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Ar katru gadu pasaulē un
arī Latvijā arvien populārāka
kļūst medicīniskā teipošana,
kas ne vien mazina sāpes,
uzlabo locītavu stabilitāti un
kustīgumu, bet tiek izmantota arī ginekoloģijā, it sevišķi
topošajām māmiņām bērniņa
gaidīšanas laikā. Vairāk par
medicīnisko teipošanu ne tikai ginekoloģijā un dzemdniecībā stāsta Capital Clinic
Riga ginekoloģe un dzemdību
speciāliste Ieva Briedīte.
– Kas ir kinezioloģiskais
teips, ko pielieto medicīniskajā
teipošanā?
– Teips ir elastīga ārstnieciska lente no kokvilnas materiāla.
Tas pārklāts ar akrila līmi, kas ir
hipoalerģiska un uz kokvilnas
auduma uzklāta viļņveidīgi, tādā
veidā mazinot ādas iekaisuma iespējamību un ļaujot tai elpot. Teipa elastība ir līdzīga cilvēka ādai.
Tas ir gaisa un ūdens caurlaidīgs,
bet tajā pašā laikā ūdensizturīgs,
līdz ar to, uzlīmēts uz ādas, var atrasties ilgāku laiku. Teips nerada
kustību ierobežojumus. Vēl viena
teipa pozitīvā īpašība ir tā, ka lipīgā puse tiek aktivizēta ar ķermeņa siltumu.
Uzklājot teipu uz ādas, tā
viegli paceļas, tādējādi palielinās atstarpe starp ādu un zem
tās esošajiem audiem, samazinot spiedienu uz asinsvadiem,
limfvadiem un brīvajiem nervu
galiem konkrētajā zonā.
– Kur un kad meklējami medicīniskās teipošanas aizsākumi?
– Medicīniskās teipošanas saknes meklējamas Āzijā (Japānā un
Korejā) pagājušā gadsimta 70. gados, bet līdz Eiropai šī metode
nonākusi tikai 90. gadu beigās.
Savulaik teipošanas metodes tika
veidotas, pamatojoties uz pārliecību, ka veselības uzturēšanai un
atjaunošanai ļoti svarīga ir kustība un muskuļu aktivitāte, kā arī
tas, ka muskuļu funkcija nodrošina ne tikai ķermeņa kustības, bet
arī asins un limfas cirkulāciju un
ķermeņa temperatūras kontroli.
Sākotnēji teipu pārsvarā lietoja
profesionāliem sportistiem, bet,
pierādoties tā efektivitātei dazādu ķermeņa funkciju uzlabošanā,
sāpju mazināšanā, locītavu kustīguma atjaunošanā, teipošanu arvien biežāk izmanto arī vispārējā
medicīnā, tajā skaitā ginekoloģijā un dzemdniecībā. Būtiski – lai
ar šo metodi uzlabotu veselības
stāvokli, nav nepieciešams dzert
zāles.
Teips tulkojumā no angļu valodas nozīmē «plāksteris, saite», un
teipošana attiecīgi ir medicīniska
metode cilvēka veselības uzlabošanai, kuras pamatā ir lipīgas
lentes pielīmēšana dažādām ķermeņa daļām.
Šīs terapijas būtība neslēpjas
teipā, bet gan īpašā metodikā, kā
to uzlīmē. Nav tā, ka, vienkārši uzlīmējot sāpošai mugurai zilu vai
sarkanu plāksteri, sāpes pāries.
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Ātrā palīdzība –
medicīniskais teips

Teipošanas speciālisti ir medicīnas darbinieki – fizioterapeiti un
ārsti, kas pārzina cilvēka anatomiskās un funkcionālās īpatnības.
– Kā teips var līdzēt medicīniski?
– Teipam ir ļoti plašs lietojums – tas piemērots gan pieaugušajiem, gan bērniem. Medicīnisko teipu izmanto, lai ārstētu
muskuļu un cīpslu iekaisumus,
sāpīgus locītavu iekaisumus,
locītavu nestabilitāti, muskuļu,
cīpslu, saišu un locītavu traumu
sekas. To veiksmīgi var izmantot
tūskas, asinsizplūdumu un sāpju mazināšanai pēc traumām un
operācijām, rētu mīkstināšanai
pēc ķirurģiskas iejaukšanās.
– Arī stājas korekcijai un muguras sāpju gadījumos?
– Protams – stājas korekcijai,
vāju muskuļu tonusa palielināšanai, sasprindzinātu muskuļu
atslābināšanai. Labs efekts panākams, lai mazinātu muguras
sāpes, ārstētu karpālā kanāla
sindromu. Teipu veiksmīgi var izmantot muskuļu un locītavu aizsardzībai no pārslodzes, kā arī lai

