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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
1.1 Ogólne 
Multitherapist jest przenośnym urządzeniem do elektroterapii posiadającym cztery rodzaje terapii: 
przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS), elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (EMS), 
interferencyjna (IF) oraz mikroprądy (MIC). Terapie te są stosowane w celu uśmierzania bólu i elektrycznej 
stymulacji mięśni.  
Urządzenie wysyła łagodne sygnały elektryczne do nerwów i mięśni znajdujących się pod elektrodami 
aplikowanymi na skórę. Parametry sygnału regulowane są poprzez klawisze przyciskowe. Intensywność 
stymulacji może być regulowana zgodnie z potrzebami pacjenta. 
 

1.2. Podłoże medyczne 
 
CZYM JEST BÓL? 
Ból jest systemem ostrzegawczym i metodą informowania nas przez organizm, że zaszło coś złego. Ból jest 
ważny, gdyż ujawnia nieprawidłowy stan, związany z uszkodzeniem bądź urazem często istotnych elementów 
naszego organizmu. Chociaż ból jest koniecznym sygnałem ostrzegawczym, świadczącym o urazie lub o 
niewłaściwym działaniu organizmu, to jego natura działania jest dość zaawansowana. 
Poza znaczeniem o charakterze typowo diagnostycznym, długo utrzymujący się ból nie służy żadnym innym 
użytecznym celom. Ból nie zacznie działać, dopóki informacja o nim nie dotrze w zakodowany sposób do 
mózgu, gdzie zostanie rozszyfrowana, przeanalizowana, a następnie zostanie podjęta reakcja. Informacja 
bólowa przemieszcza się z obszaru dotkniętego urazem poprzez małe doprowadzenia nerwowe do kręgosłupa 
i następnie do mózgu. Tam jest interpretowana i przenoszona zwrotnie w postaci lokalnego odczuwania bólu. 
 
ZASADA DZIAŁANIA TENS 
Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) jest nieinwazyjną i niefarmakologiczną metodą 
kontrolowania bólu. TINS wykorzystuje słabe impulsy elektryczne wysyłane poprzez skórę do nerwów 
czuciowych w celu zmiany sposobu odczuwania bólu. TENS nie jest środkiem na problemy fizjologiczne, 
pozwala jedynie kontrolować ból. TENS nie działa u każdego w taki sam sposób, ale skutecznie ogranicza lub 
eliminuje ból dając szansę na powrót do normalnej aktywności. 
 
ZASADA DZIAŁANIA EMS 
Elektryczna stymulacja mięśni (EMS) jest uznanym na całym świecie sposobem leczenia urazów mięśni. EMS 
wysyła impulsy elektryczne do mięśni wymagających leczenia zmuszając je do biernej pracy. Impulsy te mają 
kształt prostokątny (drabiniasty) i oddziałują bezpośrednio na neurony motoryczne. Niska częstotliwość, w 
połączeniu z prostokątnym kształtem impulsu pozwala na oddziaływanie na określone grupy mięśniowe. Tego 
rodzaju zabiegi są powszechnie stosowane w ochronie zdrowia oraz w klinikach sportowych do leczenia 
urazów mięśniowych oraz do reedukacji mięśni dotkniętych paraliżem w celu niedopuszczenia do atrofii 
mięśniowej, a także w celu poprawy napięcia mięśni, czy lokalnego krążenia krwi. 
 
ZASADA DZIAŁANIA PRĄDÓW INTERFERENCYJNYCH 
Stymulacja interferencyjna (IF) jest terapią o charakterze przeciwzapalnym. Polega ona na zastosowaniu 
dwóch sygnałów sinusoidalnych lub prostokątnych średniej częstotliwości nieznacznie różniących się od siebie. 
Sygnały po złożeniu tworzą prąd interferencyjny, zwany czasami impulsami różnicowymi lub impulsami 
dudnień. Jeden z sygnałów posiada zwykle stałą częstotliwość 4000 Hz, a drugi posiada częstotliwość, która 
zmienia się w zakresie od 4001 do 4100 Hz. Powyższe wartości częstotliwości zapewniają prądowi niską 
impedancję podczas przepływu poprzez tkanki, dzięki czemu prąd może wniknąć głęboko do tkanek miękkich 
organizmu, gdzie w wyniku interferencji powstaje bodziec w postaci impulsu różnicowego. Prąd 
interferencyjny stymuluje nerwy czuciowe, motoryczne oraz tkanki dotknięte procesem chorobowym. Takie 
wszechstronne właściwości tego rodzaju bodźca mają wpływ na transmisję informacji bólowych na poziomie 
przykręgosłupowym. Głęboka penetracja tkanek stymuluje przywspółczulne włókna nerwowe do większego 
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przepływu krwi i sprzyja ograniczeniu obrzęku. Niewielki prąd elektryczny stymuluje nerwy mięśniowe 
doprowadzając do objawowego uśmierzenia trudnego do wyleczenia bólu przewlekłego, pourazowego i 
pooperacyjnego.  
 
ZASADA DZIAŁANIA MIKROPRĄDÓW 
Stymulacja mikroprądami jest rodzajem terapii wykorzystującej prąd o bardzo małym natężeniu, rzędu 
mikroamperów, który działa na poziomie komórkowym organizmu.  
Prądy o takiej wielkości wytwarzane są również przez komórki człowieka, dlatego dla człowieka są praktycznie 
niewyczuwalne, gdyż nie są w stanie pobudzić nerwów czuciowych. 
Leczenie mikroprądami wykorzystuje fizjologiczne zjawiska elektryczne, które pobudzają wzrost produkcji ATP 
(energia) w komórkach organizmu, co znacząco przyspiesza gojenie się tkanek. Natychmiastowa reakcja 
organizmu na odpowiednią częstotliwość mikroprądów wskazuje, że zachodzą tu również inne zjawiska. 
Uzyskane efekty i zaobserwowane zmiany w tkankach są oczywiste. Blizny stają się łagodniejsze. Gdy tylko 
zastosujemy „odpowiednią” częstotliwość, punkty spustowe (trigger points) stają się mniej bolesne. W wielu 
sytuacjach zmiany utrzymują się przez długi czas, a nawet pozostają na stałe. 
 

1.3 Wskazania 
Stymulator Multitherapist TENS/EMS/IF/MIC może być stosowany w następujących sytuacjach: 
1. Leczenie objawowe trudnego do wyleczenia bólu przewlekłego 
2. Bóle pourazowe 
3. Bóle pooperacyjne 
4. Relaksacja spazmu mięśniowego 
5. Zwiększenie lokalnego krążenia krwi 
6. Zapobieganie i hamowanie zaniku z bezczynności 
7. Reedukacja mięśni 
8. Utrzymanie i poprawa zakresu ruchu 
9. Natychmiastowa pooperacyjna stymulacja mięśni strzałkowych w celu zapobieżenia zakrzepicy żył 
 
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA! 
Przeczytaj tą instrukcję przed użyciem urządzenia. Upewnij się że używasz go zgodnie z rozdziałami: 
„Przeciwwskazania”, „Ostrzeżenia” i „Reakcje niepożądane”. 
 

1.4 Przeciwwskazania 
1. Urządzenie nie powinno być stosowane do leczenia lokalnego bólu objawowego, gdy jego etiologia nie 

została ustalona i gdy nie zostały zdiagnozowane syndromy bólowe. 
2. Urządzenie nie powinna być stosowane na obszarach ciała, na których występują zmiany nowotworowe. 
3. Stymulacja nie powinna być stosowana na obszarach ciała, na których występują: opuchlizna, infekcja, stan 

zapalny lub wykwity skórne (np. zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki itp.). 
4. Elektrody nie mogą być aplikowane na miejsca, w których może dojść do przepływu prądu w rejonie zatoki 

szyjnej (tętnicy szyjnej) lub w poprzek głowy. 
5. Nie używaj tego urządzenia w sytuacjach, gdy pacjent posiada rozrusznik serca „na żądanie” lub inny 

implantowany defibrylator. 
6. Urządzenie nie powinno być stosowane w miejscach o słabym unerwieniu. 
7. Epilepsja. 
8. Poważne problemy z krążeniem tętniczym w kończynach dolnych. 
9. Przepuklina brzuszna lub pachwinowa. 
10. Nie używaj tego urządzenia przy chorobach serca bez konsultacji z lekarzem. 
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1.5 Ostrzeżenia, środki ostrożności i reakcje niepożądane 
OSTRZEŻANIA: 
1. Urządzenie to powinno być stosowane pod ciągłym nadzorem uprawnionego lekarza lub rehabilitanta. 
2. Długookresowe efekty przewlekłej stymulacji elektrycznej nie są znane. Urządzenie do stymulacji 

