska otaczającego. Wpływa ona na 
receptory termiczne znajdujące się w skórze, OUN, w przewodzie pokarmowym i innych 
układach. Receptory skóry sygnalizują zmiany temperatury otoczenia. Liczniejsze w skórze 
są receptory zimna, receptorów ciepła jest ok. 8 razy mniej. Termoreceptory są rozmieszczone 
nierównomiernie, najwięcej ich występuje na twarzy. 

Wpływ zabiegów cieplnych na ustrój 
Reakcja ustroju na działanie bodźców cieplnych zależy od: 

− wielkości ogrzewanej powierzchni, 
− natężenia bodźca (od różnicy między temperaturą bodźca i temperaturą ustroju), 
− czasu działania, 
− stopnia szybkości zmian bodźca cieplnego, 
− możliwości termoregulacyjnych ustroju, 
− właściwości fizycznych środowiska wchodzącego w bezpośredni kontakt ze skórą, a więc: 

− przewodnictwa cieplnego, 
− ciepła właściwego, 
− pojemności cieplnej. 

Podstawowym odczynem na bodźce cieplne jest odczyn ze strony naczyń krwionośnych. 
O zachowaniu się naczyń krwionośnych pod wpływem ciepła mówi prawo Dastre-Morata: 
„bodźce termiczne (ciepło, zimno) działając na duże powierzchnie skóry, powodują 
przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej. 
Naczynia nerek, śledziony i mózgu wykazują odczyn taki sam, jak naczynia skóry”. 

Odczyn ustroju na bodziec cieplny może być miejscowy i ogólny. Odczyn miejscowy 
występuje w miejscu działania ciepła na skórę, tkanki. Działanie ogólne jest to działanie 
poprzez mechanizmy odruchowe na: układ krążenia, czynność serca, czynność narządów 
wewnętrznych, układ oddechowy, pokarmowy, nerki i inne. 

Działanie miejscowe ciepła: 
− poprawia ukrwienie, 
− wywołuje przekrwienie tkanek, 
− działanie przeciwbólowe, 
− uwalnia hormony tkankowe (histaminę, acetylocholinę), 
− rozluźnia mięśnie, 
− pobudza przemianę komórkową, 
− poprawia rozciągliwość kolagenową tkanki łącznej, 
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− poprawia lepkość mazi stawowej (zwiększa ruchomość stawów), 
− poprawia trofikę tkanek, 
− zwiększa fagocytozę. 
 

Działanie ogólne: 
− zwiększa przemianę materii, 
− pobudza krążenie (przyśpiesza pracę serca, zwiększa pojemność minutową), 
− wyrównuje napięcie układu wegetatywnego, 
− stymuluje układ przysadkowo-nadnerczowy, 
− odpręża psychicznie, 
− uruchamia mechanizm termoregulacyjny, związany z wydzielaniem potu. W czasie 

pocenia się ustrój traci wodę, chlorek potasu, kwas moczowy, aminokwasy. Dlatego 
podczas intensywnych ogólnych zabiegów cieplnych należy podawać wodę mineralną, 

− przy przegrzaniu ustroju oddech ulega nieznacznemu przyspieszeniu, 
− czynność wydzielnicza nerek zależy od intensywności bodźca cieplnego, przy znacznym 

przegrzaniu ulega ona zmniejszeniu. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak rozumiesz słowo „ciepło”? 
2. Jakie są właściwości fizyczne energii cieplnej? 
3. Jakie znasz regulacje cieplne ustroju? 
4. Jaki jest wpływ zabiegów cieplnych na ustrój? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdania: 
Wymiana cieplna może zachodzić na drodze .............................................................................. 
a.  
b.  
c.  
Regulacja chemiczna polega na ................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Regulacja fizyczna zależy ............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) podkreślić w tekście fragmenty dotyczące wymiany cieplnej i termoregulacji ustroju, 
3) wybrać właściwe treści i uzupełnić zdania, 
4) porównać odpowiedzi z innymi osobami w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z materiałem nauczania, 
− karty do uzupełnienia. 
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Ćwiczenie 2 
Dokończ poniższe zdania wykorzystując informacje z puzzli. 

1. Działanie miejscowe ciepła na ustrój polega na ...................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. Działanie ogólne ciepła na organizm polega na ....................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

Podpisy na puzzlach: poprawia ukrwienie, zwiększa przemianę materii, pobudza 
przemianę komórkową, poprawia trofikę tkanek, przyspiesza pracę serca, poprawia trofikę 
tkanek, wyrównuje napięcie układu wegetatywnego, uwalnia hormony tkankowe, stymuluje 
układ przysadkowo-nadnerczy, ma działanie przeciwbólowe, uruchamia mechanizmy 
termoregulacji. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) przeczytać dokładnie, ze zrozumieniem polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
3) rozłożyć puzzle tak, aby wszystkie napisy były widoczne, 
4) poukładać puzzle i dopasować do odpowiedniego zdania, 
5) uzupełnić zdania, 
6) porównać odpowiedzi z innymi osobami w grupie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− puzzle zawierające warianty odpowiedzi, 
− literatura zgodna z poradnikiem ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak  Nie 
1) omówić właściwości fizyczne energii cieplnej? 

2) zdefiniować pojęcia przewodzenia, przenoszenia, 
promieniowania? 

3) scharakteryzować wpływ zabiegów cieplnych na ustrój? 

4) omówić prawo Dastre-Morata? 
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4.2. Zabiegi cieplne 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Do zabiegów cieplnych ogólnych powodujących przegrzanie ciała należą: kąpiel parowa, 
sauna fińska, sauna z wykorzystaniem promieni podczerwonych (IR). 
Kąpiel parowa o temperaturze 37-42°C obecnie stosowana jest w kapsułach piękności. 
Występuje w niej duża wilgotność powietrza, co utrudnia pocenie. Zabieg trwa do 30min. 
i kończy się chłodnym natryskiem. Działanie: rozszerza naczynia krwionośne skóry, 
gruczołów łojowych i potowych – następuje wydalanie przez skórę toksyn produktów 
przemiany materii oraz ułatwia wchłanianie substancji aktywnych. 

Łaźnia sucha rzymska. Do wykonania tego zabiegu służy pomieszczenie wypełnione 
ogrzanym powietrzem 40-60°C. Powietrze ogrzewa się za pomocą piecyków lub grzałek 
elektrycznych. Pomieszczenie jest wyposażone w ławy ustawione schodkowo, które 
umożliwiają osobie nagrzewanej dobór właściwej temperatury powietrza, która zależy od 
wysokości ławy. W pomieszczeniu znajduje się kran z zimną wodą, służący do ochładzania 
twarzy lub wykonywania kompresów na okolicę serca. 

Sauna na podczerwień – urządzenie wykonane jest z drewna. Źródłem ciepła są 
promienniki na podczerwień o dużej mocy, temperatura w kabinie 40-60°C. Wykorzystywana 
jest w: 
− kosmetyce w celu: 

− poprawy wyglądu skóry; 
− zwalczania cellulitu; 
− relaksu fizycznego i psychicznego; 

− sporcie: 
− szybszy wypoczynek po treningu; 
− utrwalenie efektów treningowych; 

− medycynie: 
− w leczeniu chorób m.in. rwa kulszowa, zapalenie stawów; 
− nerwobóle; 
− choroby przeciążeniowe; 
− otyłość; 
− porażenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Kabina do zabiegów cieplnych  
(zabiegów z użyciem parafiny) [opracowanie własne]. 
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Parafina jest ciałem stałym, którego temperatura topnienia wynosi 42 – 54°C, temperatura 
wrzenia 250°C. Ze względu na dużą pojemność cieplną i małe przewodnictwo cieplne jest 
wykorzystywana do zabiegów cieplnych. 

Działanie parafiny 
Dzięki dużej pojemności cieplnej i ograniczonemu przewodnictwu cieplnemu utrzymuje 

ona długo ciepło i wolno je oddaje otoczeniu. Przy stygnięciu zmniejsza swoją objętość 
w związku z tym wywiera nacisk na tkanki, dzięki czemu naczynia skóry zmniejszają 
odprowadzanie ciepła z prądem krwi. Temperatura skóry pod okładem wynosi 39 – 41°C – 
wzmaga się przemiana materii. Po zdjęciu parafiny skóra jest blada, spocona i gorąca, po 
czym szybko ulega zaczerwienieniu w wyniku rozszerzenia naczyń krwionośnych. 
Zabiegi parafiny usprawniają krążenie w naczyniach skóry, wzmagają się procesy tkankowe, 
ułatwiają resorpcję, wydalanie z tkanek toksycznych produktów. 
Parafinę do zabiegu przygotowuje się w specjalnym urządzeniu zwanym kuchnią parafinową. 
Parafinę można do zabiegu używać kilkakrotnie po oczyszczeniu i wyjałowieniu 
w temperaturze 100°C. 