palīdzētu kustību apjoma izstrādei locītavās.
– Kādos gadījumos teipošanu var lietot ginekoloģijā un
dzemdniecībā?
– Sievietēm grūtniecības laikā
notiek dažādas fizioloģiskas pārmaiņas, kuru rezultātā var rasties
arī sāpes un diskomforts: sāpes
muguras lejasdaļā, saspringums
kakla daļā, pietūkušas potītes,
spiediens uz diafragmu, kas apgrūtina elpošanu. Medicīniskā
teipošana to lieliski atvieglo un
mazina sāpes.
Jāuzsver grūtniecēm raksturīgās vēdera un muguras sāpes.
Līdz teipu ienākšanai medicīnā
šīs problēmas pārsvarā risināja ar
koriģējošo jostu. Tagad to izdara
teips. Atšķirībā no teipiem jostu
negatīvā īpašība ir tā, ka, ilgstoši
sēžot, piemēram, mašīnā, birojā,
lekcijās, tās iespiežas vēdera lejasdaļā un var izraisīt diskomfortu. Teipa priekšrocība ir tā, ka tas
nekur neiespiežas un netraucē.
To var droši nēsāt zem apģērba, jo
tas neizspiežas. Tas var būt īpaši
svarīgi strādājošām grūtniecēm,
kurām ikdienas pienākumi neatkarīgi no grūtniecības var prasīt
noteikta stila apģērbu, ko dažkārt
grūti kombinēt ar biezām un platām jostām. Strādājošām grūtniecēm, kurām darbs saistīts ar
ilgstošu statisku noslodzi, locītavu, muskuļu un saišu diskomforts
parādīsies agrāk, nekā tas varbūt
bija līdzīgos apstākļos pirms grūt-

niecības. Ja vēl pievienojas tūska,
pēcpusdienas un vakari darbā var
kļūt apgrūtinoši. Ja nav iespējams
mainīt darba apstākļus, ieteicams
apspriest ar teipošanas speciālistu vēlamos risinājumus.
Vēl grūtniecības laikā bieži
sastopama un nepatīkama problēma ir sāpes simfīzes (kaunuma
kaula) rajonā. Ritot grūtniecībai,
pakāpeniski mainās arī sievietes
ķermenis, rodot vietu dzemdei
un tajā esošajam bērniņam. Tāpēc citāda kļūst iegurņa kaulus
savienojošo saišu elastība, nedaudz pamainot iegurņa kaulu
savstarpējo novietojumu. Šīs
pārmaiņas daļai sieviešu var izraisīt nelielas vai stiprākas sāpes iegurņa priekšdaļā – simfīzes rajonā. Smagākos gadījumos var tikt
ierobežotas kustības. Vienīgais
palīgs šajā situācijā var būt teipošana vai iegurni stabilizējošas
jostas. Līdzīgas sūdzības var parādīties arī pēcdzemdību periodā,
kad pirmās nedēļas pēc dzemdībām traucē šīs simfīzes sāpes, kas
radušās nelielas īslaicīgas locītavu izkustēšanās dēļ dzemdību
procesā. Tas bieži vērojams gadījumos, kad dzimst liels bērniņš.
Arī šajā situācijā teips var būt glābējs, lai jaunā māmiņa spētu kustēties un aprūpēt jaundzimušo.
Sievietēm gan grūtniecības
laikā, gan jebkurā citā dzīves
brīdī teipu var izmantot kakla
daļas saspringuma mazināšanai,
galvassāpju novēršanai, kāju un

roku tūskas gadījumos, kā arī ja ir
varikozas vēnas. Kad grūtniecības
otrajā trimestrī strauji notiek dažādas fizioloģiskas pārmaiņas sievietes ķermenī, cirkulējošā asins
daudzuma pārdales dēļ var parādīties regulāras nepatīkamas galvassāpes, arī tad var lietot teipus,
lai pēc iespējas samazinātu pretsāpju medikamentu lietošanu.
– Meitenes un sievietes nereti mokās ar menstruālajām
sāpēm.
– Menstruālo sāpju rašanās
mehānismi ir daudz pētīti, lai
pēc iespējas atvieglotu ikdienu
lielai daļai sieviešu, kam šīs sāpes var traucēt mācīties, strādāt,
darboties ikdienā vai pilnvērtīgi
atpūsties. Šīs sāpes var diezgan
efektīvi mazināt ar pretsāpju medikamentiem, tomēr reizēm, kad
sieviete vēlas ierobežot medikamentu patēriņu vai arī to iesaka
ārsts kādu citu orgānu bojājuma
riska dēļ, teipošana menstruālo
sāpju mazināšanai var būt noderīga bez negatīvas ietekmes uz
organismu.
– Cik ātri pēc uzlīmēšanas
teips sāk darboties, un cik ilgi
tas notiek?
– Pareizi uzlīmēts teips iedarbojas uzreiz, un darbība turpinās
24 stundas dienā aptuveni nedēļu. Ja nepieciešams, pēc tam
teipu atjauno. To lieto tik ilgi, līdz
izzūd traucējošie simptomi.
– Vai, uzliekot teipu, var rasties kādas blaknes?
– Teipa uzlikšanas procedūra
ir pilnīgi droša un nesāpīga. Šī
metode praktiski nerada blaknes,
vienīgi, ja āda ir ļoti jutīga, retos
gadījumos var rasties apsārtums
vai nieze. Tādā gadījumā teips
nekavējoties jānoņem.
– Pēc kāda principa teips darbojas?
– Viss notiek caur ādas receptoriem. Uzliekot teipu, informācijas pārvade notiek pa nerviem uz
muguras un galvas smadzenēm,
rezultātā izmainās ķermeņa sajūtas, un normalizējas reflektorās
reakcijas.
– Ko vēl svarīgi zināt un ievērot?
– Teipošanas materiāli ir nopērkami bez ārstu receptes, dažkārt
cilvēki nolemj paši uz sāpošajām
vietām uzlīmēt teipus. Diemžēl
ar to nekas netiek līdzēts, jo, lai
teips darbotos, precīzi jāpārzina
fizioloģija, kā arī katram cilvēkam
visas problēmas jārisina individuāli. Lai ārsts varētu nodarboties ar
medicīnisko teipošanu, jāiegūst
sertifikāts, kas apliecina apgūtās
prasmes.