elektrycznej nie posiada jakiejkolwiek wartości leczniczej. 
3. TENS jest leczeniem objawowym i jako takie, tłumi odczuwanie bólu, który z drugiej strony pełni rolę 

mechanizmu obronnego. 
4. Nie ustalono zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu leczniczej stymulacji elektrycznej podczas ciąży. Nie 

używaj urządzenia w czasie ciąży bez wskazań lekarza. 
5. Stymulacja elektryczna nie przynosi rezultatu przy bólach pochodzenia centralnego. 
6. Elektroniczny sprzęt monitorujący (np. monitory ECG, alarmy ECG) mogą nie działać poprawnie , gdy w 

tym samym czasie stosowana jest stymulacja elektryczna.  
7. Stymulacja nie powinna być przeprowadzana nad nerwami zatoki szyjnej, w szczególności u pacjentów z 

rozpoznaną wrażliwością na odruch z zatoki szyjnej. 
8. Stymulacja nie powinna być przeprowadzana przy szyi i ustach. Może wtedy wystąpić ostry skurcz mięśni 

krtaniowych lub gardłowych, a skurcze mogą być na tyle silne, że może dojść do zamknięcia dróg 
oddechowych i trudności z oddychaniem. 

9. Stymulacja nie powinna być stosowana w poprzek klatki piersiowej, gdyż przepływ prądu przez serce może 
doprowadzić do arytmii. 

10. Nie powinno się przeprowadzać stymulacji, gdy pacjent podłączony jest do sprzętu operacyjnego wysokich 
częstotliwości. Może to być przyczyną oparzeń na skórze pod elektrodami i będzie też szkodliwe dla 
samego stymulatora. 

11. Nie używaj stymulatora w sąsiedztwie sprzętu leczniczego wykorzystującego fale krótkie lub mikrofale, 
gdyż będzie to miało wpływ na moc wyjściową stymulatora. 

12. Nigdy nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, np. w łazience lub podczas kąpieli, 
czy brania prysznica. 

13. Należy zachować ostrożność u pacjentów z podejrzeniem choroby serca. Brakuje danych klinicznych 
pokazujących niewystępowanie działań szkodliwych. 

14. Nigdy nie używaj w okolicach serca. Elektrody podczas stymulacji nigdy nie powinny być umieszczone 
naprzeciwko siebie po obu stronach klatki piersiowej (w okolicach żeber lub mostka), a przede wszystkim 
nie nad dwoma mięśniami piersiowymi. Stwarza to ryzyko wystąpienia migotania komór, co może 
doprowadzić do zatrzymania akcji serca. 

15. Elektrod nie można umieszczać nad oczami, w ustach, w pobliżu genitaliów lub wewnętrznie. 
16. Nigdy nie stosuj na tych obszarach skóry, gdzie występuje brak normalnego czucia. 
17. Elektrody nakładaj na czystą, wysuszoną i nieokaleczoną skórę. 
18. Podczas zabiegu, elektrody nie mogą być zbyt blisko siebie. Stykające się elektrody dają w efekcie 

nieprawidłową stymulację i mogą być przyczyną poparzeń. 
19. Trzymaj stymulator z dala od dzieci. 
20. W razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
1. Prawo federalne USA ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zamówienie lekarza. 
2. Urządzenie jest przeznaczone tylko dla jednego pacjenta. 
3. Dobrze zapoznaj się z przeciwwskazaniami. 
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użycia przez osoby wymagające opieki, 

ubezwłasnowolnione, niezrównoważone emocjonalnie, posiadające demencję lub niskie IQ. 
5. Przeczytaj, zrozum i sprawdź podane w instrukcji ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje użycia. 

Zapoznaj się z ograniczeniami i niebezpieczeństwami związanymi z użyciem urządzenia. Sprawdź 
oznaczenia bezpieczeństwa znajdujące się na urządzeniu. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami 
udzielonymi przez lekarza lub rehabilitanta. 

6. Sposób obsługi urządzenia został opisany w instrukcji. Niewłaściwe użycie może być niebezpieczne. 
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7. Nie używaj urządzenia przy niezdiagnozowanych symptomach bólowych, zanim nie skonsultujesz się z 
lekarzem. 

8. Pacjenci posiadający implantowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, wszczepiane 
defibrylatory lub inne urządzenia metalowe lub elektroniczne nie powinny stosować tego urządzenia bez 
wcześniejszej konsultacji z lekarzem. 

9. Intensywność stymulacji uzyskiwana przez to urządzenie może być wystarczająca do wystąpienia 
śmiertelnego porażenia prądem. Tej wielkości prąd elektryczny nie powinien przepływać poprzez klatkę 
piersiową, gdyż może doprowadzić do arytmii serca. 

10. Nie umieszczaj elektrod przy gardle, gdyż może wtedy wystąpić skurcz mięśni krtaniowych lub gardłowych. 
Stymulacja w okolicach zatoki szyjnej może doprowadzić do zamknięcia dróg oddechowych i trudności z 
oddychaniem, a także może mieć niepożądany wpływ na rytm serca i ciśnienie krwi. 

11. Nie umieszczaj elektrod na głowie lub w innych miejscach, które będą się wiązały z przepływem prądu 
poprzez głowę. 

12. Osoby z chorobą serca, epilepsją, nowotworem lub innym stanem chorobowym nie powinny stosować 
tego urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. 

13. W wyniku stosowania stymulacji elektrycznej lub działania taśmy silikonowej, niektórzy pacjenci mogą 
doświadczyć podrażnienia skóry lub stanów nadwrażliwości. Przerwij stymulację i skonsultuj się z 
lekarzem, gdy wystąpi wysypka lub będzie odczuwany ból. 

14. Rozmieszczenie elektrod i ustawienie parametrów powinno być oparte na przepisanych wskazówkach 
specjalisty. 

15. Efektywność urządzenia jest w wysokim stopniu uzależniona od oceny stanu pacjenta przez personel 
wykwalifikowany w zakresie leczenia bólu. 

16. Przy długoterminowym stosowaniu elektrod w określonych miejscach na skórze, mogą wystąpić 
sporadyczne przypadki podrażnienia. W takich wypadkach przerwij leczenie i skonsultuj to ze swoim 
lekarzem. 

17. Elektrody powinny być umieszczane na zdrowej skórze. Unikaj podrażnień skóry wywołanych złym 
kontaktowanie elektrod na skórze. 

18. Gdy ustawiona intensywność stymulacji nie jest przyjemna, zmniejsz intensywność stymulacji do bardziej 
komfortowego poziomu, a gdy problem ten nadal będzie występował, zgłoś to swojemu lekarzowi. 

19. Urządzenie to nie powinno być stosowane podczas prowadzenia środków lokomocji, przy obsłudze 
maszyn, przy zakręcaniu wody, czy przy innych czynnościach, gdzie mimowolny skurcz mięśni może narazić 
użytkownika na niebezpieczeństwo. 

20. Nigdy nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, gdzie stosuje się aerozole (rozpylone płyny) lub tlen w 
czystej postaci. 

21. Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych. 
22. Nie używaj urządzenia jednocześnie z innym sprzętem wysyłającym do organizmu impulsy elektryczne. 
23. Nie pomyl przewodów doprowadzających elektrod i wtyczek od twojego telefonu i od innych urządzeń. 

Nie łącz elektrod do tego rodzaju urządzeń. 
24. Nie używaj ostrych przedmiotów takich jak ołówek, czy długopis do przyciskania klawiszy urządzenia. 
25. Przed użyciem urządzenia, sprawdź zawsze stan przewodów i połączeń. 
26. Wyłącz urządzenie zawsze przed założeniem i przed zdjęciem elektrod. 
27. Stymulator elektryczny powinien być stosowany tylko z tymi przewodami i elektrodami, które są 

rekomendowane przez producenta. 
28. To urządzenie nie posiada ochrony AP/APG. Nie używaj go w obecności łatwopalnych i wybuchowych 

mieszanek. 
 