Zabiegi parafinowe: 
− pędzelkowanie – temperatura parafiny ok. 60°C. Polega na nakładaniu parafiny na skórę 

za pomocą pędzla. Po nałożeniu warstwy ok. 2 cm owija się folią plastikową lub papierem 
woskowym i kocem (na dłonie zakładamy ciepłe frotowe rękawiczki). Czas zabiegu 20-
30’. Metodę tą stosuje się na okolicę twarzy lub ręce, 

− zabieg parafiny możemy zastosować zanurzając kilkakrotnie dłonie lub stopy 
w roztopionej parafinie o temperaturze 52 – 60°C. Tworzy się grubsza warstwa parafiny 
tzw. „rękawiczki” lub „skarpetki”. Zawija się folię, nakłada rękawiczki frotte, przykrywa 
kocykiem. Czas 20 – 30’, 

− zabieg metodą kuwetową – parafinę o temperaturze 42 – 45°C wylewa się do płaskich 
kuwet. Po zastygnięciu nakłada się na miejsce zabiegowe. Dalsze postępowanie jak przy 
metodzie pędzelkowania. 
Przeciwwskazania: obrzęki, ostre stany zapalne, gruźlica, choroby skóry, ubytki skórne, 

owrzodzenia. 

Sauna – zabieg stosowany w celach leczniczych, higieniczny oraz w odnowie 
biologicznej. Jest zabiegiem zmiennocieplnym, w którym przegrzanie uzyskuje się przy 
pomocy gorącego powietrza – faza przegrzania o nieznacznej wilgotności. W zabiegu stosuje 
się także niskie temperatury do chłodzenia ciała zimną wodą, powietrzem, śniegiem. W czasie 
zabiegu zmienia się temperatura, wilgotność powietrza, natężenie pola elektrycznego. Sauna 
odbywa się w pomieszczeniu zwanym komorą sauny. Ściany komory wyłożone są drewnem, 
znajdują się tam kaskadowo ułożone ławy (bez części metalowych). Ze względu na 
bezpieczeństwo drzwi otwierają się wahadłowo. Podstawowym urządzeniem jest piec 
„ognisko sauny”. W piecu grzałki elektryczne ogrzewają kabinę do temperatury 200°C. 
Podczas zabiegu kamienie polewa się wodą (0,25 – 0,75l), powoduje to zwiększenie 
wilgotności powietrza, co zwiększa przegrzanie pacjenta, spowodowane utrudnieniem 
parowania potu. Temperatura w kabinie, w zależności od jej wysokości waha się 40 – 100°C, 
wilgotność względna powietrza od kilku do kilkunastu procent (20 – 60%). Prawidłowo 
wykonany zabieg składa się z kilku faz (fazy nagrzewania i chłodzenia powtarzanych 2 – 3 
razy). 

Faza nagrzewania – pacjent w pozycji leżącej lub siedzącej. Gdy pacjent dobrze znosi 
wysoką temperaturę może się przenieść na wyższy poziom ławki. Polewanie kamieni sauny 
zwiększa wilgotność i wzmaga efekt przegrzania. Faza ta trwa 8 – 15’. 
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Faza ochładzania. W fazie taj pacjent wychodzi z sauny pod prysznic, stosuje kąpiel 
w basenie (temperatura wody 18°C), rozcieranie śniegiem. Po kilkuminutowej przerwie 
zanurza stopy w ciepłej wodzie, osusza stopy, wchodzi do sauny. 

Cykl fazy nagrzewania i ochładzania powtarza się 2 – 3 razy. Łączny czas fazy 
ochładzania wynosi 12’ (prysznic, kąpiel w basenie do 5 min). 

Po zakończeniu zabiegu należy odpocząć ok. 30’, wypić 0,5 – 1l wody mineralnej lub 
soku pomidorowego (trzeba uzupełnić wodę i minerały). 

Sauna należy do zabiegów silnobodźcowych: 
− powoduje przegrzanie organizmu, 
− wzrost temperatury skóry, 
− zwiększone pocenie, 
− odgrywa ważną rolę w procesie detoksykacji ustroju, 
− rozszerza naczynia krwionośne skóry, 
− powoduje przesunięcie krwi na obwód, 
− usprawnia gospodarkę tlenową, 
− zwiększa ilość czynnych naczyń włosowatych, 
− zwiększa wydzielanie hormonów gruczołów dokrewnych, 
− wzrasta odporność organizmu, 
− pobudza warstwy rozrodcze naskórka. 
 

Rys. 2. Kabina sauny [opracowanie własne]. 
 

Sauna jest zalecana jako zabieg pielęgnacyjny, relaksujący, hartujący, wspomagający 
odchudzanie, zwiększa wydolność organizmu. 

Wskazania: profilaktyczne w infekcjach dróg oddechowych, zmianach zwyrodnieniowych 
stawów, RZS, nadciśnieniu tętniczym (I, II okres), stany pourazowe, trądzik, stany zapalne 
narządów rodnych. 

Przeciwwskazania: choroby zakaźne, skłonność do krwawień, gruźlica, nowotwory, 
miażdżyca, tętniaki, nadczynność tarczycy, padaczka, choroba wieńcowa, stany po zawale 
serca, zakrzepowe zapalenie żył, jaskra, alkohol, narkomania. 
Zabiegi cieplne przy użyciu borowiny 

Borowina (torf) – cechuje ją duża pojemność cieplna oraz złe przewodnictwo cieplne. 
Borowinę do zabiegu używamy oczyszczoną, rozdrobnioną i poddaną procesom pęcznienia. 
Przygotowaną borowinę miesza się z gorącą wodą w specjalnych kadziach wyposażonych 
w urządzenia mieszające. Uzyskaną papkę o temperaturze 40 – 45°C wykorzystuje się do 
zabiegu. Działanie borowiny polega na: 
− działaniu cieplnym, 
− działaniu mechanicznym (ucisk masy borowinowej na tkankę), 
− działaniu związków chemicznych i ciał o charakterze hormonalnym. 
W skład borowiny wchodzą: 
− składniki organiczne (bituminy – wosk, żywice, pektyny, kwasy huminowe, związki 

biologiczne czynne działające jak hormony, enzymy, antybiotyki), 
− składniki nieorganiczne, 
− składniki mikrobiologiczne (bakterie beztlenowe, tlenowe, grzyby). 
Rodzaje zabiegów borowinowych: 
− kąpiele borowinowe, 
− zawijania borowinowe – wykonuje się przy użyciu papki borowinowej. Na kozetce 

kładzie się podkład, składający się z kolejno ułożonych warstw: koca, ceraty lub folii, 
prześcieradła. Na prześcieradło nakłada się masę borowinową o grubości 4-5cm, 
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temperatura 42°C. Na borowinę kładzie się pacjent, na jego ciało kładzie się podobnej 
grubości warstwę borowiny i zawija się. Czas zabiegu 20 – 30’. Po zabiegu spłukuje się 
borowinę natryskiem. Pacjent odpoczywa ok. 30 – 60’ w pozycji leżącej, przykryty 
kocem. Po zabiegu częściowym pacjent odpoczywa w pozycji siedzącej. 

− zabiegi z zastosowaniem pasty borowinowej. Pastę borowinową przygotowuje się 
rozdrabniając borowinę z wodą w stosunku 2,7:1. Pastę stosuje się do zawijań 
całkowitych, częściowych, okładów, kąpieli. Do zabiegów specjalnych (jonoforeza, 
sonoforeza), tampony ginekologiczne. Pastę borowinową do zawijań i okładów 
podgrzewa się do temperatury 38-39°C. Nakłada się na daną okolicę o grubości 1cm. 
Dalej postępujemy tak, jak przy zawijaniach borowinowych. Zabieg trwa 20 – 60’, 
najczęściej 30’, seria 10-15 zabiegów. Przy zawijaniach miejscowych możemy stosować 
nagrzewanie lampą Sollux. 

