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Lööklaine  

Toime 

Lööklaine on üks füüsikalise ravi liike, kus pulseeriva mehaanilise surve abil tekitatakse 
lööklained mõjutatava piirkonna pehmetes kudedes. Selle tulemusel paranevad kudedes 
ainevahetusprotsessid, suureneb verevool, toimub fibroossete lubjastumiste lagunemine 
(kukekannused, kaltsifitseeriv dendiniit). Lööklaineteraapia omab kiiret valuvaigistavat toimet. 
Teraapial on hea lihaseid lõõgastav ja kudede taastumist soodustav efekt. 

Lööklaineteraapiat kasutatakse sagedalt taastusravis, ortopeedias ning spordimeditsiinis, 
enamasti krooniliste lihaste ning kõõluste probleemide, selja- ning kaelavalude korral. Kõige 
sagedasemad näidustused on: valulik õlg, epikondüliit, alaseljavalud, Achillese kõõluse valud, 
patellaarne kõõlusvalu ning trigerpunktid. 

Lööklaineteraapia on suurepärane alternatiiv kroonilise valu käes vaevlevatele inimestele kuna 
ravisessioonid on lühikesed, eduprotsent on kõrge ka juba peale paari sessiooni ning muudab 
sageli medikamentoosse ravi ning kirurgilise sekkumise ebavajalikuks. 

Nimetatud teraapiaga on võimalik saavutada paremaid tulemusi kiiremini kui mõne pikemat 
aega kestva alternatiivse füsioteraapilise protseduuriga. 

Näidustused 

• bursiidid 

• erinevad lihaskoe patoloogiad 

• kaltsifitseeriv kõõluse põletik 

• kannakõõluse tendinopaatia 

• karpaalkanali sündroom 

• kroonilised kõõluse kinnituskoha põletikud e. entesopaatiad 

• kroonilised pindmiste kõõluste põletikud e. tendinopaatiad 

• lateraalne ja mediaalne epikondüliit 

• lihaste ülekoormusvalud 

• plantaarfastsiit ehk kukekannus 

• põlvekedre ülekoormussündroomid 

• seljavalud 

• sääreluu periostiit 

• triggerpunktide ravi 

Vastunäidustused 

• antikoagulantravi 

• hüübivushäired 

• kardiostimulaator 

• kasvajad 

• kortikoididega ravimine 

• liigesproteesid 
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• osteoporoos 

• paistetused 

• palavik 

• polüneuropaatiad 

• polüübid ravi piirkonnas 

• rasedus 

• tromboos 

• äge põletik, äge vigastus 

Võimalikud kõrvaltoimed 

• ajutine ülitundlikkus 

• ebameeldiv kuumatunne 

• erüteem 

• pearinglus, vererõhk võib tõusta/langeda (rohkem eakatel) 

• Petehhiad e väikesed verevalumid nahal 

• võib kutsuda esile mittesoovitud südame aktiivsust. 

Teostus 

Protseduuri kestvus on individuaalne, sõltudes arsti poolt määratud diagnoosist. Optimaalne 
aeg kvaliteetseks protseduuri teostamiseks on keskmiselt 15–30 minutit. 
Tavaliselt koosneb ravi kolmest kuni viiest protseduurist, mida tehakse ühenädalase vahega. 
Protseduuride vahel patsiendi tavaelule piiranguid pole, kuid treening- ja muud ülekoormust 
tuleks esimestel ravinädalatel langetada. Paljud patsiendid saavad protseduurist kohest 
leevendust valule, kuid tavaliselt võtab tervenemine aega 6–8 nädalat. 

Kaasa võtta 

Vajalik saatekiri. 

 

 