REAKCJE NIEPOŻĄDANE: 
1. Możliwą niepożądaną reakcją są podrażnienia skóry związane z kontaktem z żelem na elektrodach, a także 

poparzenia od elektrod. Gdy wystąpią powyższe reakcje, przerwij stymulację. 
2.  Gdy poziom stymulacji będzie nieprzyjemny, zmniejsz intensywność stymulacji do akceptowalnego 

poziomu, a gdy problem będzie występował nadal, zgłoś to swojemu lekarzowi. 
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2. OPIS URZĄDZENIA 
2.1 Panel przedni i tylny 
1. Gniazdko wyjściowe: sygnału elektrycznego do 

podłączenia przewodu do elektrod kanału 1. 
2. Gniazdko wyjściowe: sygnału elektrycznego do 

podłączenia przewodu do elektrod kanału 2. 
3. Zwiększanie intensywności sygnału w kanale 1 []. 

Również wybór programu oraz ustawianie 
parametrów impulsu w trybie konfiguracji. 

4. Zmniejszanie intensywności sygnału w kanale 1 
[]. Również wybór programu oraz ustawianie 
parametrów impulsu w trybie konfiguracji. Ponadto 
– odblokowanie aktualnego programu 
zabiegowego. 

5. Wybór trybu stymulacji [M]. Zatrzymanie 
stymulacji. Wyjście z trybu konfiguracji, aby przejść do trybu obsługi. 

6. Ekran LCD: pokazuje stan działania urządzenia. 
7. Zwiększanie intensywności sygnału w kanale 2 []. Również wybór programu oraz ustawianie parametrów 

impulsu w trybie konfiguracji. 
8. Zmniejszanie intensywności sygnału w kanale 2 []. Również wybór programu oraz ustawianie 

parametrów impulsu w trybie konfiguracji. Ponadto – odblokowanie aktualnego programu zabiegowego. 
9. Wybór parametru [S]: naciśnij ten przycisk, aby przejść do odpowiedniego elementu konfiguracji. Wartości 

poszczególnych elementów zmieniaj za pomocą przycisków [] i []. 

10. Naciśnij przycisk [ ], aby włączyć urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk [ ] i trzymaj go 
przez ok. 3 sekundy. 

11. Mocowanie do pasa. 
12. Pokrywa komory baterii. 
13. Gniazdko zasilacza. 
 

2.2 Ekran LCD 

1. Wybrany tryb stymulacji. 
2. Wybrany program dla stymulacji TENS lub EMS. 
3. Wybrany program dla stymulacji IF lub MIC. Również czas 

zabiegu dla stymulacji TENS, IF i MIC w trybie konfiguracji. 
4. Symbol timera (minutnika) 
5. Czas narastania i opadania (ramp) dla stymulacji EMS. 
6. Szerokość impulsu (P.W.) 
7. Kanał 1 
8. Wartość natężenia sygnału dla kanału 1 (CH1). W trybie 

konfiguracji stymulacji EMS – wartość szerokości impulsu lub 
czasu skurczu (pełnej stymulacji) mięśnia. 

9. Impuls EMS w czasie skurczu. 
10. Oznaczenie zablokowania urządzenia. 
11. Częstotliwość impulsów (P.R.) 
12. Wartość natężenia sygnału dla kanału 2 (CH2). W trybie konfiguracji stymulacji EMS – wartość szerokości 

impulsu lub czasu przerwy (relaksacji) mięśnia. 
13. Kanał 2 
14. Impuls EMS w czasie przerwy (relaksacji). 
15. Czas zabiegu lub czas narastania i opadania impulsu EMS. 
16. Wskaźnik niskiego stanu baterii. 
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3. SPECYFIKACJA 
 

3.1 Akcesoria 
 

Nr Opis Ilość [sztuk] 

1 Urządzenie do elektrycznej stymulacji 1 

2 Przewody doprowadzające do elektrod 2 

3 Elektrody samoprzylepne 4x4cm 4 

4 Bateria alkaliczna 9V, 6LR61 1 

5 Instrukcja obsługi 1 

6 Opakowanie 1 

 

3.2 Dane techniczne 
 
Kanały Dwa, niezależne 

Zasilanie 9V DC-1, bateria alkaliczna 6LR61 lub zasilacz 9V DC, 800 mA (opcjonalnie) 

Warunki pracy 5-40C (41-104F), wilgotność względna: 30-75%,  
ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 Hpa 

Warunki przechowywania -10-50C (14-122F), wilgotność względna: 10-90%,  
ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 Hpa 

Wymiary 11.4x6.5x2.3 cm (WxSxG) 

Tolerancja 5% dla wartości parametrów i 10% dla intensywności 

Timer  Regulacja 1min/krok od 1 do 60 minut lub praca ciągła. 
Automatyczne odliczanie czasu zabiegu. 

Funkcja wykrywania elektrod Zerowanie amplitudy do 0mA, gdy poziom natężenia osiągnie 12mA lub 
więcej oraz wskaźnik otwarcia obwodu dla każdego kanału. 

 

Specyfikacja techniczna stymulacji TENS: 

Kształt impulsu Jednofazowy prostokątny 

Amplituda impulsu Regulowana, 0105mA szczytowa przy obciążeniu 1K w każdym kanale, 
1mA/krok 

Szerokość impulsu Regulowana, od 50 do 300 s, 10 s/krok 

Częstotliwość impulsu Regulowana, od 1 do 150 Hz, 1 Hz/krok 

Tryb uderzeń (B) Częstotliwość uderzeń: regulowana, 0.55Hz, 1Hz/krok 

Szerokość impulsu regulowana, 50300s 
Stała częstotliwość impulsów = 100 Hz 

Tryb normalny (N) Ciągła stymulacja w oparciu o ustawione wartości częstotliwości i szerokości 
impulsu. 

Modulacja szerokości 
impulsu (M) 

Szerokość impulsu zmienia się automatycznie w cyklach czasowych: 
zmniejszanie do 60% w jednym cyklu i powrót do pierwotnej wartości w 
kolejnym cyklu. Pełna regulacja: częstotliwości (1-150Hz), szerokości impulsu 

(50-300s) i czasu cyklu (5-30s). 

Modulacja częstotliwości 
impulsu (M1) 

Częstotliwość impulsu zmienia się automatycznie w cyklach czasowych: 
zmniejszanie do 60% w jednym cyklu i powrót do pierwotnej wartości w 
kolejnym cyklu. Pełna regulacja: częstotliwości (1-150Hz), szerokości impulsu 

(50-300s) i czasu cyklu (5-30s). 
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Specyfikacja techniczna stymulacji nerwowo-mięśniowej (EMS): 

Kształt impulsu Jednofazowy prostokątny 

Amplituda impulsu Regulowana, 0105mA szczytowa przy obciążeniu 1K w każdym kanale, 1mA/krok 

Szerokość impulsu Regulowana, od 50 do 300 s, 10 s/krok 

Częstotliwość impulsu Regulowana, od 1 do 150 Hz, 1 Hz/krok 

Czas skurczu Regulowany, 030 sekund, 1s/krok 

Czas przerwy  
- OFF TIME 

Regulowany, 060 sekund, 1s/krok 

Czas 
narastania/opadania - 
RAMP 

Regulowany, 06 sekund, 1s/krok 

Tryb synchroniczny (S) Stymulacja współbieżna w obu kanałach.  
Czas pracy (ON TIME) obejmuje czas narastania (Ramp Up), skurczu i czas opadania 
(Ramp Down). 
ON TIME = Skurcz + Ramp Up + Ramp Down  

Tryb naprzemienny (A) Stymulacja w kanale CH2 następuje po zakończeniu się stymulacji w kanale CH1.  
Czas pracy (ON TIME) obejmuje czas narastania (Ramp Up), skurczu i czas opadania 
(Ramp Down). Czas przerwy (OFF TIME) powinien być równy lub większy od czasu 
pracy (ON TIME). 
ON TIME = Skurcz + Ramp Up + Ramp Down 

OFF TIME  ON TIME 

Tryb opóźniony (D) Stymulacja w kanale CH2 zacznie się z pewnym opóźnieniem w stosunku do kanału 
CH1. Czas przesunięcia czasowego (Delay) regulowany jest w zakresie 1-10 sekund. 
Czas pracy (ON TIME) obejmuje czas narastania (Ramp Up), skurczu i czas opadania 
(Ramp Down). 
ON TIME = Skurcz + Ramp Up + Ramp Down 

 

Specyfikacja techniczna stymulacji interferencyjnej (IF): 

Kształt impulsu Dwufazowy prostokątny 

Amplituda impulsu Regulowana, 070mA międzyszczytowa przy obciążeniu 1K w każdym kanale, 
1mA/krok 

Szerokość impulsu 125 s 

Częstotliwość Kanał 1: - częstotliwość podstawowa: stała 4000 Hz 
Kanał 2: - częstotliwość zmienna: 4001-4150 Hz 
Częstotliwość interferencyjna: 1-150 Hz 

P1 Częstotliwość w kanale CH2 zwiększa się od 4001Hz do 4010Hz w pierwszym cyklu, a 
następnie zmniejsza się z 4010Hz do 4001Hz w kolejnym cyklu. W wyniku interferencji z 
kanałem CH1 (4000Hz) powstaje impuls różnicowy o częstotliwości zmieniającej się od 
1Hz do 10Hz. Cykl czasowy (5-30 sekund) jest w pełni regulowany. 
Częstotliwość CH2 = 4000Hz + częstotliwość interferencji. 

