Indiba Activ werking bij bekkenbodem
problematiek
Indiba heeft een dubbele werking. Er ontstaat bij de behandeling een elektrisch effect
en een thermisch effect.
Het elektrisch effect is eigenlijk het belangrijkste. De frequentie van 448Khz zorgt
ervoor dat de ionen intra- en extracellulair optimaal gaan bewegen. Hierdoor
verhoogt de permeabiliteit van de cel en worden er meer voedingstoffen en zuurstof
opgenomen in de cel en worden afvalstoffen beter verwijderd.
Doordat er meer zuurstof in de cellen wordt gebracht, verhoogd het celmatobolisme
en wordt er ook meer zuurstof verbrand. Het lichaam wil deze warmte afvoeren en er
ontstaat en een vasodilatie. Meer zuurstof en voedingstoffen bereiken zo de cellen.
-

-

Als we Indiba op een lage intensiteit zetten dan kan het lichaam de warmte nog
afvoeren en is er een a-thermisch effect. (cellulaire biostimulatie)
Zetten we de intensiteit wat hoger dan kan het lichaam niet meer alle warmte
afvoeren en stijgt de temperatuur in het weefsel. De warmte is “lichaamseigen”
warmte (plaatselijk koorts) en kanker en metalen implantaten zijn geen contraindicatie. (microcirculatie)
Wordt de intensiteit hoog gezet, ontstaat er veel warmte - hyperthermie
(hyperactivatie)

De verhoging van het celmetabolisme en het herstel van het elektrisch evenwicht
verbeteren de natuurlijke genezingsprocessen en weefselregeneratie en hebben
pijnstillende, ontstekingsremmende en fibrolytische eigenschappen. De activering
van de microcirculatie stimuleert de fibrolasten en activeert de aanmaak van
collageen.
De cellularie biostimulatie zorgt dus bij bekkenbodempathologieën voor een
ontstekingsremmend en pijndempend effect (*), voor weefselregeneratie van oa de
fascia (zodat structuren steviger worden) en van een versneld herstel van weefsel na
operaties.
(*) Het pijndempend effect wordt door verschillende fenomenen veroorzaakt,
waaronder :
• Door het normaliseren van het elektrisch potentiaal op de vrije zenuwuiteinden en
een effect op het vrijkomen van substance P (transport pijnprikkel) zien we een
pijndemping op neurologisch niveau.
• Er is een afname van prostaglandines , die een belangrijke rol spelen in
ontstekingsreacties. Hierdoor krijgen we op “hormoonachtig” niveau
ontstekingsremming en pijndemping.
• Zowel bij thermische als a-thermische toepassing wordt er in de diepte een
verhoogde doorbloeding vastgesteld. Die betere trofiek wordt dus niet alleen
veroorzaakt als “beschermreactie” door vasodilatatie bij temperatuursstijging
maar ook door het elektrisch effect van de stroom op de vaatwand. Hierdoor
krijgen we een effect op arterieel en veneus niveau.

•

Het effect op fibroblasten (bindweefsel) is een zeer belangrijke indicatie bij
casussen waarbij er weefselschade is (bv. postoperatief). We zien een statistisch
significante stijging van de celdeling waardoor er een snellere proliferatie
ontstaat. Dit met een sneller weefselherstel als gevolg. We zien dus een effect op
het extra cellulair matrix niveau en fascia niveau.

•

Hoge dosering van de stroomintensiteit (lees: hoge temperatuur) heeft een
fibrolitisch effect. Soepelder weefsel heeft minder pijn.
Op lymfatisch niveau zien we een effect zowel op het a-thermisch niveau (met de
CAP elektrode) maar eveneens op het thermisch niveau (CAP en RES). Vanuit
de lymfedrainnage weten we dat 85 tot 90% van het lymfatisch vocht veneus
wordt gedraineerd. Een verhoogde doorbloeding van de pathologische
zone/structuren of de zone daar rond (bij acute ontstekingsreacties waar thermiek
contrageïndiceerd is) zal de regio ontzwellen, draineren en geeft een
ontspanning, pijndemping als gevolg.
Daar er, zelfs, TIJDENS en na de eerste Indiba-behandeling ,vaak een zeer
aangenaam, deugdoend, positief, …. effect door de patiënt wordt ervaren, is er
een groot behandel bereidwilligheid bij de patiënt. De patiënt heeft het gevoel van
‘geholpen’ te worden, mede door de therapeutische acties waarbij allerhande
activiteiten worden gedaan en gevraagd. Dit brengt eveneens met zich mee dat
er ook een belangrijk placebo effect is (en door bovenstaande opsomming is
‘placebo’ geen vies woord)

•

•

Tal van andere effecten op neuro-fysiologisch en biochemisch effect worden
verondersteld.

Momenteel lopen meerdere wetenschappelijke onderzoeken omtrent deze effecten
onder invloed van de specifieke frequetie 448kHz.

