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MEDICAL

CEFALY: technológiai kihívás
A CEFALY egy piacvezető svájci orvostechnikai cég által kifejlesztett elektroterápiás
eszköz. A cégnek öt év intenzív munkájába került, hogy legyőzze ezt a technológiai kihívást és megvalósítsa a migrén
tüneteinek hatékony kezelésére alkalmas
készüléket.
A CEFALY a fej fájdalmának csillapítására
kifejlesztett ergonómikus eszköz, használata
könnyű, biztonságos és rendkívül kényelmes.

A TENS fájdalomcsillapító elektroterápia már sok éve
ismert (1, 2) és hatékonyságát tudományosan bizonyították (3, 4). Ezt a fájdalomcsillapító terápiát széles
körben alkalmazzák világszerte a gyógyszeres kezelésekre nem reagáló fájdalom leküzdésére (5, 6, 7).

A vezető tudományos lapok nemrégiben megjelent publikációi leírják a TENS elektroterápia hatékonyságát a fejfájás és a migrén kezelésében (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
A TENS technika alkalmazása azonban nehéz és nagyon
kényelmetlen volt. A CEFALY vállalta a kihívást és végül
a fejfájásban és migrénben szenvedő páciensek rendelkezésére bocsátott egy hatékony elektroterápiás
készüléket, egy rendkívül kényelmes, ergonómikus és
használatában egyszerű eszköz formájában.

Hogyan működik
A rohamok kezelése
A koponyán belül az agyhártya fölött elhelyezkedő
érzékeny, struktúrák fájdalmat gerjesztenek a fej elülső felének felszínén keresztül. A CEFALY készülék 1.
programja magas frekvencia mellett stimulálja az érzékeny Aβ-idegszálakat, ezáltal a készülék blokkolja a
fájdalomérző idegszálakat, és enyhíti a fájdalmat: ezt
„kapuvezérlő” módszerként tartjuk számon (1, 2, 3, 4).
Formájának és méretének köszönhetően a CEFALY
elektródát a frontális (supraorbitális és supratrochleáris)
idegek kezelésére is lehet használni. A háromosztatú
ideg első ágának (Nervus ophthalmicus) teljes területe
ezáltal a „kapuvezérlő” mechanizmus irányítása alá kerül. Így erőteljes fájdalomcsökkentő hatást lehet elérni
migrén vagy feszültség okozta fejfájás esetén.

Megelőzés
A CEFALY készülék 2. programja alacsony frekvencia
mellett stimulálja az érzékeny Aδ-idegszálakat, megnövelve ezzel az endorfinszintet (6, 7). Az endorfinszint
növekedése csökkenti a szorongást és a stresszt,
megváltoztatva a migrén és fejfájás kialakulási ingerküszöbét. A fájdalmas rohamok előfordulási gyakorisága
ennél fogva csökken.

Biztonsági és hatékonysági tanulmányok
A TENS fájdalomcsillapító elektroterápia biztonságáról
és hatékonyságáról a vezető tudományos szaklapok is
beszámoltak (8–14). A Cefaly használatával elvégzett
további klinikai kipróbálások megerősítették ezeket az
eredményeket.

Biztonság
A több mint 5000 CEFALY-val történt kezelés megfigyelése során sem jegyeztek fel panaszokat vagy komolyabb mellékhatásokat.

Hatékonyság és csillapítás
Több mint 80%-os javulást tapasztaltak a rohamok
kezelésében és megelőzésében, és több mint 50%os sikert értek el migrének esetében. Általánosan elmondható, hogy a páciensek 85%-a úgy nyilatkozott,
hogy elégedett, illetve nagyon elégedett a készülék
eredményességét illetően.

Kiemelkedő terápiás
előnyök
A fájdalomcsillapítók mértéktelen használatával a feszültség okozta fejfájás krónikussá, majdhogynem
napi gyakorisággal fellépő problémává válhat. Ugyanilyen módon a migrén elleni gyógyszerek túlzott használata is hozzájárulhat egy enyhébb „módosult migrén”
kialakulásához. A CEFALY így jelentős terápiás előnyt
jelent, mivel nem jár mellékhatásokkal. Csökkentheti,
vagy akár helyettesítheti a fájdalomcsillapító gyógyszerek fogyasztását, és visszafordíthatja a fejfájás és a
migrén romlási folyamatát.
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