P2 Częstotliwość w kanale CH2 zwiększa się od 4001Hz do 4150Hz w pierwszym cyklu, a 
następnie zmniejsza się z 4150Hz do 4001Hz w kolejnym cyklu. W wyniku interferencji z 
kanałem CH1 (4000Hz) powstaje impuls różnicowy o częstotliwości zmieniającej się od 
1Hz do 150Hz. Cykl czasowy (5-30 sekund) jest w pełni regulowany. 
Częstotliwość CH2 = 4000Hz + częstotliwość interferencji. 

P3 Częstotliwość w kanale CH2 zwiększa się od 4080Hz do 4150Hz w pierwszym cyklu, a 
następnie zmniejsza się z 4150Hz do 4080Hz w kolejnym cyklu. W wyniku interferencji z 
kanałem CH1 (4000Hz) powstaje impuls różnicowy o częstotliwości zmieniającej się od 
80Hz do 150Hz. Cykl czasowy (5-30 sekund) jest w pełni regulowany. 
Częstotliwość CH2 = 4000Hz + częstotliwość interferencji. 
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P4  Częstotliwość w kanale CH2 zmienia się automatycznie w cyklach czasowych. 
Częstotliwość interferencyjna zwiększa się o 60% w pierwszym cyklu i powraca do 
pierwotnej wartości w drugim cyklu czasowym. 
W pełni regulowane są: cykl czasowy (5-30 sekund) oraz częstotliwość interferencji (2-
150Hz). 
Częstotliwość CH2 = 4000Hz + częstotliwość interferencji. 

 
Specyfikacja techniczna stymulacji mikroprądami (MIC): 

Kształt impulsu Jednofazowy prostokątny 

Amplituda impulsu Regulowana, 0.000.70mA szczytowa przy obciążeniu 1K w każdym kanale, 
0.01mA/krok 

Szerokość impulsu (P.W.) 
Regulowana, 2-200 ms, 1ms/krok    

Częstotliwość impulsu (P.R.) 
Regulowana, 1-150 Hz, 1Hz/krok   

Tryb ciągły (P1) Ciągła stymulacja w oparciu o ustawione wartości częstotliwości, szerokości 
impulsu i czasu zabiegu. Podobnie jak w trybie „Normal” w stymulacji TENS. 

Modulacja szerokości 
impulsu (P2) 

Szerokość impulsu zmienia się automatycznie w cyklach czasowych: 
zmniejszanie do 60% w jednym cyklu i powrót do pierwotnej wartości w 
kolejnym cyklu. Pełna regulacja: częstotliwości (1-150Hz), szerokości impulsu 
(2-200ms) i czasu cyklu (5-30s). 

Modulacja częstotliwości 
impulsu (P3) 

Częstotliwość impulsu zmienia się automatycznie w cyklach czasowych: 
zmniejszanie do 60% w jednym cyklu i powrót do pierwotnej wartości w 
kolejnym cyklu. Pełna regulacja: częstotliwości (1-150Hz), szerokości impulsu 
(2-200ms) i czasu cyklu (5-30s). 

 

3.3 Charakterystyka impulsów w poszczególnych rodzajach programów 
Uderzenia (B) 

 
    Częstotliwość uderzeń 7 impulsów  

na uderzenie 
Normalny (N) 

 
 

Modulacja szerokości impulsu 

   
   Cykl czasowy 

Modulacja częstotliwości 

   
  Cykl czasowy 

 
Synchroniczny (S) 

 

Naprzemienny (A) 
 

  

Opóźniony (D) 

  
     opóźnienie 
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Interferencyjny 

   
 
Mikroprądy (ciągłe) 

   
 

4. INSTRUKCJA STOSOWANIA 
 

4.1 Baterie 
4.1.1 Włożenie/Wymiana baterii 
Aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia po długim okresie eksploatacji, 
konieczna jest wymiana baterii.  
1. Przesuń pokrywę komory baterii i otwórz ją. 
2. Włóż baterię 9V do komory baterii. 
3. Upewnij się, czy bateria została właściwie zainstalowana, w szczególności, czy dodatni i ujemny biegun 

baterii pasuje do oznaczeń znajdujących się w komorze. 
4. Naciśnij i wsuń baterię zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanej na rysunku. 
5. Nałóż pokrywę komory baterii i wciśnij ją w celu zamknięcia. 
6. W przypadku wymiany baterii, przesuń pokrywę komory baterii i otwórz ją. Wysuń baterię zgodnie z 

kierunkiem strzałki pokazanej na rysunku. Włóż baterię 9V zgodnie z punktami 2-5. 
 
4.1.2 Zużyte baterie 
Zużytych baterii nie wyrzucaj do śmieci domowych. Należy się ich pozbywać zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Jako konsument, jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.  
UWAGA: 
1. Połknięcie baterii może być śmiertelne. Z tego względu trzymaj baterię oraz urządzenie z dala od dzieci, 

a w przypadku połknięcia, natychmiast zgłoś się do lekarza. 
2. W przypadku wycieku baterii, unikaj kontaktu ze skórą, z oczyma i błonami śluzowymi. Natychmiast 

spłucz narażone miejsca dużą ilością czystej wody i od razu skontaktuj się z lekarzem. 
3. Bateria nie może być doładowywana, rozbierana, wrzucana do ognia i zwierana. 
4. Chroń baterię przed nadmiernymi źródłami ciepła, nawet wtedy, gdy bateria jest już zużyta i 

nieużywana. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wycieku baterii. 
5. Przy wymianie, zawsze stosuj ten sam rodzaj baterii. 
 

4.2 Podłączenie przewodów do elektrod 
 
Podłącz wtyczkę przewodów do łącza elektrod (standard pin 2mm, żeński). 
Upewnij się, czy nie jest odsłonięty żaden metalowy fragment wtyczki.  
 
UWAGA: 
Stosuj tylko elektrody spełniające wymagania IEC/EN60601-1, ISO10993-1/-5/-10 oraz IEC/ EN60601-1-2, 
takie jak znak CE, czy też te które zostały legalnie wprowadzone na rynek USA zgodnie z procedurą 510(K). 
 

4.3 Podłącz przewody do urządzenia 
1. Przed wykonaniem tego kroku, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
2. Dostarczone z urządzeniem przewody podłącz do gniazdek u góry urządzenia. 
3. Trzymając za izolowaną część wtyczki, wetknij jej końcówkę do jednego z 

gniazd (patrz rysunek). Możesz podłączyć jeden lub dwa zestawy przewodów.  
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4. Urządzenie posiada u góry dwa wyjścia sygnałowe sterowane przez kanał 1 oraz kanał 2. Przy stymulacji IF 
należy używać dwa kanały – dwie pary przewodów. W pozostałych trybach możesz użyć jednego kanału z 
jedną parą przewodów lub oba kanały. Dzięki zastosowaniu dwóch kanałów, można niezależnie 
stymulować jednocześnie dwa obszary.  

UWAGA: 
Nie próbuj wkładać przewodów elektrod do gniazdka zasilania prądowego urządzenia. 
 

4.4 Elektrody 
4.4.1 Wybór elektrod 
Elektrody podlegają zużyciu i należy je wymienić, gdy utracą właściwości samoprzylepne. Jeżeli nie jesteś tego 
pewien, zastąp je nowymi elektrodami. Możesz je zamówić poprzez lub za radą swojego lekarza, aby mieć 
pewność, że nowe elektrody będą miały odpowiednią jakość. Postępuj zgodnie ze wskazaniami 
umieszczonymi na opakowaniu elektrod, aby uniknąć podrażnień skóry. 
  