− maski borowinowe (gotowe do nałożenia). Przed zabiegiem borowiny należy: 
− przeprowadzić wywiad (jest to zabieg najbardziej bodźcowy) uwzględniając 

przeciwwskazania; 
− wyleczyć wszystkie stany zapalne (zębów, gardła, zatok) – może dojść do 

uczynnienia choroby; 
− nie należy wykonywać zabiegu po jedzeniu. 

Przeciwwskazania: 
− stany ostre i podostre, zapalne, 
− choroby ze skłonnością do krwawienia, 
− nowotwory, 
− niewydolność krążeniowa, oddechowa, 
− gruźlica, 
− choroby nerek i pęcherza moczowego, 
− ciąża, 
− zaburzenia troficzne, 
− zakrzepowe zapalenie żył, 
− miażdżyca, 
− cukrzyca, 
− zapalenie żył, 
− niskie ciśnienie krwi, 
− zaburzenia rytmu serca, 
− stan po zawale serca, 
− stany osłabienia. 
Wskazania: 
− zmiany zwyrodnieniowe, 
− stany pourazowe, 
− ZZSK, 
− niektóre choroby ginekologiczne, 
− otyłość, 
− zespoły bólowe, 
− przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, dróg żółciowych. 

Do zabiegów cieplnych należą: okłady z fango (szlamu leczniczego). Jest to glinka 
pochodzenia wulkanicznego, w skład, której wchodzą krzemian glinu, potasu, sodu, wapnia). 
Sproszkowane fango po zmieszaniu z wodą w stosunku 1:0,4 ogrzewa się i stosuje się do 
okładów miejscowych. Postępowanie tak jak przy paście borowinowej. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie znasz zabiegi cieplne wykorzystujące wilgotne powietrze? 
2. Jakie znasz metody wykonywania zabiegu parafiny? 
3. Jakie znasz metody wykonywania zabiegu borowiny? 
4. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zabieg parafiny na dłonie metodą „rękawiczki”. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować parafinę do zabiegu, 
4) przygotować klientkę do zabiegu, 
5) wykonać zabieg zgodnie z zasadami i przepisami BHP i wskazaniami, 
6) sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− kuchnia parafinowa, 
− folia, 
− kocyk, 
− rękawiczki frotte, 
− kremy odżywcze lub nawilżające. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabieg pastą borowinową na stopy metodą okładu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować klientkę do zabiegu, 
4) przygotować pastę borowinową, 
5) wykonać zabieg zgodnie z instrukcją w materiale nauczania przestrzegając zasad, 

wskazań, 
6) spłukać natryskiem stopy, 
7) przygotować klientkę do wypoczynku, 
8) sprzątnąć stanowisko pracy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− kadź (urządzenie do przygotowania borowiny), 
− borowina, 
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− folia lub papier woskowy, 
− prześcieradła, 
− koc, 
− zegar. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak  Nie 
1) scharakteryzować różne metody wykonywania zabiegów parafiny? 
2) omówić różne rodzaje zabiegów sauny? 
3) omówić zastosowanie zabiegów cieplnych? 
4) określić wskazania i przeciwwskazania do zabiegów cieplnych? 
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4.3. Wpływ zimna na organizm 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Zabiegi wykorzystujące zimno nazywamy zabiegami krioterapeutycznymi. Polegają one 
na obniżeniu temperatury tkanek. Reakcje ustroju na zimno dzieli się na miejscowe i ogólne 
w zależności od tego, czy zimno działa miejscowo czy na całe ciało. 
Odczyny i ich charakter zależą od: 
− różnicy temperatur między temperaturą ciała a temperaturą stosowanego bodźca zimnego, 
− długości czasu trwania ekspozycji na zimno, 
− ilości ciepła i szybkości z jaką zostaje odebrane organizmowi. 

Obniżenie temperatury skóry powoduje uruchamianie adaptacyjnych mechanizmów 
regulacji cieplnej ustroju, mających na celu zmniejszenie utraty ciepła. 

Przy obniżaniu temperatury skóry dochodzi do: 
− pobudzenia receptorów zimna w skórze, 
− zmniejszenia aktywności receptorów ciepła, 
− miejscowego zwężenia naczyń krwionośnych skóry i tkanki podskórnej, 
− zmniejszenia przepływu krwi, 
− ograniczenia oddawania ciepła, 
− zmniejszenia przemiany materii. 

Skurcz naczyń skóry i tkanki podskórnej przemieszcza krew z obwodu do naczyń głębiej 
położonych, zwiększając przepływ krwi przez duże naczynia i żyły, co sprawia, że ciepło 
niesione z prądem krwi nie dociera do naczyń powierzchniowych – wyzwala się mechanizm 
ochronny przed utratą ciepła. 

Zimno na organizm działa w dwóch fazach. W pierwszej występuje skurcz, zwężenie 
naczyń krwionośnych w skórze i tkance podskórnej – występuje mechanizm obronny. 
Następuje zmniejszony przepływ krwi przez tkanki, gorzej są zaopatrzone w tlen i składniki 
odżywcze, zmniejsza się przemiana materii. W drugiej fazie naczynia krwionośne ulegają 
rozszerzeniu, następuje przekrwienie tkanek, zwiększa się temperatura skóry o ok. 8°C. 
W czasie oddziaływania niezbyt silnego zimna naczynia krwionośne naprzemiennie falowo 
zwężają się i rozszerzają. Jest to tzw. reakcja Levisa. 

Skutki niepożądane przy długotrwałym i intensywnym działaniu zimna to: drżenie 
i skurcz drobnych mięśni, zwiększenie lepkości mazi stawowej. 
Do pożądanych skutków krioterapii należy działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
przeciwkrwotoczne, przeciwobrzękowe. Pod wpływem zimna: 
− zwiększa się przemiana materii; 
− zwalnia się i pogłębia oddech; 
− wzmaga się czynność wydzielnicza nerek; 
− zmniejsza się wydzielanie potu; 
− zwiększa się pobudliwość obwodowych nerwów czuciowych i ruchowych; 
− zwiększa się napięcie mięśni w krótkotrwałych zabiegach, natomiast zabiegi trwające 

dłużej niż 10’ o temperaturze 0°C i zabiegi o temperaturze –160°C do –180°C powyżej 1’ 
powodują zmniejszenie napięcia mięśni. 

Zmiany komórkowe pod wpływem zimna 
Pod wpływem niskiej temperatury z komórek usuwa się ciepło, dochodzi do krystalizacji 

wody, powstają kryształy lodu. 
Stopień uszkodzenia tkanek pod wpływem zimna zależy od: 

− szybkości zamrażania, 
− czasu ekspozycji (oziębiania), 
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− składu komórkowego i budowy tkanek, 
− wartości temperatury osiągniętej w tkance chorej, 
− unaczynienia tkanek, 
− przewodnictwa cieplnego. 

Podczas ochładzania powolnego tkanek (-5 do -15°C) dochodzi w środowisku 
zewnątrzkomórkowym do powstawania kryształów lodu. Powoduje to wzrost stężenia 
elektrolitów, zmiany gradientów stężeń między komórką a płynem zewnątrzkomórkowym. 
Dochodzi do odwodnienia komórek i zmiany objętości. Następuje faza przechładzania 
komórek (wzrost stężeń elektrolitów obniża temperaturę). Granica fazy  
przechładzania w zdrowej komórce występuje w temperaturze -22°C. W komórkach chorych 
(np. nowotworowych) granica ta występuje w temperaturze -35°C. Zmiany te powodują 
przerwanie ciągłości błon komórkowych i przechodzenie składników komórek przez błonę 
komórkową – następują nieodwracalne uszkodzenia. 
Zamrażanie powoduje: 
− zmianę struktury białek; 
− hamuje syntezę DNA; 
− uszkadza mitochondria i retikulum endoplazmatyczne; 
− rozpad lizosomów (najważniejsza przyczyna uszkodzenia komórek). 

