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MÁS-MÁS CÉLBÓL

1/ DIREKT ELEKTROTERÁPIA: az elektromos áram közvetlen használata pl.: iontoforézis
2/  INDIREKT  ELEKTROTERÁPIA:  elektromos  árammal  létrehozott  egyéb  hatások   pl.:  UH
kezelés 

IONTOFORÉZIS KEZELÉS
/dióhéjban a lényegéről/

A KEZELÉS LÉNYEGE /terápiás szempontból/: gyógyszer transcutan (bőrön keresztül) alkalmazása
konstans  galvánáram  segítségével.  Kombinált  elektroterápiás  kezelésnek  is  nevezhetjük,  mert  a
galvánáram és a gyógyszer egyidejűleg kifejti hatását.

HATÁSAI: galvánáram hatásai/fájdalomcsillapító, sejtanyagcsere-fokozó,értágító és a motoros idegek
ingerlékenységét növeli/+gyógyszerkészítmény hatása.

A  KEZELÉS  LÉNYEGE  /kozmetikai  szempontból/: eljárás,  amellyel  egyenáram  segítségével
hatóanyagionokat juttatunk be a bőr mélyebb rétegeibe.

HATÁS: galvánáram hatásai /ld.előzőt/+gyógyszer/hatóanyagion hatása.

MINDKÉT ESETBEN --> A KEZELÉS LÉNYEGE ÉS A HATÁSA UGYANAZ, CSAK
MÁSHOGY FOGALMAZÓDIK MEG, S MELYET MINDIG BEFOLYÁSOL 

A KITŰZŐTT CÉL.

Az iontoforézis hátránya, mindkét esetben:
• pontatlan dozírozás, mely pontosabbá tehető, ha kenőcs /v. gél/ formájában alkalmazzuk,
• pazarlás,  mely  szintén  csökkenthető,  ha  a  celofán  használata  után  a  maradék/ott  maradt/

készítményt, kezünkkel a bőrbe simogatjuk,
• nem lehet  megítélni,  hogy a  hatásból  mennyit  írhatunk a  galvánáram és  mennyit  a  bevitt

készítmény hatására.

Az iontoforézis előnyei mindkét esetben /SOKKAL JELENTŐSEBB/:
• OLYAN MÓDSZER, AMELY A BŐRT NEM SÉRTI, ÉS MINDEN TOVÁBBI NÉLKÜL

STERILEN FOLYIK LE!
• OLYAN KÉSZÍTMÉNYT JUTTATHATUNK ÁT A BŐRÖN, AMELYEKKEL SZEMBEN

A BŐR EGYÉBKÉNT IMPERMEABILIS!
• OLYAN KÉSZÍTMÉNNYEL IS VÉGEZHETJÜK A KEZELÉST, AMELY MÁS MÓDON

VALÓ  ALKALMAZÁSA  A  MELLÉKTÜNETEK  MIATT  V.  MÁS  OKBÓL  NEM
KÍVÁNATOS!

• OTT ÉRJÜK EL A LEGNAGYOBB KONCENTRÁCIÓT, AHOL ARRA SZÜKSÉG VAN!
• A  GALVÁNÁRAM  ÉS  A  GYÓGYSZER  EGYÜTTHATÁSA  ALAPJÁN  NAGYOBB

EFFEKTUST (EREDMÉNY: SIKER, HATÁS) ÉRÜNK EL!



A gyártott/használt  készülékek  között  csak  formai  külömbségeket  lehet  látni.  Talán  a  kozmetikai
szalonokban használtakra jellemző, hogy kisebb teljesítményűek.

A módszer alkalmazási területei:
• terápiás célból: bármelyik testrészen, legkevésbé arcon!
• kozmetikai célból: elsősorban arcon, nyakon (dekoltázson), máshol kevésbé!

A BEJUTOTT HATÓANYAG MENNYISÉGE FÜGG:
• a vándorló részecske mozgási  sebességétől/beszélhetünk kis  és  nagy,  könnyen  és  nehezen

mozgó ionokról,
• az áram erősségétől,
• a behatás időtartamától.

A HATÉKONYSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK:
• a köztianyag és az elektróda nagysága,
• a készítmény mennyisége,
• a készítmény töménysége nem fokozza a felszívódást (mivel az ionok mozgási sebességét a

gyógyszer molekulasúlya határozza meg és nem a koncentrációja!),
• az áramerősség mértéke minimum 0,2 mA/négyzet cm,
• a csapvíz mennyisége és minősége /a víz ionjai kisebbek és mozgékonyabbak, így elsősorban

azok jönnek mozgásba/,
• elektródák közti távolság /minél távolabb vannak egymástól, annál mélyebb hatás érhető el/,
• a pólusok helyes megválasztása, a (gyógy)szergyártó cég pontos útmutatásának ismerete,
• aktív elektróda használata és fontossága/polaritás és méret!
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