4.4.2 Zakładanie elektrod na skórę 
Elektrody umieść dokładnie w miejscu wskazanym przez lekarza lub rehabilitanta. 
Przed zastosowaniem elektrod zadbaj o to, aby skóra w miejscu aplikacji elektrody 
była czysta i sucha. Upewnij się, czy elektroda dobrze trzyma się skóry zapewniając 
odpowiednie kontaktowanie.  
Ustaw elektrodę nad skórą i odpowiednio ją przytwierdź, stanowczo i równomiernie. 
UWAGA: 
1. Przed użyciem elektrod samoprzylepnych zaleca się umycie i oczyszczenie skóry oraz jej wysuszenie. 
2. Nie włączaj urządzenie, zanim elektrody nie zostaną właściwie umieszczone na skórze. 
3. Nigdy nie zdejmuj samoprzylepnych elektrod ze skóry, gdy urządzenie jest jeszcze włączone. 
4. Zaleca się stosowanie elektrod samoprzylepnych o minimalnych rozmiarach 4cm x 4cm. 
 

4.4.3 Rozmieszczenie elektrod i parametry 
Właściwe rozmieszczenie elektrod jest jednym z najważniejszych parametrów decydujących o powodzeniu 
leczenia. Bardzo istotne jest to, aby lekarz wypróbował różne konfiguracje ustawienia elektrod w celu 
odnalezienia pozycji najlepiej dopasowanych do potrzeb pacjenta. 
Każdy pacjent inaczej reaguje na stymulację elektryczną, dlatego sugerowane tu konwencjonalne ustawienia 
powinny być jeszcze dostosowane do indywidualnych wymagań. Jeżeli początkowe rezultaty nie są 
pozytywne, wówczas zasugeruj swojemu lekarzowi zastosowanie alternatywnego zestawu parametrów i/lub 
sposobu lokalizacji elektrod. Raz zaakceptowane ustawienia mogą być zapisane i zaznaczone na skórze, aby 
pacjent mógł bez problemów kontynuować zabiegi w domu. 
 

4.5 Włączenie 
Przed pierwszym użyciem urządzenia bezwzględnie przeczytaj uwagi dotyczące przeciwwskazań i środków 
ostrożności umieszczonych na początku tej instrukcji obsługi, gdyż to zaawansowane urządzenie nie jest ani 
zabawką, ani gadżetem.  

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk [ ], aż na ekranie pojawi się strona 
obsługi. 
 

4.6 Wybór trybu stymulacji 
Urządzenie posiada 4 rodzaje stymulacji: TENS, IF, MIC oraz EMS. Tryb stymulacji 
może być wybrany a pomocą przycisku [M].  
 
UWAGA: 
Wybór odpowiedniego dla Ciebie rodzaju stymulacji skonsultuj ze swoim 
lekarzem. 
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4.7 Wybór programu 
 
4.7.1 Ustawienia TENS  
Wybierz tryb TENS za pomocą przycisku [M]. Naciskając cyklicznie przycisk [S] wybierz odpowiedni element 
konfiguracji. Ustawienia można wykonać w następujących krokach: 
 
1) Ustaw program zabiegowy 
W trybie TENS dostępne są 4 programy: Uderzenia (B), Normalny (N), Modulacja szerokości impulsu (M) oraz 
Modulacja częstotliwości (M1). Program zabiegowy możesz wybrać za pomocą przycisków [] i []. Gdy 
wybierzesz program „B”, wtedy będzie migać w ramce program „B”.  
 
2) Ustaw czas cyklu (opcjonalnie)  
Czas cyklu można ustawić w zakresie od 5 do 30 sekund. Ten parametr dotyczy tylko 
programów z modulacją (M i M1).  Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny 
[S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. 
 
3) Ustaw czas zabiegu (timer) -  
Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] – zacznie migać . Następnie wybierz czas 
przyciskami [] i []. Czas zabiegu można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut lub jako ciągły. Urządzenie 
wyłączy się po upłynięciu czasu zabiegu. W celu ustawienia trybu ciągłego (C), naciśnij przycisk [] przy 
wyświetlonej wartości 60 minut. 
 
4) Ustaw szerokość impulsu - P.W. 

Szerokość impulsu jest regulowana w zakresie od 50 do 300s. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk 
cykliczny [S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. 
 
5) Ustaw częstotliwość impulsu - P.R. 
Częstotliwość impulsu jest regulowana w zakresie od 1 do 150 Hz. W przypadku częstotliwości uderzeń (B) jest 
to zakres od 0.5 do 5 Hz. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz 
wartość przyciskami [] i []. 
 
4.7.2 Ustawienia EMS  
Wybierz tryb EMS za pomocą przycisku [M]. Naciskając cyklicznie przycisk [S] wybierz odpowiedni element 
konfiguracji. Ustawienia można wykonać w następujących krokach: 
 
1) Ustaw program zabiegowy 
W trybie EMS dostępne są 3 programy: Opóźniony (D), Synchroniczny (S) oraz Naprzemienny (A). Program 
zabiegowy możesz wybrać za pomocą przycisków [] i []. Gdy wybierzesz program „S”, wtedy będzie migać 
w ramce program „S”.  
 
2) Ustaw czas zabiegu (timer) -  
Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] – zacznie migać . Następnie 
wybierz czas przyciskami [] i []. Czas zabiegu można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut 
lub jako ciągły (C). Urządzenie wyłączy się po upłynięciu czasu zabiegu. W celu ustawienia 
trybu ciągłego („C”), naciśnij przycisk [] przy wyświetlonej wartości 60 minut. 
 
3) Ustaw szerokość impulsu - P.W. 
Szerokość impulsu określa czas trwania, czyli w tym wypadku czas trwania pojedynczego impulsu prądowego 
aplikowanego na skórę dającego wrażenie stymulacji. Szerokość impulsu jest regulowana w zakresie od 50 do 

300s. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz wartość przyciskami 
[] i []. 
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4) Ustaw częstotliwość impulsu - P.R. 
Częstotliwość impulsu określa liczbę impulsów prądowych aplikowanych na skórę w ciągu jednej sekundy. 
Częstotliwość impulsu jest regulowana w zakresie od 1 do 150 Hz. W przypadku częstotliwości uderzeń (B) jest 
to zakres od 0.5 do 5 Hz. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz 
wartość przyciskami [] i []. 
 
5) Ustaw czas opóźnienia (opcjonalne) 
Dotyczy to tylko trybu Opóźnienie (D). Czas opóźnienia regulowany jest od 1 do 10 sekund. Przejdź do tego 
parametru naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. 
 
6) Ustaw czas narastania/opadania  - ramp 
Czas narastania określa czas, w ciągu którego amplituda impulsów zwiększy się stopniowo 
od wartości 0 do wartości ustawionej przez użytkownika. Czas opadania dotyczy natomiast 
sytuacji ponownego powrotu do wartości 0. Dzięki temu działanie bodźca pobudzającego 
jest bardziej łagodne. Czas narastania/opadania jest regulowany w zakresie od 1 do 6 
sekund. 
 
7) Ustaw czas skurczu (ON TIME) – con. 
Czas skurczu określa czas pełnej stymulacji impulsami. Czas skurczu jest regulowany w zakresie od 1 do 30 
sekund. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz wartość przyciskami 
[] i []. 
Stymulacja w obu kanałach jest cyklem o okresie czasowym określonym przez czas skurczu i relaksacji. 
 
UWAGA: 
Czas skurczu nie obejmuje czasu narastania i opadania. 
Czas pracy (ON TIME) = czas narastania + czas skurczu + czas opadania. 
 
8) Ustaw czas relaksacji (OFF TIME) – rel. 
Czas relaksacji (OFF TIME) określa czas przerwy pomiędzy stymulacjami. Przejdź do tego parametru naciskając 
przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. Czas relaksacji jest regulowany w 
zakresie od 0 do 60 sekund. Stymulacja w obu kanałach jest cykliczna w odstępach określonych przez czas 
skurczu i relaksacji. 
W programie naprzemiennym (A), czas relaksacji powinien być równy lub większy od czasu pracy  

(OFF TIME  ON TIME). 
 
4.7.3 Ustawienia IF   
Wybierz tryb IF za pomocą przycisku [M]. Naciskając cyklicznie przycisk [S] wybierz odpowiedni element 
konfiguracji. Ustawienia można wykonać w następujących krokach: 
 
1) Ustaw program zabiegowy 
W trybie IF dostępne są 4 programy z modulacją częstotliwości: P1-P4. Program zabiegowy możesz wybrać za 
pomocą przycisków [] i []. Wybrany program będzie migać w ramce.  
 
