טיפול בגלי רדיו ( )RFלכאב כרוני

מהם היתרונות
של הטיפול בגלי רדיו?
אנשים רבים שמקבלים טיפול בגלי רדיו חווים:

1

צוואר



הקלה ארוכת-טווח בכאב



פונקציונליות מוגברת



הפחתת השימוש במשככי כאבים



שיפור באיכות החיים

שאלו את הרופא כיצד טיפול בגלי רדיו של
 St. Jude Medicalיכול להועיל לכאב הספציפי שלכם.

טיפול באמצעות

גלי רדיו
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גב עליון
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גב תחתון וישבן
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האם זה
משנה היכן כואב לי?


צוואר



ירכיים



כתפיים



ברכיים



גב עליון



עקב וכף הרגל



גב תחתון וישבן

האם טיפול בגלי רדיו מתאים לי?

3

להליכי הטיפול בגלי רדיו שיעורי הצלחה גבוהים
ושיעורי סיבוך נמוכים .אך כמו בכל הליך כירורגי,
ישנם גם סיכונים.
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כתפיים

5

ירכיים

6

ברכיים

7

עקב וכף הרגל

מסייע לאנשים

ניתן להשתמש בגלי רדיו לטיפול בכאב כרוני
במספר אזורים בגוף:

מרבית המועמדים לטיפול בגלי רדיו כבר ניסו
טיפולים אחרים ,כגון תרופות וזריקות ,וכעת
נדרש להם פתרון ארוך-טווח יותר.

7

ידע לעולם אינו מכאיב.

שוחחו עם הרופא על מצבכם הרפואי הספציפי,
ויחד תוכלו להחליט אם טיפול בגלי רדיו מתאים
לכם .הרופא יכול לבצע סדרת בדיקות כדי לאבחן
את מקור הכאב ולקבוע אם אתם עשויים להפיק
תועלת מטיפול בגלי רדיו.

הסובלים מכאב כרוני
Bogduk, N., Dreyfuss, P., & Govind, J. (2009).A narrative review of
lumbar medial branch neurotomy for the treatment of back pain.
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מסייע לאנשים
הסובלים מכאב כרוני
אם אתם סובלים מכאב כרוני אפילו במשך
זמן קצר יחסית ,אתם מכירים את ההשפעות
המגבילות שיכולות להיות לו עליכם ועל
היקרים לכם .כבר עשרות שנים שטיפול בגלי
רדיו ( )RFמסייע לאלפי אנשים לחיות עם
כאב מופחת.

מהו טיפול בגלי רדיו?
הטיפול בגלי רדיו הוא אפשרות טיפול מוכחת
ובטוחה בכאב כרוני – מצב נפוץ הפוגע ב1.5-
מיליארד אנשים ברחבי העולם .כאב כרוני הוא
כאב שנמשך מעל ל 12-שבועות .עם זאת,
רבים חווים תסמינים במשך חודשים ואפילו
שנים.
גלי רדיו הם סוג של אנרגיה שמשמשת
לחימום העצבים שגורמים לכאב .החימום
עוצר את יכולת העצב לשלוח אותות כאב
למוח ,ובכך מפחית את תחושת הכאב.

כיצד עובד
הטיפול בגלי רדיו?
כשאתם נפצעים – כתוצאה מטראומה ,מחלה
או עומס על המפרקים – העצבים באזור
הפציעה עלולים להפוך מודלקים .בשלב זה,
אותות כאב נעים במהירות מאותם עצבים אל
המוח .כשהם מגיעים למוח ,אתם חשים
כאב.
במהלך הטיפול בגלי רדיו ,אנרגיית
גלי רדיו מופעלת ישירות על
העצבים המודלקים שמעבירים
את תחושת הכאב ויוצרת מעין
חסימה .הפרעה זו מפחיתה
את יכולת העצב לשלוח אותות
כאב למוח ,ובכך מפחיתה את
התסמינים ומביאה להקלה.

מה קורה במהלך
הליך הטיפול בגלי רדיו?

מה יקרה
כשאחזור הביתה?

במסגרת ההליך ,הרופא יחדיר מחט דקה,
המיועדת לטיפול בגלי רדיו ,לאתר הכאב .המחט
תהיה מחוברת לגנרטור גלי הרדיו ,המפיק את
אנרגיית גלי הרדיו הנדרשת להליך.

כשתגיעו הביתה ,הקפידו לפעול על פי הנחיות
הרופא או האח בעת השחרור .ייתכן שימליצו
על מנוחה של יום או יומיים לפני חזרה לפעילות
שגרתית.

בדרך כלל תהיו ערים לאורך ההליך וייתכן
שתחושו אי-נוחות קלה .רופא או אח יתנו לכם
טשטוש קל והרדמה מקומית באזור הטיפול.
השימוש בהרדמה מקומית נועד לאפשר לכם
להגיד לרופא מה אתם חשים .התגובות שלכם
יסייעו לרופא לכוון את המחט לאתר הטיפול
המתאים.

ייתכן שתחוו חלק מתופעות הלוואי הנפוצות של
הטיפול בגלי רדיו ,כגון אובדן תחושה קל  -מקומי
וזמני ,שטף דם תת-עורי ,אי-נוחות ואולי גם כאב
מוגבר .ייתכן גם שיהיו לכם עוויתות בשרירים,
שהן חלק מהתגובה הטבעית של הגוף לפגיעה.
מרבית האנשים מסוגלים להתמודד עם אי-הנוחות
באמצעות תרופות ללא מרשם .אחרים משתמשים
בתרופות מרשם למשך עד שבועיים לאחר ההליך
הטיפולי.

מה קורה
לאחר ההליך?

למרות שמטופלים רבים חווים הקלה בכאב
לאחר הליך טיפול בגלי רדיו ,ייתכן שהטיפול
לא ישפיע על כל אחד .גם לא כל המטופלים
יחוו הקלה מוחלטת בכל התסמינים .התוצאות
משתנות מאדם לאדם.

על מנת לאפשר לחומרי ההרדמה להתפוגג,
תבלו זמן קצר בחדר התאוששות ,ולאחר מכן
תוכלו ללכת הביתה .תקבלו הנחיות לשחרור
ותזדקקו למישהו שיסיע אתכם הביתה עקב
התרופות שקיבלתם.

מתי אתחיל
לחוש הקלה בכאב?
בהתאם להליך ולאזור הכאב ,ההקלה המלאה
תגיע תוך כמה ימים או עד שישה שבועות.

אותות כאב נעים אל המוח

עצב כאוב
לפני טיפול בגלי רדיו

חסימת אותות כאב
באתר הטיפול בגלי
רדיו

עצב כאוב
לאחר טיפול בגלי רדיו

ייתכן שהרופא ימליץ גם:





להניח קרח כדי להפחית את הדלקת.
לחמם את האזור כדי להפחית את עוויתות
השרירים.
להתמתח בעדינות כדי להגביר את זרימת הדם
ולהפחית את עוויתות השרירים.

כמה זמן
תימשך ההקלה בכאב?
במחקרים קליניים דיווחו מטופלים על הקלה בכאב
למשך שישה עד  12חודשים ,ובמקרים מסוימים
למשך עד שנתיים 1.ניתן לחזור על הטיפול בגלי רדיו
אם התסמינים חוזרים.
כדי להאריך את משך ההקלה:


שמרו על משקל גוף תקין.



הקפידו על פעילות.



חזקו את השרירים.