Najmniejszą wrażliwość na zamrażanie wykazuje tkanka łączna, włókna kolagenowe 
tworzą zrąb, przy którym następuje odnowa komórkowa i może po zabiegu powstać blizna. 
Zmiany, które zachodzą w komórkach pod wpływem zimna są wykorzystywane do zabiegów 
kriochirurgicznych. Zabiegi wykonuje lekarz. 
Zabiegi krioterapeutyczne 

Zabiegi krioterapeutyczne można podzielić na miejscowe i ogólnoustrojowe. Im dłużej 
trwa zabieg krioterapeutyczny tym zimno musi być łagodniejsze, by nie powodować 
odmrożeń. Do zabiegów miejscowych należą: 
− okłady; 
− kąpiele; 
− masaż kostkami lodu; 
− zabiegi miejscowe przy użyciu zimnego powietrza, ciekłego azotu. 
Okłady 
1) okłady woreczkami wypełnionymi lodem. Czas zabiegu 5’. Woreczkiem tym możemy 

również masować skórę (5-10’), 
2) okłady woreczkami zawierającymi żel silikonowy. Woreczki zamraża się w temperaturze 

– 15°C. Pod woreczek zaleca się położyć płatki ligniny, papierowy ręcznik. Czas zabiegu 
1 – 30’, 

3) okłady z solanki, 
4) masaż lodem. Zabieg trwa krótko. Zabieg ten łączy działanie zimna z działaniem masażu 

wykorzystywany jest w leczeniu zmian w mięśniach, wiązadeł, ścięgien, 
w dolegliwościach bólowych, w celu usunięcia zmęczenia, obrzękach okolic oczu. 

 

Zabiegi miejscowe przy użyciu zimnego powietrza 
Do tego zabiegu używa się specjalnie skonstruowanego urządzenia. Ze zbiornika 

odchodzi wentyl (wąż) zakończony dyszą, z której wydobywa się strumień powietrza 
i rozprężony azot. U wylotu dyszy temperatura gazów wynosi od -100°C do -180°C. Zabieg 
trwa 1-3’ w zależności od tolerancji chorego na zimno. Przed zabiegiem okolica zabiegowa 
powinna być sucha. Zabieg wykonuje przeszkolony personel lub lekarz. 
Wskazania: 
− choroby narządu ruchu (stany po urazach, przeciążeniach w czasie do 5 dni od urazu), 
− obrzęki po skręceniach, zwichnięciach, 
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− ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych, 
− RZS, nerwobóle (rwa kulszowa, ramienna, w okresie ostrym), 
− obrzęk limfatyczny kończyny górnej po mastektomii, 
− oparzenia, ból zęba, stany po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, szczęki, 

żuchwy. 
Po zabiegach krioterapeutycznych powinny być wykonane ćwiczenia. 
Przeciwwskazania: 
− nadwrażliwość na zimno, 
− zespół Raynauda, 
− zmiany skórne popromienne, 
− zapalenie miedniczek nerkowych, 
− zapalenie pęcherza moczowego, 
− stany wyniszczenia, 
− osłabienie, 
− odmroziny, 
− uczulenia na zimno, 
− zaburzenia mikrokrążenia, 
− zaburzenia troficzne, 
− ciężkie choroby serca i układu krążenia (choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, 

parastezje). 
Zabiegi miejscowe z zastosowaniem ciekłego azotu 

Temperatura gazu u wylotu dyszy wynosi ok. –160°C do –180°C. Odległość dyszy od 
powierzchni ciała powinna wynosić 10-15cm. Czas zabiegu od 30sek. do 3’ w zależności od 
lokalizacji i powierzchni ciała. Przedawkowanie grozi odmrożeniem ciała. Zabiegi te 
wykonuje się w osobnych pomieszczeniach, przez wykwalifikowany personel, zgodnie 
z przepisami BHP. W miejscu odmrożenia skóra staje się blada, występuje drętwienie 
kończyny, nasila się obrzęk. Przy ocieplaniu skóra ulega zaczerwienieniu, występuje ból, 
mrowienie, swędzenie, mogą wystąpić pęcherze wypełnione płynem surowiczym, mogą 
powstać blizny, przebarwienia. 
 

Zabiegi ogólne zimne 
Celem zabiegów jest obniżenie temperatury ciała, wystąpienie hipotermii. Do zabiegów 

ogólnoustrojowych zalicza się kriosaunę i komorę kriogeniczną (kriokomorę). 
Kriosauna – kabina jednoosobowa z wahadłowymi drzwiami, temperatura waha się 

w granicach –110°C. 
Kriokomora jest większa. Może w niej przebywać kilka osób jednocześnie, temperatura 

ok. –160°C. Przed wejściem do komory znajduje się przedsionek, w którym temperatura 
wynosi –50°C (pacjent przebywa tam ok. od 30 sek. do 1’). Czas zabiegu ogólnego wynosi od 
30sek. do 3’. Pacjenta w trakcie pobytu w komorze i kriosaunie obowiązuje ubiór 
zapobiegający odmrożeniom (drewniaki, kostium kąpielowy, rękawiczki, skarpetki, maska 
chirurgiczna na ustach, nauszniki). w czasie zabiegu należy się poruszać, wykonywać ruchy 
ramionami. Urządzenie regulacyjne i kontrolne, które obsługuje fizjoterapeuta lub osoba 
przeszkolona znajduje się na pulpicie sterowniczym na zewnątrz komory. Urządzenie 
pozwala na ustawienie temperatury, ciśnienia). Cykl zabiegów – 10. 

Pacjent po zabiegu czuje się rześki, obniża się poziom lęku, wzrasta wytrzymałość 
organizmu na zmęczenie, zwiększa się odporność, wzrasta poziom hormonów przysadki, kory 
nadnerczy oraz endorfin. 

Wskazania: choroby reumatyczne, ortopedyczne (zmiany zwyrodnieniowe, urazowe), 
choroby neurologiczne (SM, parkinsonizm), dermatologiczne (łuszczyca, neurodermia), 
odnowa biologiczna, stany depresyjne. 
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Przeciwwskazania: niewydolność krążeniowo-oddechowa, niedoczynność tarczycy, 
nietolerancja na zimno, choroby nerek i pęcherza moczowego, ciąża, nowotwory, gruźlica, 
zły stan ogólny, gruźlica. 
Przed zabiegiem należy: 
− usunąć metalowe ozdoby; 
− soczewki kontaktowe. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie odczyny powstają pod wpływem zimna? 
2. Jak działa zimno na tkanki ustroju? 
3. Jakie zmiany zachodzą w komórce pod wpływem zimna? 
4. Jakie znasz zabiegi krioterapeutyczne? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdania. 
Odczyn tkanek na zimno zależy od ……………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Przy obniżaniu temperatury skóry dochodzi do ………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Skutki niepożądane przy długim i intensywnym działaniu zimna to …………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Przeciwwskazania do zabiegu w kriokomorze to ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
W kriokomorze obowiązują zasady: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) podkreślić w tekście odpowiednie treści, 
3) uzupełnić zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, 
− schemat do wypełnienia. 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelkę. 

Zabiegi krioterapeutyczne 

Miejscowe Ogólne 

  

  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) wybrać i podkreślić właściwe treści w materiale nauczania, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, 
− schemat do wypełnienia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak  Nie 
1) scharakteryzować zabiegi miejscowe? 

2) omówić zabieg w komorze krioterapeutycznej? 

3) omówić zabieg krioterapii przy zastosowaniu ciekłego azotu? 

4) rozróżnić wskazania i przeciwwskazania do krioterapii? 
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4.4. Zabiegi kriochirurgiczne 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Urządzenia do kriochirurgii przeznaczone są do miejscowego zamrażania chorej tkanki. 
Do zabiegów używa się ciekły azot o temperaturze -196°C. Zamrażanie tkanek następuje 
przez kabel ze schłodzoną końcówką krioaplikatora lub przez natrysk ciekłym azotem. 
Zalety urządzeń kriochirurgicznych: 
− możliwość stosowania krioaplikatorów o różnych kształtach, 
− pełne, niezawodne niszczenie chorych tkanek. 
Metody uzyskiwania niskich temperatur: 
− wykorzystanie lodu, 
− wykorzystanie chlorku etylu, 
− wykorzystanie ciekłego azotu, dwutlenku węgla (CO2). 

 

Urządzenie chłodzone CO2 (dwutlenkiem węgla) – kryorapid. Wykorzystuje się CO2 
w jednorazowych kapsułach. Temperatura końcówki wynosi -37°C, -43°C. Jednorazowe 
załadowanie gazu wystarcza na kilka zabiegów. 
 

 
Rys. 3 Kryorapid – miniaturowe urządzenie kriochirurgiczne chłodzone CO2. [opracowanie własne]. 