2) Ustaw czas zabiegu (timer) -  
Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] – zacznie migać . Następnie wybierz czas 
przyciskami [] i []. Czas zabiegu można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut lub jako ciągły. Urządzenie 
wyłączy się po upłynięciu czasu zabiegu. W celu ustawienia trybu ciągłego („C”), naciśnij przycisk [] przy 
wyświetlonej wartości 60 minut. 
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3) Ustaw częstotliwość interferencji (tylko program P4) - P.R. 
Kanał 1 posiada stałą częstotliwość 4000Hz. Częstotliwość w kanale 2 zmienia się cyklicznie przyjmując różne 
wartości w zakresie od 4001 do 4150Hz (zależnie od programu) dając różnicową częstotliwość interferencyjną 
od 1 do 150 Hz. Tylko program P4 posiada możliwość ręcznego ustawienia częstotliwości w kanale 2, przy 
czym jest ona w tym programie modulowana w zakresie od 60% do 100% ustawionej wartości. Przejdź do tego 
parametru naciskając przycisk [S] i następnie wybierz wartość częstotliwości przyciskami [] i []. 
 
4) Ustaw czas cyklu 
W czasie pełnego cyklu, częstotliwość interferencji zmienia się automatycznie w zakresie określonym przez 
dany program. Cykl czasowy może być regulowany w przedziale od 5 do 30 sekund. Przejdź do tego parametru 
naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. 
 
4.7.4 Ustawienia MIC   
Wybierz tryb MIC za pomocą przycisku [M]. Naciskając cyklicznie przycisk [S] wybierz odpowiedni element 
konfiguracji. Ustawienia można wykonać w następujących krokach: 
 
1) Ustaw program zabiegowy 
W trybie MIC dostępne są 3 programy: Ciągły (P1), Modulacja szerokości impulsu (P2) i Modulacja 
częstotliwości (P3). Program zabiegowy możesz wybrać za pomocą przycisków [] i []. Wybrany program 
będzie migać w ramce.  
 
2) Ustaw czas zabiegu (timer) -  
Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] – zacznie migać . Następnie wybierz czas 
przyciskami [] i []. Czas zabiegu można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut lub jako ciągły. Urządzenie 
wyłączy się po upłynięciu czasu zabiegu. W celu ustawienia trybu ciągłego („C”), naciśnij przycisk [] przy 
wyświetlonej wartości 60 minut. 
 
3) Ustaw szerokość impulsu - P.W. 
Szerokość impulsu jest regulowana w zakresie od 2 do 200ms. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk 
[S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. 
 
4) Ustaw częstotliwość impulsu - P.R. 
Częstotliwość impulsu jest regulowana w zakresie od 1 do 150 Hz. Przejdź do tego parametru naciskając 
przycisk [S] i następnie wybierz wartość przyciskami [] i []. 
Uwaga: maksymalne wartości częstotliwości i szerokości impulsu są ograniczone zależnością:  
 
5) Ustaw czas cyklu (opcjonalnie) 
Dotyczy tylko programów z modulacją. Cykl czasowy może być regulowany w przedziale od 
5 do 30 sekund. Przejdź do tego parametru naciskając przycisk cykliczny [S] i następnie 
wybierz wartość przyciskami [] i []. 
 

4.8 Regulacja intensywności kanałów 
Aby zmienić natężenie prądu w kanałach naciskaj przyciski [] i []. Wolno zwiększaj intensywność 
stymulacji, aż zostanie osiągnięty poziom zalecany przez lekarza lub rehabilitanta. Powtórz to przy drugim 
kanale, o ile jest stosowany. 
UWAGA: 
1. Jeżeli poziom stymulacji jest nieprzyjemny lub zaczyna być niekomfortowy, wówczas zmniejsz 

intensywność stymulacji, a gdy problem pozostanie nadal, wtedy skontaktuj się ze swoim lekarzem. 
2. Dotyczy trybów TENS, EMS i IF. Gdy elektrody nie będą wystarczająco dobrze trzymać się skóry lub gdy 

urządzenie nie będzie dobrze łączyło z elektrodami lub gdy natężenie wyjściowe stymulacji przekroczy 
wartość 12mA, wtedy automatycznie intensywność zostanie wyzerowana. 
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4.9 Funkcja blokady bezpieczeństwa 
Blokada bezpieczeństwa polega na zablokowaniu klawiatury urządzenia i uruchamia się automatycznie 
natychmiast po 30 sekundach nieużywania jakichkolwiek przycisków. Funkcja ta chroni przed przypadkową 
zmianą parametrów, w szczególności przed niekontrolowanym wzrostem intensywności stymulacji. Aby 
odblokować klawiaturę urządzenia, wystarczy nacisnąć którykolwiek z przycisków []. 
 

4.10 Zatrzymanie stymulacji 
Jeżeli był aktywowany timer, to w celu zatrzymania stymulacji wystarczy nacisnąć przycisk [M] lub []. 
 
UWAGA: 
W typowej sytuacji, gdy przyciski są zablokowane, naciśnij raz przycisk [] w celu zniesienia blokady, a 
następnie wciśnij przycisk [M] lub [] w celu zatrzymania stymulacji. 
 

4.11 Wyłączenie urządzenia 
 

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij przycisk [ ] i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy. 
 
UWAGA: 
1. Jeżeli w trybie oczekiwania nie będą wykonywane żadne czynności na panelu urządzenia, wówczas 

urządzenie wyłączy się automatycznie. 
2. Aby przywrócić fabryczne parametry urządzenia, przy wyłączonym urządzeniu wciśnij najpierw przycisk 

[] przy kanale 2 i trzymaj go, a następnie w tym samym czasie naciśnij przycisk [ ]. 
 

4.12 Wskaźnik niskiego stanu baterii 
 
Gdy zaświeci się wskaźnik niskiego stanu baterii, urządzenie może się automatycznie wyłączyć. Bateria 
powinna zostać wymieniona na nową. Urządzenie może jednak kontynuować działanie jeszcze przez kilka 
godzin w zależności od stosowanej intensywności stymulacji. 
 

5. PROGRAMY 
 

Tryb Program Opis Częstotliwość 
[Hz] 

Szerokość 

impulsu [s] 

Czas zabiegu 
[min] 

B Uderzenia (burst) 0.5-5 50-300 1-60, ciągły 

N Ciągły 1-150 50-300 1-60, ciągły 

M Modulacja szerokości impulsu 1-150 50-300 1-60, ciągły 
TENS 

M1 Modulacja częstotliwości imp. 1-150 50-300 1-60, ciągły 

S Synchroniczny 1-150 50-300 1-60, ciągły 

A Naprzemienny 1-150 50-300 1-60, ciągły EMS 

D Opóźniony 1-150 50-300 1-60, ciągły 

P1 Modulacja częstotliwości 1-10 (4KHz) 125 1-60, ciągły 

P2 Modulacja częstotliwości 1-150 (4KHz) 125 1-60, ciągły 

P3 Modulacja częstotliwości 80-150 (4KHz) 125 1-60, ciągły 
IF 

P4 Modulacja częstotliwości 60-100% 1-150 (4KHz) 125 1-60, ciągły 

P1 Ciągły 1-150 2-200ms 1-60, ciągły 

P2 Modulacja szerokości imp. 1-150 2-200ms 1-60, ciągły MIC 

P3 Modulacja częstotliwości imp. 1-150 2-200ms 1-60, ciągły 
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6. CZYSZCZENIE I OCHRONA 
 

6.1 Porady związane z ochroną skóry 
Aby uniknąć podrażnień skóry, szczególnie skóry wrażliwej, stosuj się do następujących zasad: 
1. Przed aplikacją elektrod umyj powierzchnię skóry w miejscu położenia elektrod używając mydła i wody. 

Również po zdjęciu elektrod. Upewnij się, czy mydło zostało dobrze spłukane, a skóra po umyciu została 
właściwie wysuszona. 

2. Nadmiar włosów może być ostrzyżony, ale nie gol stymulowanych powierzchni. 
3. Czyść skórę preparatami skórnymi przepisanymi przez lekarza. Odczekaj, aż wyschnie i nałóż elektrody 

zgodnie z instrukcją. 
4. Wiele problemów skórnych powstaje w wyniku nadmiernego naciągnięcia elektrod podczas zakładania. 

