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Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL:
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

SANDRA FURNES

DINO TRBONJA

Kiropraktor

Kiropraktor

Balansefysioterapeut

Sandra er utdannet ved Syddansk
Universitet i Odense, Danmark. Hun
jobber til daglig som kiropraktor ved
Vollaklinikken- kiropraktikk og
fysioterapi i Lillestrøm. Pasienter
med nakkesmerter er et av Sandras
store interesseområder sammen
med idrettsskader og hodepine.

Catharina er utdannet ved
universitetet i Bournemouth,
England. Til daglig jobber hun ved
Vollaklinikkens avdeling i Fetsund i
lokalene til Fet legesenter. I hennes
daglige arbeid jobber hun mye med
plager fra kjeve, nakke og hodepine

Dino er utdannet fysioterapeut ved
Høgskolen i Oslo og er spesialutdannet innen svimmelhet og
sykdommer i balanseorganet. Ved
Vollaklinikken i Lillestrøm jobber han
utelukkende med utredning og
behandling av svimmelhet.

Jeg har fått anbefalt trykkbølgebehandling,
men hva går det egentlig ut på?

Markus, 42 år

Smerte i sener kommer ofte av
over og/eller feilbelastning over
tid. Dette kan være for eksempel
mye arbeid med tastatur, arbeid
med verktøy og arbeid med armene over hodet. Det kan også
komme etter høy belastning
over en kort periode for eksempel med løp, sykkel eller styrketrening. Trykkbølge er en behandlingsmetode mot nettopp slike
plager.
Sandra svarer:
Internasjonal forskning viser at en
høy prosentandel av pasienter med
langvarige senetilstander har blitt
smertefri etter anvendelse av trykkbølgebehandling. Trykkbølgebehandling er rent mekaniske, ikke
elektriske, bølger som appliseres
området som skal behandles. Dette
skaper en betennelseslignende prosess som setter i gang kroppens
egne reparasjonsprosesser. Bølgene
virker å ha en positiv effekt skadet
vev og kalkpåleiringer. Metoden er
effektiv og eventuelle bivirkninger er
minimale. En annen fordel er at den
ikke er invasiv slik som kirurgi. Trykk-
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bølgebehandling utelukker heller ikke
andre behandlingsregimer som for
eksempel øvelsesterapi.
De plagene som oftest behandles
med trykkbølge er:
- Skulder: Kalkskulder, supraspinatustendinose
- Albue: Golfalbue, musearm, tennisalbue
- Hofte: Throchanter tendinose
- Kne: Jumpers knee (hoppekne),
runners knee (løpe kne)
- Legg: Beinhinnebetennelse, achilles
tendinose
- Fot: Plantar fasciitt
Mange opplever behandlingen som

ubehagelig og til tider smertefull, men
det er fort overstått og de færreste
har behov for smertestillende medisiner etter behandling. Behandlingen
tar ca. 4-8 minutter og tilbys av offentlig godkjente kiropraktorer og fysioterapeuter som kan sette diagnose. Man behandler med trykkbølge 1
gang i uken og etter 3-4 behandlinger
skal man ha en merkbar bedring. Selv
om du føler du er smertefri etter behandling anbefales det å vente med

intensiv trening etc. Minimum 48 timer etter behandling.
Det er få absolutte kontraindikasjoner for behandlingen, men det er
enkelte ting man skal ta med i vurderingen. Man skal ikke påbegynne
trykkbølgebehandling hvis du har fått
kortison innenfor den siste måneden.
Det er viktig å fortelle din terapeut om
har blødningsforstyrrelser eller blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikamenter. Det samme

Restplasser

Fire Hovedsteder 11 d .................................. 5 995,Provence 11 d ................................................ 7 795,Irland Rundt med Nord-Irland 15 d ............ 10 995,Kroatia Rundt med Dubrovnik15 d .............. 9 495,Baltikum Rundt 11 d ...................................... 7 995,-

gjelder hjerte og sirkulasjonsforstyrrelser. Andre punkter som er viktig å
få med i vurderingen er kreft, graviditet eller hvis det er kraftig betennelse
i behandlingsområdet.
Kontakt din kiropraktor eller fysioterapeut og spør mer om trykkbølgebehandling hvis du er nysgjerrig på
om nettopp denne behandlingsmodaliteten kan være løsningen på dine
plager.
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Gardasjøen 11 d........................................fra 7 995,Tyrol med Bayern 10 d................................... 6 995,Den engelske sørkysten 11 d .....................10 295,Izola 11 d....................................................fra 7 495,Nordkapp med Lofoten 15 d......................15 495,Bussreiser med tilslutning fra 17 steder. Les mer om alle våre reiser og om alt som er inkludert på www.scandorama.no
d guide
alltid me
www.scandorama.no • Booking: 800 10 110

Reisegaranti er stilt til Kammarkollegiet i Sverige.