 
Urządzenie chłodzone podtlenkiem azotu AK-2 (Krio-Metrum). Konstrukcja nie wymaga 

podłączenia do prądu, wykorzystuje się gaz anestezjologiczny. Aparat wyposażony jest 
w różnej wielkości końcówki (płaskie o średnicy 2,5mm, 4, 7, 10mm, aplikator igłowy). 
 
Urządzenia chłodzone ciekłym azotem 

Najbardziej popularne aparaty o pojemności 1dcm3. Aplikator ma różnej wielkości 
końcówki: 
− punktowe, 
− płaskie o średnicy 18 mm, 
− igłowe. 

Czas zabiegu przy końcówce natryskowej – 3’, kontaktowej – 6’. Podczas zabiegu 
urządzenie powinno być ustawione pionowo, co zapobiega nagłemu otwarciu zaworu 
ciśnieniowego. 
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Rys. 4. Mrożenie sondą natryskową [opracowanie własne]. Rys. 5. Aparat kriochirurgiczny  

             [opracowanie własne]. 
 
Metody kriochirurgii 

Wybór techniki zamrażania zależy od: 
− rodzaju zmian, 
− doświadczenia i preferencji osoby wykonującej zabieg. 

Przy zastosowaniu ciekłego azotu wyróżnia się sposoby wykonywania zabiegu: 
− za pomocą wacików nawiniętych na drewniane pałeczki, 
− metodę natryskową, 
− metodę kontaktową (aplikatorami zamkniętymi). 
 

Zamrażanie przy pomocy tamponów (deep steak) 
Metoda najbardziej rozpowszechniona. Wykorzystuje się przy zmianach łagodnych 

i płytkich. Zbyt mała objętość nawiniętej waty zmusza do częstego zanurzania pałeczki 
w azocie, ściśle nawinięta wata zmniejsza pojemność końcówki, natomiast luźne nawinięcie 
powoduje spływanie azotu na skórę (po wyjęciu pałeczki ze zbiornika strząsa się nadmiar 
cieczy). Przy powierzchownym zamrażaniu stosuje się metodę rolowania, w której 
wykorzystuje się opaski gazowe luźno nawinięte na grubszą pałeczkę. Dla każdego pacjenta 
stosujemy nowe waciki i pojemniki na azot. 
 

Metoda natryskowa 
W metodzie tej wykorzystuje się urządzenia wytwarzające ciśnienie, które rozpyla ciekły 

azot. Ciekły azot odparowując, powoduje obniżenie temperatury skóry. Do zabiegu stosuje się 
różne końcówki, najbardziej praktyczny jest aplikator z igły iniekcyjnej po obcięciu ostrza. 
Natrysk wykonuje się z odległości 1 cm od powierzchni skóry. Skórę pokrywa się ciekłym 
azotem równomiernie wykonując ruchy spiralne, obrotowe lub ruchy pędzla. Zmiany 
o większej powierzchni zamraża się pasmami tworząc rysunek kratki. 
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Czas zabiegu zamrażania zależy od wielkości zamrażanej powierzchni, szybkości 

przemieszczania aplikatora. Metoda ta wymaga krótkich przerw, aby zapewnić równomierną 
konwersję cieczy w gaz. Przy dużym obniżeniu temperatury skóry mogą pojawić się krople 
azotu, które uszkadzają otoczenie. Do ograniczenia pola zamrażanej tkanki służą osłony 
w kształcie walca o różnej średnicy. Do zamrażania drobnych zmian można zastosować 
wzierniki uszne. Szybkie i głębsze zamrażanie powoduje natrysk tzw. metodą zamkniętą, 
w której osłona tworzy zamkniętą komorę. 
Zamrażanie aplikatorami zamkniętymi 

Wykorzystuje się leczenia zmian punktowych o średnicy kilku centymetrów. Końcówka 
aplikatora jest okrągła lub w kształcie stożka. W kriochirurgii zmian łagodnych, końcówka 
aplikatora może być mniejsza od rozmiarów zmian patologicznych. Czas jest dłuższy niż 
w metodzie natryskowej. W czasie zabiegu końcówka powinna przylegać do skóry. Przy 
głębszym zamrażaniu należy nałożyć na skórę obojętny żel i docisnąć aplikator do skóry. 
Środki ostrożności 

Pomieszczenie zabiegowe, miejsce przechowywania pojemników z ciekłym azotem 
powinny posiadać wentylację (wyloty wentylatorów tuż nad podłogą). Gabinety zabiegowe 
nie mogą być w piwnicach, suterenach. W związku z wysoką gęstością zimnych oparów gazy 
mogą się osadzać. Azot w stanie ciekłym przechowywać należy w sprawnych izolowanych 
pojemnikach. Butle z CO2 i półtlenkiem azotu przechowuje się w pozycji stojącej, 
umocowane tak, aby nie przewróciły się. 

Przy przelewaniu ciekłego azotu do urządzenia krioterapeutycznego zachowujemy 
szczególną ostrożność. Przed wyjęciem grzałki z nie opróżnionego zbiornika w aparacie 
otwieramy zawór ciśnieniowy. Przy braku urządzeń przelewowych przy napełnianiu naczynia 
wykorzystuje się metalowy lejek. Wszystkie czynności wykonujemy w luźnych 
rękawiczkach, (aby w razie oblania cieczą można było je szybko zdjąć), okularach 
ochronnych, maskach na twarz, (gdy występuje rozpylanie). Zabiegi wykonuje lekarz 
dermatolog, chirurg, kosmetolog. 
 

Wskazania do zabiegów kriochirurgicznych: 
1. Nowotwory skóry: 

− wykwity o wyraźnych granicach (odmiana powierzchowna, guzkowa, wrzodziejąca 
naskórka), 

− wykwity starcze, 
− guzy o średnicy 2cm z wyjątkiem odmiany wieloogniskowej, 
− ogniska nowotworowe występujące nad tkanką chrzęstną lub kostną, 
− guzy na powiekach, nosie, małżowinach usznych, 
− zmiany zainfekowane. 

2. Zespoły przedrakowe, łagodne rozrosty: 
− rogowacenie starcze, słoneczne, 
− brodawka łojotokowa, 
− rogowiak kolczystokomórkowy, 

Rys. 6. Metoda natryskiwania 
pola ułatwiająca jego 
jednolite zamrożenie  

[opracowanie własne]. 
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− gruczolak potowy, 
− włókniak, 
− cysta śluzowa, 
− ziarniak twarzy. 

3. Zakażenia wirusowe skóry i błon śluzowych: 
− brodawki wirusowe, 
− kłykciny kolczyste, 
− opryszczka nawrotowa, 
− półpasiec. 

4. Zmiany naczyniowe: 
− naczyniak jamisty, płaski, starczy, 
− ziarniak naczyniowy, gwiaździsty, rogowaciejący. 

5. Zmiany barwnikowe: 
− plamy soczewicowe, 
− odbarwienie komórkowe. 

6. Inne wskazania: 
− łysienie plackowate, 
− bliznowce, blizna przerostowa, 
− trądzik pospolity, różowaty, 
− liszaj rumieniowy, twardzinowy, zanikowy, 
− tatuaże, 
− blizny poparzeniowe, 
− łuszczyca, 
− znamię naskórkowe. 