Aby  tego uniknąć, nakładaj elektrody zaczynając od środkowej powierzchni i nie naciągaj elektrody. 
5. Aby zminimalizować nadmierne naciągnięcie się elektrod, wykorzystaj nadmiar przewodów 

doprowadzających do zrobienia pętli, co powinno ochronić elektrodę przed szarpnięciami. 
6. Podczas zdejmowania elektrod, wykonuj to poprzez pociągnięcie elektrody w kierunku wzrostu włosów. 
7. Gdy elektrody nie są już noszone, pomocne może być przetarcie skóry płynem kosmetycznym do skóry na 

obszarze umieszczenia elektrod. 
8. Nigdy nie zakładaj elektrod na miejsca, gdzie skóra jest podrażniona lub okaleczona. 
 

6.2 Czyszczenie urządzenia 
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, zawsze wyjmij z niego baterie. 
2. Czyść urządzenie po użyciu za pomocą miękkiej i lekko nawilżonej szmatki. Przy wystąpieniu większych 

plam, możesz nawilżyć szmatkę wodą z mydłem. 
3. Nie używaj do czyszczenia środków chemicznych i materiałów ściernych. 
 

6.3 Elektrody 
 
Zakładanie elektrod 
1. Połącz elektrodę z przewodem doprowadzającym 
2. Zdejmij z powierzchni elektrody osłonkę 

zabezpieczającą. 
3. Umieść klejącą się powierzchnię elektrody na 

odpowiednie miejsce na skórze poprzez odpowiednie 
dociśnięcie elektrody do skóry. 

 
Zdejmowanie elektrod 
1. Podnieś róg elektrody i delikatnie zdejmij ją ze skóry. 
2. Zabezpiecz klejącą powierzchnię elektrody osłonkami. 
3. Elektrodę przyłóż do tej strony osłonki, na której znajduje się napis. 
4. Przechowuj elektrody w woreczku plastikowym. 
UWAGA: 
1. Nie ciągnij za przewód elektrody. Robiąc tak, możesz uszkodzić elektrodę i przewód. 
2. Nie stosuj na skaleczeniach. 
3. Gdy elektroda przestaje się już kleić, należy ją wymienić. 
4. Elektrody są przeznaczone do użycia tylko dla jednego pacjenta. 
5. W przypadku występowania podrażnień skóry, przerwij zabiegi i skontaktuj się z lekarzem. 
6. Przed założeniem elektrod przeczytaj instrukcję stosowania elektrod samoprzylepnych. 
7. Zawsze stosuj tylko elektrody spełniające wymagania IEC/EN60601-1, ISO10993-1/-5/-10 oraz IEC/ 

EN60601-1-2, takie jak znak CE, czy też te które zostały legalnie wprowadzone na rynek USA zgodnie z 
procedurą 510(K). 
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6.4 Czyszczenie przewodów elektrod 
Czyść przewody elektrod poprzez przetarcie ich wilgotną szmatką. Lekkie pokrycie przewodów talkiem, może 
ograniczyć możliwość ich zaplątania się oraz powinno przedłużyć ich żywotność. 
 

6.5 Naprawa 
1. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane przez autoryzowanych przedstawicieli. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za naprawy wykonane przez osoby bez autoryzacji. 
2. Użytkownik nie może dokonywać samodzielnych napraw urządzenia i jego akcesoriów. W celu naprawy, 

proszę się skontaktować ze sprzedawcą urządzenia. 
3. Otwarcie urządzenia przez nieautoryzowanego przedstawiciela nie jest dozwolone i prowadzi do utraty 

gwarancji. 
4. Przed każdym użyciem urządzenia sprawdź oznaki zużycia lub/i uszkodzenia. Jeżeli zachodzi taka 

konieczność wymień zużyte elementy na nowe. 
 

7. PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM 
Jeżeli wydaje się, że urządzenie nie działa poprawnie, spróbuj odnaleźć przyczynę wg poniższej tabeli. Jeżeli 
żadna z podanych pozycji nie poprawi sytuacji, wtedy oddaj urządzenie do serwisu. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Ekran nie świeci 
się 

Złe kontaktowanie baterii lub wyczerpane 
baterie 

1. Spróbuj wymienić baterie 
2. Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo. 

Sprawdź czy: 

 Wszystkie połączenia są na miejscu 

 Wszystkie połączenie nie zostały przerwane 

Słaba stymulacja 

Elektrody 
1. Wysuszone lub zanieczyszczone 
2. Rozmieszczenie 
 
Przewody doprowadzające 
1. Stare/zużyte/uszkodzone 

Wymień lub połącz ponownie 
 
 
 
Wymień 

Stymulacja jest 
nieprzyjemna 

Za duża intensywność 
Elektrody są zbyt blisko siebie 
Uszkodzone lub zużyte elektrody lub 
przewody 
Czynna powierzchnia elektrod jest za mała 

Zmniejsz intensywność. 
Zmień położenie elektrod. 
Wymień 
 
Wymień elektrody na takie, których powierzchnia czynna jest 
nie mniejsza niż 16.0cm

2
 (4x4cm) 

Przerwy w sygnale 
wyjściowym 

Przewody 
 
 
 
 
 
 
Zastosowane opcje programowe 

1. Sprawdź poprawność połączeń. Dociśnij. 

2. Zmniejsz intensywność. Obróć przewód w gniazdku o 90. 
Przy dalszym występowaniu przerw wymień przewody. 

3. Jeżeli przerwy nadal pozostaną pomimo wymiany 
przewodów, to prawdopodobnie uszkodził się jakiś 
podzespół urządzenia. Zgłoś to do serwisu. 

 
Niektóre programy posiadają stymulację prądem przerywanym. 
Sprawdź opis opcji programowych urządzenia.  

Stymulacja jest 
nieefektywna 

Niewłaściwe elektrody lub parametry 
 
Brak wiedzy o rozmieszczeniu elektrod 

Zmień położenie elektrod lub parametry 
 
Skontaktuj się z lekarzem 

 

8. PRZECHOWYWANIE 
1. Przy dłuższym nieużywaniu urządzenia, przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, 

światła słonecznego i wilgoci. 
2. Przechowuj urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 
3. Nigdy nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
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9. GOSPODARKA ODPADAMI 
W pełni zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnie oznaczonych pojemników, w punktach 
zbierających odpady toksyczne lub w sklepach z artykułami elektrycznymi. Istnieje prawny obowiązek 
prawidłowej utylizacji baterii. 
W przypadku pozbycia się urządzenia, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.  
 

10. TABELE ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 
Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna: 

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, że jest ono stosowane w tym środowisku. 

Testy emisyjne Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Emisja częstotliwości radiowych 
CISPR 11 

Grupa 1 To urządzenie stosuje energię częstotliwości radiowych tylko na 
swój wewnętrzny użytek. Z tego względu, emisje te są bardzo 
niskie i praktycznie nie wywołują interferencji ze sprzętem 
elektronicznym znajdującym się w pobliżu. 

Emisja częstotliwości radiowych 
CISPR 11 

Klasa B 

Emisja harmoniczna 
IEC 61000-3-3 

Brak zastosowania 

Emisja w wyniku iskier i wahań napięcia Brak zastosowania 

To urządzenie jest odpowiednie do stosowania w dowolnych 
placówkach, łącznie z użytkowaniem domowym, gdzie jest 
możliwość bezpośredniego podłączenia do publicznej sieci 
niskiego napięcia zasilającej obiekty gospodarstw domowych. 

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna: 
To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, aby było ono stosowane w tym środowisku. 

Test odporności IEC 60601 poziom testowy poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazówki 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD)  
IEC 61000-4-2 

6 kV kontakt 

8 kV powietrze 

6 kV kontakt 

8 kV powietrze 

Podłoga powinna być drewniana, betonowa 
lub z kafli ceramicznych. Jeżeli jest pokryta 
materiałami syntetycznymi, to należy 
zachować względną wilgotność 
przynajmniej 30%. 

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna: 
To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić, aby było ono stosowane w tym środowisku. 

Test odporności IEC 60501 poziom testowy poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

   Przenośny sprzęt emitujący fale radiowe nie 
powinien być używany w bezpośredniej bliskości 
jakichkolwiek części urządzenia, włączając kable. 
Zaleca się zachowania odległości obliczonej z 
równania zastosowanego do częstotliwości 
nadajnika. 

