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WIEDZA W PRAKTYCE

OVID-19 może być 
powodem poważnych powi-
kłań sercowo-naczynio-
wych, w tym: zawału, zatoru 
oraz niewydolności serca. 
Od momentu zakażenia 
pacjent powinien ograni-

czyć kontakt z innymi chorymi w celu zminimali-
zowania skutków choroby. Zgodnie z wytycznymi 
kryteria rozpoznania koronawirusa nie uwzględ-
niają wyników pochodzących z badań obrazowych. 
Kluczowymi badaniami laboratoryjnymi, które 
bezpośrednio wpływają na rokowania pacjenta, 
są limfocyty, d-dimery oraz CRP (białko c-reak-
tywne). Obserwuje się również znaczny wzrost 
stężeń parametrów świadczących o niewydolności 
wątroby. U chorych może dochodzić do ciężkiej 
niewydolności wątroby, płuc oraz nerek.

Opis przypadku
57-letni pacjent nieleczony przewlekle, 
z wywiadem alergicznym, z rozpoznanym 

C COVID-19, dodatni wymaz PCR RNA z dnia 
18.11.2020 roku, skierowany do oddziału szpi-
talnego z powodu: utrzymującej się dusz-
ności, kaszlu, gorączki i osłabienia. Wcześniej 
leczony ambulatoryjnie, w tym antybiotykami 
bez poprawy – zła tolerancja azytromycyny oraz 
wysypka po cefuroksymie. Przy przyjęciu stan 
chorego oceniany na średni, znaczne osłabienie, 
ze stanem podgorączkowym, zmianami osłucho-
wymi nad polami płucnymi, z obniżoną saturacją. 
W badaniach laboratoryjnych znacznie podwyż-
szone wskaźniki stanu zapalnego, podwyższone 
próby wątrobowe. Rozpoznano zapalenie płuc 
na tle wirusowym, z nadkażeniem bakteryjnym. 

Rozpoczęto typowe leczenie: 
• tlenoterapia bierna, 
• antybiotyk dożylnie (biorąc pod uwagę ryzyko 

alergizacji wybrano jeden), 
• heparyna drobnocząsteczkowa, 
• kortykosteroidy, 
• inhalacje, 
• lek hepatoprotekcyjny. 

Magnetostymulacja 
w terapii wspomagaj cej 
leczenie powik ania 
po COVID-19

Magnetostymulacja 
w terapii wspomagaj cej 
leczenie powik ania 
po COVID-19



2/2021 65

Title:

Streszczenie:

W wykonanej tomografii komputerowej wykazano 
rozległe zmiany śródmiąższowe o typie mlecznej 
szyby, zlewające się ze sobą na obwodzie płuc. 
W płatach dolnych w obrębie tych zmian widoczne 
pogrubienie przegród międzyzrazikowych. Poje-
dyncze zagęszczenia miąższowe w segmencie 2., 
oraz 9. płuca prawego i ½ płuca lewego. Zwłók-
nienia w segmencie 6. płuca prawego. Tchawica 
i oskrzela drożne. Węzły chłonne śródpiersia wiel-
kości 16 x 8 mm. Jamy opłucnowe wolne. Struktury 
kostne bez uchwytnych zmian ogniskowych. 
W leczeniu szpitalnym zastosowano: Dexaven, 
Biotyk, Clexane, Paracetamol, tlenoterapię, 
Proxacin, kroplówki z płynów infuzyjnych, Hepa-
-Merz oraz Bisocard.

W wyniku zastosowanego leczenia uzyskano: 
• stopniową poprawę stanu ogólnego, 
• poprawę samopoczucia, 
• ustępowanie zmian nad polami płucnymi, 
• normalizację wyników badań laboratoryjnych. 
Po porozumieniu telefonicznym ustalono prze-
niesienie chorego na oddział rehabilitacji odde-
chowej w celu kontynuacji leczenia i uspraw-
niania. Pacjent z objawami znacznej duszności 
wysiłkowej został przeniesiony na rehabilitację 
oddechową. 

Rehabilitacja 
Od momentu przyjęcia saturacja pacjenta stop-
niowo wzrastała. Początkowo przyjęty do szpitala 
z saturacją na poziomie 79%. Każdego następnego 
dnia po terapii farmakologicznej saturacja stop-
niowo wzrastała do 98%. Od momentu przyjęcia 
pacjenta minęło 12 dni.
Objawy znacznej duszności powysiłkowej wspo-
magano terapią urządzeniem firmy Med and Life 
z serii Viofor JPS. Pacjent oprócz rehabilitacji 
oddechowej oraz innych zabiegów otrzymywał 
dwa razy dziennie zabiegi magnetostymulacji 
z programem P2 M1, z intensywnością 5/12. Czas 
zabiegu wynosił 12 min, zabiegi stosowano rano 
i wieczorem przez okres 31 dni.
Poprawę stanu zdrowia zaobserwowano w 10. 
dobie rehabilitacji oddechowej, saturacja podczas 
wysiłku zwiększyła się do 90% i znacznie zmniej-
szyła się duszność powysiłkowa. 
20. dnia rehabilitacji zauważono, że saturacja 
zwiększa się do 95%. Rehabilitacja oddechowa 
wsparta urządzeniem Viofor JPS znacznie przyspie-
szyła proces regeneracji pochorobowej pacjenta. 
Podstawą włączenia wyrobu medycznego Viofor 
do leczenia i rehabilitacji powikłań po przejściu 
COVID-19 była udokumentowana certyfikatem 
skuteczność kliniczna Viofor w leczeniu i rehabili-
tacji chorób oddechowych.  
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