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Priaznivé účinky v liečbe bolesti biodermálnymi niťami

Ambulancia chronickej bolesti - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
1. Cervikokraniálny – CC syndróm
Tenzná bolesť hlavy
39 ročná pacientka s bolesťami hlavy, absolvovala liečbu bioniťami, opakovane. Po liečbe
udáva ústup únavového syndrómu, bolesti
hlavy redukované, lepšie sa vyspí, viac toleruje
záťaž. Nemusí tak často užívať tabletky na bolesti hlavy, vie sa lepšie sústrediť v práci.
Aplikácia á 6-8 týždňov, priaznivý efekt.
Použité mononite: 29G 25 30

3. Znovu tá istá pacientka, ktorá sa dostavila
na ďalšiu aplikáciu, tentoraz aplikované bionite aj o niečo vyššie, je zreteľná rozsiahlejšia
aplikácia a paravertebrálna aplikácia vľavo,
vpravo. Efekt bol priaznivý, pacientka si aplikáciu veľmi pochvaľuje, redukuje aj svoju analgetickú liečbu.
Použité biodermálne nite: 29G 25 30

4. Opäť tá istá pacientka, tentoraz sa aplikácia
biodermálnych nití sústreďuje viac na trapézy
a cervikálnu oblasť, so snahou ovplyvniť tieto
partie a zredukovať ich vplyv pri generovaní
tenzných bolestí hlavy. Liečebná stratégia bola
úspešná – hlava, záhlavie a krk boleli už menej,
pacientka sa mohla venovať aj svojim koníčkom a primeranej športovej aktivite (plávanie).
Lepšie sa vyspala, lepšie tolerovala aj rehabilitačnú liečbu.
Použité biodermálne nite: 29G 25 30
2. Cervikokraniálny syndróm, tenzná bolesť
hlavy, spazmus trapézov
57 ročná pacientka, úradníčka, bolesti hlavy,
krčnej chrbtice vyplývajúce z vynútenej polohy
počas práce, ktorú vykonáva- práca na počítači. Značne obmedzená pracovná výkonnosť,
po práci akcentované bolesti hlavy, únavový
syndróm. Po aplikácii nití sa môže už aj lepšie
vyspať, lepšie toleruje prácu na počitači, nemá
pocit stuhnutého krku, ramien.
Použité nite: 29G 25 30

5. Failled back surgery syndróm
52 ročná pacienta po 3 operáciách chrbtice.
Na ACHB sa dostavila s otázkou, či by jej biodermálne nite nepomohli. Po prvej aplikácii
pozorovala ustúpenie ťahavej bolesti v danom
segmente chrbtice. Po druhej aplikácii, ktorá
bola o cca 6 týždňov, pozorovala asi o 30 % zníBIODERMÁLNE NITE
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ženie celkového diskomfortu. Bolesti síce ostali, ale lepšie sa vyspala a bola o niečo ohybnejšia. Aplikáciu hodnotí pozitívne. Oceňuje najmä vplyv na kvalitu spánku – počet nocí, keď
sa lepšie vyspí, sa zvýšil.
Nite sme aplikovali v počte 2x10 ks, zakaždým
do dvoch segmentov, Th _ LS prechod., LS.
Použité biodermálne nite: 29G 38 50

6. Lumbalgia
Ide o 54 ročného pacienta, obvyklý prípad
pracujúceho človeka, taxikára. Celý čas trávi v aute, na podklade čoho pociťuje výrazné
bolesti v LS oblasti, bez radikulárnej symptomatiky, bez výrazného MR nálezu v danom
segmente. Pacient preferuje nefarmakologické prístupy – aby mohol fungovať a pracovať
naďalej za volantom. Pruhy v LS oblasti zodpovedajú odlepeným FIT náplastiam – novej
modalite liečby, ktorú pacient pred aplikáciou
biodermálnych nití podstúpil.
Aplikáciu biodermálnych nití podstúpil raz –
aplikáciu hodnotil priaznivo, bolesti boli slabšej intenzity, cítil sa lepšie, nemusel siahnuť
po liekoch od bolesti. Kombinuje aj pohybovú
liečbu, vo svojom voľnom čase. Výrazný faktor
a nepriaznivý činiteľ v jeho prípade je však pracovné nasadenie - niekedy aj 24 hodín za volantom. Očakávame jeho kontakt v najbližších
týždňoch.
Použité biodermálne nite: 29G 38 50

deťmi tenis. Na základe neprimeraného zaťaženia ramenného kĺbu, u inak nešportovca, začala pociťovať v ramennom kĺbe bolesti – iba
pri elevácii hornej končatiny nad horizontálu.
K ortopédovi sa ešte nedostala, bola objednaná až o 4 mesiace. Na ACHB prichádza s prosbou o pomoc.
Navrhujeme o.i. biodermálne nite – pacientka
absolvovala celkovo dve sedenia – ťažkosti za
zmiernili o 50 %, nasadila masáž a vodoliečbu.
V súčasnosti čaká na ortopedické vyšetrenie.
Použité biodermálne nite: 29G 25 30