Względne przeciwwskazania do kriochirurgii: 
− guzy przekraczające średnicę 2cm, 
− nawroty po innych metodach leczenia, 
− ogniska o wysokim ryzyku nawrotu (fałda nosowo-wargowa, przedni skrawek małżowiny 

usznej i okolicy zamałżowinowej), 
− guzy na kończynie dolnej (stopa, goleń), 
− guzy na bocznych powierzchniach palców i w okolicy dołu łokciowego, 
− nowotwory naciekające chrząstkę lub okostną, 
− twardzinopodobne utkania naskórka. 
Informacje dla pacjenta 
1. po zabiegu możliwe jest odczuwanie pieczenia, bólu przez kilka godzin (wskazane jest 

stosowanie środków przeciwbólowych), 
2. w pierwszej dobie po zabiegu w miejscu zamrażania pojawia się zaczerwienienie skóry, 

obrzęk, aż do powstania pęcherzy, 
3. stosować opatrunki z maścią z antybiotykiem, 
4. po usunięciu pęcherzy przez lekarza przemywać ranę wodą utlenioną, 
5. po usunięciu brodawek na dłoniach stosować kilkuminutowe kąpiele w letniej wodzie 

z nadmanganianem potasu, 
6. wygojenie rany po kriochirurgii następuje od 10 dni do kilku tygodni, 
7. miejsce wygojenia osłaniać przed promieniami UV. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 
1. Jakie znasz urządzenia do kriochirurgii? 
2. Jakie metody zabiegu stosuje się w kriochirurgii? 
3. Jakie są wskazania do zabiegu kriochirurgicznego? 
4. Jakie środki bezpieczeństwa obowiązują przy wykonywaniu zabiegów zamrażania? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokończ poniższe zdania. 
1. Do zabiegów zamrażania tkanek używamy ............................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
2. Najbardziej popularną metodą zamrażania jest ....................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. Zabiegi ciekłym azotem wykonujemy metodami: 

a.  
b.  
c.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się a materiałem nauczania, 
2) podkreślić w tekście odpowiednie treści, 
3) uzupełnić zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, 
− schemat do wypełnienia. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij tabelę. 
Wskazania do kriochirurgii 

Nowotwory 
skóry 

Zakażenia 
wirusowe 

Zmiany 
barwnikowe 

Zmiany 
naczyniowe Inne wskazania 

  
 
 
 
 

   

 
Warianty odpowiedzi: 
wykwity starcze, wykwity o wyraźnych granicach, naczyniak jamisty płaski, czerniak, 
brodawki wirusowe, kłykciny kończyste, znamię komórkowe, bliznowce, trądzik pospolity, 
guzy na powiekach, nosie, nawrotowe guzy po radioterapii, plamy soczewicowe, liszaj 
rumieniowy, tatuaże, włókniak, cysta śluzowa, blizny poparzeniowe, gruczolak potowy, 
łuszczyca, rogowacenie starcze i słoneczne. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) wybrać z puzzli odpowiednie odpowiedzi, 
3) dopasować puzzle do odpowiedniej rubryki tabeli, 
4) wpisać odpowiedzi do tabeli, 
5) porównać odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/kolegów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− materiał nauczania, 
− schemat do wypełnienia, 
− puzzle z wariantem odpowiedzi. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) omówić sposoby wykonania zabiegu kriochirurgicznego 

różnymi sposobami? 

2) rozróżnić wskazania do kriochirurgii? 

3) omówić zasady bezpieczeństwa przy zabiegach kriochirurgicznych? 

4) scharakteryzować informacje dla pacjenta po zabiegu kriochirurgii? 
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4.5. Wodolecznictwo 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Wodolecznictwo, czyli hydroterapia stanowi najstarszy dział fizjoterapii, w którym 
wykorzystuje się do celów leczniczych wodę. Woda jest wykorzystywana jako nośnik 
bodźców fizycznych i chemicznych. 

W zabiegach wodoleczniczych najważniejszą rolę spełniają czynniki: termiczny wody, 
mechaniczny, właściwości fizykochemiczne wody. 
Wpływ bodźców termicznych na ustrój zależy od: 
− różnicy między temperaturą wody z temperaturą ustroju, 
− termoregulacji człowieka, 
− czasu zabiegu, 
− powierzchni ciała, na którą działa bodziec termiczny, 
− właściwości fizycznych wody. 

Do zabiegów woda powinna być zimna lub gorąca. W zależności od temperatury wody 
wyróżnia się: 
− zabiegi zimne (8-20°C), 
− zabiegi chłodne (21-27°C), 
− zabiegi letnie (28-33°C), 
− zabiegi ciepłe (34-37°C), 
− zabiegi gorące (38-42°C). 

Bodźce wodne o różnej temperaturze zastosowane na określonej powierzchni wywołują 
na drodze odruchowej rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych symetrycznych 
obszarach na które nie działano wodą. Zjawisko to nazywamy odczynem konsensualnym. 
Do czynników mechanicznych zalicza się: 
− ciśnienie hydrostatyczne; 
− wypór hydrostatyczny; 
− ciśnienie hydrodynamiczne. 

Działanie fizykochemiczne polega na wymianie jonów między skórą a wodą kąpielową, 
w czasie zabiegu. Wymiana ta powoduje zmiany chemiczne w skórze oraz zmianę potencjału 
elektrycznego skóry. Ułatwia to przenikanie z wody do tkanek różnych składników np. 
gazowych (CO2, O2, H2S), mineralnych (jod, siarka). 
 

Działanie miejscowe i ogólne zabiegów wodoleczniczych 
Pod wpływem zabiegu wodoleczniczego w skórze w miejscu zadziałania bodźca 

cieplnego dochodzi do zmian naczynioruchowych następuje rozszerzenie naczyń 
krwionośnych. zwiększa się przepływ krwi przez naczynia, dochodzi do otwarcia 
nieczynnych włośniczek skóry, polepsza się odżywianie skóry. W kąpieli ciepłej czynność 
serca przyspiesza się, zwiększa się objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca. 
W czasie rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych dochodzi do spadku ciśnienia 
tętniczego krwi, odwrotnie przy zimnej wodzie. 

Wpływ na układ oddechowy. Ciepła woda przyspiesza oddech, zwiększa wentylację płuc. 
Zimna woda powoduje spłycenie oddechu, oddech jest nieregularny. 

Wpływ na przemianę materii. Pod wpływem ciepła zwiększa się przemiana materii, 
związane jest to ze zwiększoną czynnością układu krążenia i oddychania. W chłodnej i zimnej 
wodzie przemiana węglowodanowa i tłuszczowa przyspiesza się (zwiększa się 
zapotrzebowanie na ciepło). Przy dłuższym działaniu ciepła (kąpieli) dochodzi do hipertermii 
(przegrzania) co powoduje zwiększenie przemiany materii, pocenia i utraty chlorku sodu. 
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Wpływ na czynność nerek. W kąpieli ciepłej wydalanie moczu zwiększa się, w gorącej 
zmniejsza. Przy długotrwałym bodźcu zimnym zmniejsza się wydzielanie moczu (pojawić się 
może białko lub krwinki czerwone w moczu). Krótkie działanie zimna zwiększa wydzielniczą 
funkcję nerek. 

Wpływ na gruczoły wydzielania wewnętrznego. Zimna kąpiel pobudza wydzielanie 
hormonów kory nadnerczy i przysadki. Zwiększa się ilość noradrenaliny, histaminy, 
adrenaliny we krwi, zwiększa się wydzielanie glikokortykosteroidów i 17-ketosteroidów, 
TSH, tyroksyny, natomiast zmniejsza się wydzielanie amin katecholowych. W ciepłych 
kąpielach zwiększa się wydzielanie acetylocholiny. 

Wpływ na układ pokarmowy. Ciepłe kąpiele zmniejszają łaknienie. Na początku kąpieli 
nasila się wydzielanie soku żołądkowego i pobudzane są ruchy robaczkowe jelit. Po pewnym 
czasie następuje zahamowanie czynności. W zimnej kąpieli zwiększa się wydzielanie soku 
żołądkowego, przyspieszają się ruchy robaczkowe. 

Wpływ na układ nerwowy. Krótkotrwałe kąpiele cieplne pobudzają układ nerwowy, 
długie hamują OUN, zmniejszają napięcie mięśniowe, działają uspokajająco, nasennie na 
organizm, przeciwbólowo. Zimny czynnik działa pobudzająco na OUN, poprawia 
samopoczucie, zwiększają napięcie mięśniowe i odczuwanie bólu. 
 

Ogólne działanie zabiegów wodoleczniczych: 
− następują zmiany w czynnościach różnych narządów, dochodzi do ich usprawnienia 

i wzmocnienia w walce z chorobami, poprawienia zdrowia, 
− zwiększa się ukrwienie narządów, 
− zwiększa się napięcie mięśni i naczyń krwionośnych, 
− zmniejsza się ciśnienie krwi, 
− praca serca jest bardziej ekonomiczna, 
− przywraca zachwianą koordynację sercowo-naczyniową w krążeniu obwodowym, 
− przywraca równowagę między układem sympatycznym i parasympatycznym, 
− usprawniają mechanizmy termoregulacji (hartowanie organizmu), 
− działają uspokajająco i nasennie (temperatura 36 – 37°C), pobudzająco (39 – 40°C), 
− delikatne ciepło zmniejsza napięcie mięśni gładkich, działa rozkurczowo, 
− działają na OUN (odprężają psychicznie i fizycznie). 
 
