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EL-terapi Hanne Lisby Hent PDF Forlaget skriver: Begrebet el-terapi favner vidt. Det dækker over alle de
former for elektricitet, som anvendes inden for fysioterapi - både den direkte brug af strøm i forskellige

former og brugen af de virkemidler, der kan frembringes ved hjælp af strøm.
I denne reviderede udgave af lærebogen om EL-terapi introduceres læseren til de mest anvendte grene af el-
terapien. Det gælder fx brugen af strøm i form af transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) og funktionel
elektrisk stimulation (FES), mens elektrisk frembragte, mekaniske vibrationer og elektro-magnetiske bølger
gives i form af ultralyd og kortbølge. Da både ultralyd og kortbølge kan frembringe varme, beskrives også
termoterapien, selvom den principielt ikke hører under el-terapien. Der er tilføjet et helt nyt kapitel om

behandling med laser, som trods manglende godkendelse fra de danske Sundhedsmyndigheder, bliver mere
og mere udbredt, både her og i udlandet.

EL-terapi udmærker sig ved en klar og pædagogisk sprogbrug, som understøttes af et stort billed- og
illustrationsmateriale.
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