8. Cervikokraniálny syndróm
Pacient, ktorý navštevuje ACHB už viac ako 5
rokov, pre rôznorodé ťažkosti – bolesti celého
pohybového aparátu, axiálneho skeletu od C
po LS oblasť, bez radikulopatie.
Ako jedna z mnohých terapeutických intervencií – skúsili sme aj aplikáciu biodermálnych nití. Je to jediný pacient, ktorý chodí na

7. Omalgia
48 ročná pacientka, predavačka, v letných
mesiacoch začala rekreačne hrať so svojimi
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ich aplikáciu pravidelne, zhruba každých 6 – 8
týždňov. Ich účinok si nevie vysvetliť – môže sa
lepšie vyspať, lepšie toleruje horizontálnu polohu, nebudí sa tak často – a to popisuje ako
najväčší prínos. Bolesti síce má, ale v noci sa
aspoň odpočinie.
Použité biodermálne nite: 29G 25 30

povať sama. Pociťuje lepšiu kvalitu spánku.
Uvedená kazuistika je príkladom toho, že pridanie biodermálnych nití do liečby bolesti
nevedie u pacienta k vymiznutiu ťažkostí, ale
zníži spotrebu analgetík, ktoré sú pre neho potenciálne škodlivé (nesteroidné antiﬂogistiká
v kombinácii, vek, komorbidity).
Použité biodermálne nite: 29G 25 30

9. Bolesti ramenného pletenca
Pacient s bolesťami v ramennom pletenci- najprv v ramennom kĺbe, tam sme intervenovali
blokádou n. suprascapularis l sin, po odoznení
bolesti v ramennom kĺbe, pociťuje bolesti ešte
v ľavej lopatke – preto dopĺňame intervenciu
po týždni, po blokáde, aj o aplikáciu biodermálnych nití, práve do oblasti ľavej lopatky.
Pacientovi sa uľavilo, môže sa venovať svojej
práci a domácim prácam.
Tento príklad poukazuje aj na fakt, že aplikácia
biodermálnych nití môže byť skombinovaná
s invazívnou technikou liečby bolesti, v tomto
prípade blokádou periférneho nervu – pričom
obe techniky sa navzájom dopĺňajú.
Použité biodermálne nite: 29G 25 30
11. Thoracalgia, postraumatická
45 ročný pacient s bolesťou v Th segmente,
v jednom bode, po prekonanej fraktúre Th
stavca, úraz na štvorkolke, riešený konzervatívne. Pacient po konzervatívnej liečbe fraktúry
stavca, prichádza na ACHB. Okrem farmakoterapie, infúznej analgetickej liečby mu bola ponúknutá doplnková liečba biodermálnymi niťami. Aplikované 1x. Po aplikácii udáva zmiernenie tupej bolesti v segmente, zaradený do
pracovného procesu.
Použité biodermálne nite: 29G 25 30

10. Lumboischialgický syndróm - LIS
67 ročná pacientka, s dlhodobo vyjadreným
L5S1 l. sin radikulárnym syndrómom. Opakované relapsy, raz má dobre obdobie, inokedy zas
horšie. Je nastavená na trojkombinácii analgetík, ktoré užíva podľa toho, aké obdobie má.
Skúšame u nej aplikáciu biodermálnych nití.,
celkovo dve aplikácie. Popisuje predlženie obdobia bez bolestí – v tom vidí dobrý efekt, už
ju tak často „nesekne.“ Má aj menšiu spotrebu
nesteroidných antiﬂogistík, ktoré si zvykla kuBIODERMÁLNE NITE
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12. Paréza n. facialis
38 ročný pacient, žijúci a pracujúci v Nemecku, samoplatca, prekonal cca pred 6 mesiacmi
parézu n. facialis l sin. Pre značné komplikácie
so zdravotným poistením, diferenciálna diagnostika nebola úplne zrealizovaná, resp. prikláňame sa k parainfekčnej etiológii. Na ACHB
prichádza s obrazom periférnej obrny tvárového nervu. S aplikáciou biodermálnych nití do
tvárovej oblasti nemáme veľa skúseností – aj
napriek tomu, po pacientovom súhlase, realizujeme ich aplikáciu v kombinácii s aplikáciou
kolagénového preparátu do mimického svalstva.
Pacient na ACHB absolvoval terapiu v dvoch 6
mesačných pulzoch. Počas tohto obdobia mu
bolo aplikované 10 biodermálnych nití s odstupom 2x4 balenia (10 ks) biodermálnych nití, do
oblasti frontálnej, arcus zygomaticus l sin, a m.
orbicularis oris. Nite aplikujeme za prísnych
aseptických podmienok, aby sme minimalizovali riziko vzniku infekčných komplikácií.
Prvú aplikáciu sme realizovali po predchádzajúcej expozícii lidokaínovým gélom (15 min),
nasledujúce aplikácie bez tejto prípravy, pacient aplikáciu toleroval dobre.
Účinok biodermálnych nití hodnotíme priaznivo – výrazne sa zlepšila funkcia mimického
svalstva, zmizol lagoftalmus. Aplikáciu hodnotíme ako prínosnú, so sprievodnou tvárovou
gymnastikou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou
liečby.
Aplikované biodermálne nite: 29G12 15 a 29G
25 30
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