Rodzaje zabiegów wodoleczniczych 
I. Zabiegi wykorzystujące ciśnienie hydrostatyczne wody: 
1. kąpiele całkowite: 

− kąpiel zimna (8 – 22°C) trwa do 1’; 
− kąpiel chłodna (20 – 27°C) czas trwania 5 – 15’; 

Wskazania: otyłość, cukrzyca. 
Przeciwwskazania: choroby nerek, nerwobóle, choroby układu sercowo-
naczyniowego; 

− kąpiel letnia (28 – 33°C) czas zabiegu 10 – 20’ – działa uspokajająco na układ 
nerwowy (nerwice); 

− kąpiel ciepła (34 – 37°C) czas zabiegu 10 – 30’. Działa uspokajająco, wyciszająco, 
przeciwbólowo, nasennie; 

− kąpiel gorąca (37 – 42°C) czas zabiegu 10 – 20’; 
− kąpiel kinezyterapeutyczna (34 – 37°C) – ćwiczenia w basenie lub w specjalnych 

wannach. 
Wskazania: wady postawy, otyłość, choroby układu nerwowego, choroby 
ortopedyczne. 
Przeciwwskazania: nowotwory, niewydolność krążenia, RZS, choroby zakaźne 
skóry, 

2. półkąpiele (pacjent w wannie w pozycji siedzącej, woda do wysokości pępka), 
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3. kąpiele częściowe nóg, stóp. Kąpiel może być stosowana o zmiennej temperaturze wody 
(38 – 40°C i 16 – 20°C). Kilkakrotnie zanurzamy ręce lub nogi. Zabieg kończy się 
zanurzeniem w zimnej wodzie. 
Wskazania: odmrożenia, choroba Raynauda, zaburzenia krążenia. 

− kąpiel wirowa (masaż wirowy) temperatura 37 – 38°C, może być dla kończyn górnych 
lub dolnych. W masażu wirowym wykorzystuje się działanie cieplne i ruch wirowy 
wody. Celem zabiegu jest: zmniejszenie napięcia mięśniowego, usprawnienie układu 
nerwowego, zmniejszenie zastoju żylnego, obrzęków; 

 

  
Rys. 7. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych [opracowanie własne]. 

 
− Wskazania do masażu wirowego: choroby układu krążenia, stany po odmrożeniach, 

choroba Raynauda, samoistna sinica kończyn, zwężające zapalenie tętnic, stwardnienie 
tętnic. Choroby zawodowe: choroba wibracyjna, zmiany w tkankach miękkich i stawach 
spowodowane używaniem narzędzi pneumatycznych, stany przeciążeniowe. Choroby 
reumatologiczne i ortopedyczne: RZS, gościec tkanek miękkich, stany pourazowe 
stawów, wiązadeł, torebek stawowych, stany po operacjach. 

− Przeciwwskazania: choroby skóry (np. grzybice), otwarte rany, żylaki, miażdżyca tętnic, 
ostre stany zapalne. 

− kąpiele z dodatkiem gazowym lub mineralnym (tlenowa, perełkowa, radonowa, siarkowa, 
siarkowo-wodorowa, ozonowa. 

− Wskazania: nerwice, psychonerwice; 
− kąpiele z dodatkiem roślinnym (np. zioła – lawenda, lipa, rumianek, mięta), aromaterapia 

(olejki aromatyczne) czas zabiegu 10 – 30’; 
− masaż podwodny. W zabiegu wykorzystuje się kąpiel wodną oraz podwodny natrysk 

podciśnieniowy. Ciśnienie strumienia podwodnego jest wytwarzane w agregacie 
pompowym. Strumień ten jest skierowany za pomocą węża zakończonego wymienną 
końcówką na ciało zanurzone w wodzie. Do zabiegu w zależności od celu wykorzystuje 
się końcówki: ugniatającą różny przekrój, „żabi pyszczek”, deszczową, wirującą. 
Odległość nasadki od powierzchni skóry 10 – 30cm, ciśnienie 1 – 3 atmosfer. Im 
odległość mniejsza tym działanie głębsze. Działanie jest silniejsze, gdy strumień pada 
pod kątem prostym do powierzchni ciała. Rodzaj nasadki dobiera się od wskazań lekarza. 
Działanie: zwiększa sprawność fizyczną i psychiczną, poprawia samopoczucie, wzrost 
elastyczności skóry, ustąpienie zaparć, przeciwbólowo, zwiększa przemianę materii. 
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Rys. 8. Wanna do masażu podwodnego [opracowanie własne]. 

 
Wskazania: choroby układu kostnego i mięśniowego, wylewy krwawe, skrzywienie 

kręgosłupa, wypadnięcie jądra miażdżystego, stany po złamaniach, zmiany zwyrodnieniowe, 
uszkodzenie aparatu wiązadłowo-stawowego, zaniki mięśniowe, niedowłady, poporodowe 
zwiotczenie mięśni. 

Choroby skóry i tkanki podskórnej: 
− blizny głębokie, rozległe, 
− nadmierna wiotkość tkanki skórnej, 
− nieprawidłowe odkładanie tkanki tłuszczowej, cellulit, 
− zrosty pooperacyjne skóry i tkanki podskórnej. 

Choroby układu nerwowego: nerwice, nerwobóle, uszkodzenia nerwów obwodowych, 
rwa kulszowa, ramienna, zaparcia na tle nerwowym. 

Zaburzenia przemiany materii: 
− otyłość; 
− zaburzenia miesiączkowania. 

Zaburzenia układu krążenia: 
− obrzęk limfatyczny; 
− zakrzepowe zapalenie żył pooperacyjne  

i poporodowe (po upływie 6 miesięcy). 
 
W gabinetach odnowy biologicznej zabiegi  
wodolecznicze wykonuje się w nowoczesnych  
kapsułach SPA. 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Zabiegi wodolecznicze  

wykonywane są w nowoczesnych  
kapsułach SPA [opracowanie własne]. 

 
 
 
 

II. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrodynamicznego: 
1. natrysk – jest to zabieg, w którym wykorzystuje się działanie termiczne i mechaniczne 

(ciśnienie) wody. Natryski dzielą się na: 
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− natryski stałe (kierunek i ukształtowanie strumienia wody nie zmienia się), 
− deszczowe, czas zabiegu 3’ (zależy od temperatury, ciśnienia wody). Zabieg można 

wykonać zmienną temperaturą wody, 
− nasiadowy, 
− natrysk metodą Vichy – masaż całkowity lub częściowy z równoczesnym natryskiem 

o niskim ciśnieniu. 

 
Rys. 10. Jeden z rodzaju natrysku [opracowanie własne]. 

 
 

− płaszczowy, 
 

 
 

Rys. 11. Natrysk płaszczowy  
 [opracowanie własne]. 

 
 

2. natryski ruchome (bicze) – ciśnienie wody 1,5 – 3 atmosfer: 

 
Urządzenie wykonane jest z chromowanych rur 

mosiężnych. Natrysk posiada cztery zaokrąglone 
rury z otworami o średnicy 1 mm wspartych na 
trzech pionowych rurach. Całość przymocowana 
jest do podłogi za pomocą kołków rozporowych. 
W górnej części znajduje się prysznic. Wybór 
natrysku (prysznic lub natrysk boczny) odbywa się 
za pomocą dwóch zaworów. Wymieszanie wody za 
pomocą dwóch zaworów ciepła/zimna woda lub 
termomieszalnika.  

Urządzenie może być wyposażone 
w elektroniczny system sterowania temperaturą 
wody i czasem natrysku ciepłej i zimnej wody oraz 
czasem całkowitym zabiegu. 
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− bicze szkockie – o zmiennej temperaturze, ciśnienie 2 – 3 atmosfery. Stosuje się na 
przemian wodę gorącą 38°C – 42°C w czasie 30sek. –1’ i wodę zimną (10 – 15°C), 
czas zimnej wody kilka sekund. Zabieg kończy się po 3’ stosowania wody zimnej. 

 

 
 

Rys. 12. Kierunek prowadzenia strumienia wody w natrysku biczowym  
(wg Jankowiaka) [opracowanie własne]. 

 
• wachlarzowy (strumień wody w formie wachlarza); 
• nitkowaty – nasadka o małym przekroju i wysokości ciśnienia. 

Wskazania: bicze całkowite wykonuje się u osób zdrowych. Bicze częściowe – 
zaburzenia miesiączkowania, choroby reumatyczne, zaburzenia czynnościowe 
żołądka, jelit. 

 
Rys. 13. Katedra biczy szkockich [opracowanie własne]. 

Nie wolno stosować na głowę, gruczoły piersiowe, narządy płciowe, kręgosłup 
(strumień biczy prowadzimy 2 – 2,5cm od kręgosłupa). 

Katedra biczy szkockich wyposażona 
jest w: 
− termomieszalnik regulujący 

temperaturę podawanej wody, 
− dźwignię umożliwiającą szybką 

zmianę temperatury wody, 
− 3 węże zabiegowe zakończone: 

− nasadką natryskową 
z wymiennymi końcówkami 
do zabiegu strumieniem 
(biczem wodnym); 

− końcówką do natrysku 
deszczowego; 

− otwartym wyjściem do 
polewania. 
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Przeciwwskazania: żylaki, ostre stany zapalne, choroby serca, krążenie, zakrzepica, 
słabe naczynka krwionośne („pajączki”), choroby grożące krwawieniem, miażdżyca 
tętnic, czynna gruźlica, nadciśninie tętnicze, podeszły wiek. 

III. Zabiegi lecznicze bez ciśnienia wody: 
− polewania: całkowite, częściowe, 
− zawijanie, 
− okłady: chłodzące, rozgrzewające, gorące. 

Okłady chłodzące. Wykonuje się przy użyciu płótna moczonego w zimnej wodzie, co 2’ 
lub okładów z lodu. Czas zabiegu 30-60’. Działają kojąco i przeciwzapalnie. 

Okłady rozgrzewające. Polegają na ułożeniu warstwy płótna zamoczonego w zimnej 
wodzie (10 – 14°C) na powierzchni ciała (dobrze trzeba wycisnąć płótno). Następnie kładzie 
się ceratę lub folię plastikową, przykryć kocem. Okłady rozgrzewające wpływają na 
rozszerzenie naczyń krwionośnych powierzchownych i głębokich. Działają rozgrzewająco, 
zwiększają przemianę materii, likwidują obrzęki, działają przeciwbólowo. Do zabiegu można 
używać odwaru z ziół (rumianku), stosować olejki aromatyczne. Stosowane okłady pobudzają 
przemianę materii, mobilizują organizm do większego spalania tkanki tłuszczowej, 
zmniejszają cellulit, poprawiają wygląd skóry, redukują tkankę tłuszczową, oczyszczają 
i odtruwają organizm usuwając toksyny z limfy poprzez terapię aromatyczną. 

Wykonanie zabiegu. 
1) wmasować w skórę tonik zawierający olejki, które wytwarzają zimno, 
2) owinąć ciało bandażami zamoczonymi w roztworze toniku lub olejku, nałożyć folię, 

przykryć kocem. Czas zabiegu 30-40’. 
Podstawowymi składnikami olejków są: olejek pszenicy, jojoba, awokado, olejek 

cytrynowy, pomarańczowy, zioła (mięta, rumianek, skrzyp, kasztanowiec zwyczajny, 
eukaliptus, krwawnik, koniczyna). 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakich temperatur wody używamy w hydroterapii? 
2. Jaki wpływ mają zabiegi wodolecznicze na organizm? 
3. Jakie znasz rodzaje zabiegów wodoleczniczych wykorzystujące ciśnienie 

hydrostatyczne? 
4. Jakie znasz zabiegi wodolecznicze wykorzystujące ciśnienie hydrodynamiczne? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokończ zdania. 
W zależności od temperatury wody wyróżnia się zabiegi: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Do czynników mechanicznych w wodolecznictwie zalicza się ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Natryski są to ............................................................................................................................... 
Zabiegi wodolecznicze wpływają na układy ............................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zimna kąpiel ................................. napięcie mięśniowe, gorąca ................................................. 
napięcie mięśniowe. 
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Krótki zabieg zimnej wody .................................................... przemiany materii, gorącej wody 
............................................. przemiany materii. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) wybrać i podkreślić właściwe treści, 
3) uzupełnić zdania, 
4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− materiał nauczania, 
− schemat do wypełnienia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj okład rozgrzewający na uda. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem wykonania ćwiczenia (materiał nauczania), 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować klientkę do zabiegu, 
4) wykonać zabieg zgodnie z zasadami, 
5) po zabiegu sprzątnąć stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− leżanka, 
− tonik, olejki, bandaże, 
− folia, miseczki, koc, prześcieradła, 
− zegar. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj masaż wirowy kończyn dolnych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) przeprowadzić wywiad z klientką uwzględniając przeciwwskazania, 
3) przygotować wannę do zabiegu (dezynfekcja), 
4) nalać wodę o odpowiedniej temperaturze i w odpowiedniej ilości, 
5) przygotować klientkę do zabiegu, 
6) włączyć wannę i wykonać zabieg zgodnie z zasadami i przepisami BHP, 
7) po zabiegu wypuścić wodę z wanny, 
8) umyć i zdezynfekować wannę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− wanna do masażu wirowego nóg, 
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− środki czystości, dezynfekujące, 
− ręczniki, 
− rękawiczki gumowe (jednorazowe), szczotki (myjki), 
− zegar. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) omówić wpływ zabiegów wodoleczniczych na układy? 

2) rozróżnić zabiegi wodolecznicze? 

3) omówić wskazania i przeciwwskazania do hydroterapii? 

4) scharakteryzować poszczególne zabiegi wodolecznicze? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących stosowania zabiegów cieplnych. Zadanie 19 to 

zadanie wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa; zadania: 1 – 6, 
10, 13 – 16, 18 i 20 to zadania wymagające uzupełnienia a 7 – 9, 11, 12 i 17  
to zadania z luką, w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania, 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
zadania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
 
 

Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
Cześć I 
1. Wymiana cieplna jest to ...................................................................................... 
 
2. Leczenie ciepłem polega ..................................................................................... 
 
3. Podstawowym odczynem na bodźce cieplne jest odczyn 

.......................................................................................................................................... 
 
4. Termoregulacja chemiczna steruje procesami 

.......................................................................................................................................... 
 
5. Zabiegi z parafiny wykonuje się stosując następujące metody: 

.......................................................................................................................................... 
 
6. Temperatura parafiny do zabiegu metodą pędzlowania wynosi 

............................................................. 
7. Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu z borowiny są:  

−  
−  
−  

8. W zabiegu sauny wyróżnia się dwie fazy: 
−  
−  
 

9. Pod wpływem zimna powstają odczyny: 
−  
−  

 
10. Do zabiegu kriochirurgicznego używa się ....................... o temperaturze ............... 
 
11. Zabiegi ciekłym azotem wykonuje się stosując metody: 

−  
−  
−  

 
12. Krioterapia działa: 

−  
−  
−  
−  

13. Czas trwania zabiegu krioterapeutycznego wynosi ...................... 
 
14. Temperatura w komorze kriosauny wynosi .................. 
 
15. W kriokomorze jednocześnie może przebywać………………………………….. 
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Część II 
16. Do zabiegów miejscowych krioterapii należą: ..................................................... 
 
17. W zależności od temperatury wody wyróżnia się: 

−  
−  
−  
−  
−  

 
18. Wskazaniami do kąpieli ogólnych są: ...................................................................... 

 
19. Kąpiel kinezyterapeutyczna odbywa się: 

a. w basenie, 
b. w kąpieli wirowej, 
c. w basenie, w specjalnych wannach, 
d. w kapieli wirowej i specjalnych wannach. 

20. Odczyn konsensualny to ........................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Stosowanie zabiegów cieplnych 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

Część I 
 
1 

 
 
 
 

 

 
2 

 
 
 

 

 

 
3 

 
 
 
 

 

 
4 

 
 
 
 

 

 
5 

 
 
 

 

 

 
6 

 
 
 
 

 

 
7 

 
- 
- 
- 
 

 

 
8 

 
- 
- 

 

 

 
9 

 
- 
- 
 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 41 

 
10 

 
 
 
 

 

 
11 

 
- 
- 
- 
 

 

 
 

12 

- 
- 
- 
- 

 

 
13 

 
 
 
 

 

 
14 

 
 
 
 

 

 
15 

 
 
 
 

 

 
16 

 
 
 
 

 

 
 

17 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 
18 

 
 
 
 

 

19 a b c d  
 

20 
 
 
 

 

 

Razem:   
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