Zaburzenia przewodzone, 
indukowane przez pola o 
częstotliwości radiowej 
IEC 61000-4-6 

3 V ms 
od 150 kHz do 80 MHz 

3 V ms  

Pole elektromagnetyczne 
o częstotliwości radiowej 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
od 80 MHz do 2.5 GHz 

3 V/m 

 
 gdzie P, to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) wg danych producenta 

nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m). 
Natężenia pól pochodzących ze stałych nadajników radiowych, określone po wykonaniu inspekcji 
miejsc będących źródłem pola elektromagnetycznego, 1 powinny być mniejsze niż wymagane poziomy 
w każdym z zakresów częstotliwości. 2 
Do interferencji może dość w sąsiedztwie miejsc oznaczonych symbolem:  

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. 
UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i 
odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. 
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1 Natężenia pola pochodzące ze stałych nadajników takich, jak stacje bazowe sieci komórkowych/bezprzewodowych, 
telefonicznych, naziemnych radiowych systemów mobilnych, radia amatorskiego, rozgłośni radiowych AM i FM, rozgłośni TV są 
trudne do określenia. Aby uzyskać informację o źródłach pola elektromagnetycznego w okolicy, należy przeprowadzić oględziny 
terenu. Jeżeli w miejscu eksploatacji urządzenia zmierzone natężenia pól przekraczają powyższe poziomy, to należy dokonać 
obserwacji urządzenia w warunkach normalnego działania. Przy zauważeniu nieprawidłowych wskazań, konieczne będą 
dodatkowe pomiary, przy jednoczesnej zmianie ułożenia urządzenia lub zmianie lokalizacji miejsca pomiaru. 

2 
Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz-80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m. 

Zalecane odległości urządzenia od przenośnych urządzeń emitujących fale radiowe 
To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku występowania pola elektromagnetycznego, gdzie zaburzenia emitowanych 
częstotliwości radiowych są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia powinien podjąć kroki, które ograniczą interferencje 
elektromagnetyczne poprzez zapewnienie minimalnych odległości urządzenia od przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego 
emitującego fale radiowe (nadajniki) zgodnie z poniższymi zaleceniami, zakładając maksymalną moc sprzętu telekomunikacyjnego. 

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika Maksymalna moc znamionowa 
nadajnika 

   
0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Dla nadajników o innej mocy znamionowej niż na powyższej liście, zalecana odległość d w metrach (m) może być oszacowana za 
pomocą równania zastosowanego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową mocą znamionową nadajnika w 
watach (W) podaną przez producenta nadajnika. 
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. 
UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i 
odbicia od materiałów, obiektów i ludzi. 

 

11. ZNORMALIZOWANE SYMBOLE 

 Oznaczenie partii 

 Numer seryjny urządzenia 

 Uwaga: przeczytaj instrukcję przed użyciem! 

 

Urządzenie jest produktem odnawialnym. Wyrzucanie do śmieci domowych lub komunalnych nie jest 
dozwolone. Pomóż nam chronić środowisko i zachować zasoby naturalne, dlatego oddaj to 
urządzenie do odpowiedniego punktu składowania odpadów. W razie wątpliwości związanych z 
usunięciem urządzenia skontaktuj się z producentem lub jego przedstawicielem. 

 
Poziom zabezpieczenia przed porażeniem prądowym: klasa BF (Body Floating) 

 

12. GWARANCJA 
Okres gwarancji urządzenia wynosi jeden rok od chwili zakupu. 
Warunki gwarancji są opisane w dołączonej karcie gwarancyjnej, będącej jedynym dokumentem określającym 
warunki gwarancji urządzenia.  
 
KONTAKT 
Wytwórca: 
Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd 
XiliBaimang Xusheng Industrial Estate No.3 building 
Nanshan Shenzhen 518108, Chiny 
 
Wyprodukowano dla: TensCare Ltd. 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania Sp.J.  
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
TEL: 65 619 3855 

Sklep diaMedica, www.diamedica.pl  

Autoryzowany przedstawiciel i serwis:  
TensCare Ltd. 
9 Blenheim Road, Epsom Surrey KT19 9BE , Wielka Brytania   
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  0197 
 

DODATEK - OPIS ZASTOSOWAŃ KLINICZNYCH 
 

TERAPIA TENS 
 
TENS może być stosowany bez specjalnych ograniczeń czasowych. Należy tylko zwrócić uwagę na to, aby skóra mogła 
oddychać, dlatego co pewien czas (nie rzadziej niż co 12 godzin) należy zmieniać ułożenie elektrod. 
Gdy używasz TENS pierwszy raz, zaleca się używać programu A. 
Tryb uwalniania endorfin daje lepsze efekty przy takiej intensywności impulsów, która wywołuje nieznaczne skurcze 
mięśni. Największa ulga w bólu wystąpi pomiędzy 20 i 40 minutą terapii i będzie jeszcze utrzymywała się przez kilka 
godzin. 
Elektrody umiejscawia się zwykle tam, gdzie występuje największy ból. Wypróbuj różne ułożenia, aby uzyskać najlepszy 
efekt, ewentualnie poradź się lekarza lub fizykoterapeuty. 
Elektrody powinny być zawsze stosowane parami, tak aby zapewnić przepływ sygnału w obwodzie. 

Łędźwia 
 

Rwa kulszowa 
  

Kark i barki 
  

Nadgarstek 

Bark 
  

Kolano 
 

Łokieć 
 

Udo 
 

Kostki 
 

Łydka 

UWAGA: Przed założeniem elektrod upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone. 
 
 
 
 

TERAPIA INTERFERENCYJNA 
 

 
W przypadku terapii interferencyjnej, kluczowym czynnikiem 
jest właściwe umiejscowienie elektrod, co wynika z 
zastosowanej technologii polegającej na powstawaniu 
impulsów niskiej częstotliwości głęboko wewnątrz tkanki na 
podstawie interferencji dwóch sygnałów średniej częstotliwości 
aplikowanych przez skórę w sposób krzyżowy. 
 
UWAGA: Przed założeniem elektrod upewnij się, czy urządzenie jest 
wyłączone. 
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Poniżej przedstawiono typowe ułożenie elektrod przy stymulacji prądami interferencyjnymi. 
 

 
Łokieć 

         
Kolano 

 
Szyja 

 
Ramię 

 
Kręgosłup – odcinek lędźwiowy 

 - miejsce leczonego urazu 
 
 
Poniżej znajdują się protokoły zabiegowe do wybranych schorzeń zebrane na podstawie dostępnych publikacji 
oraz wskazań klinicznych popartych praktycznymi doświadczeniami. 
 

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
(Źródło: B Savage, Terapia interferencyjna) 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P3 P2 

Częstotliwość 80-150 Hz 1-150 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Maksymalny poziom komfortowy Tuż poniżej skurczu 

Czas leczenia: 3 razy w tygodniu przez miesiąc, potem przerwa 2-3 tygodnie. 
 

Stany reumatyczne 
(Źródło: B Savage, Terapia interferencyjna) 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P3 P4 

Częstotliwość 80-150 Hz 30-50 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Komfortowe mrowienie, ale bez 
dopuszczenia do skurczu 

Dobrany w taki sposób, aby skurcze 
następowały cyklicznie przy ok. 50 Hz, 
naprzemiennie z relaksacją. 

Czas leczenia: na początku powinna nastąpić krótkotrwała ulga w bólu, a dalsze wykonywanie zabiegów w 
ciągu dnia powinno za każdym razem stopniowo zwiększać okres wolny od bólu. 
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Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (osteoartroza)  
(Źródło: B Savage, Terapia interferencyjna) 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P3 P2 

Częstotliwość 80-150 Hz 1-150 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Maksymalny poziom komfortowy 

 
Ułożenie elektrod w układzie 4-polowym powinno brać pod uwagę rany pooperacyjne, 
gęstość tkanek, usytuowanie nerwów itp. 
 
 
Czas leczenia: 12 zabiegów, 2-3 razy w tygodniu, potem przerwa 1 miesiąc. Codzienne 
stosowanie nie jest zalecane, a stosowanie tylko 1 raz w tygodniu jest nieefektywne. 
Po każdym zabiegu zalecany jest przynajmniej 15 minutowy odpoczynek. Przez 1 godzinę nie powinno się 
wykonywać żadnych ćwiczeń. Im dłuższy odpoczynek, tym dłuższy okres ulgi w bólu. Jakiekolwiek ćwiczenia 
powinny być wykonywane przed, a nie po zabiegu prądami interferencyjnymi. Z każdym zabiegiem, okres ulgi 
w bólu powinien się wydłużać. 
 
 

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (osteoartroza)  
 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P3 P2 

Częstotliwość 80-150 Hz 1-150 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Maksymalny poziom komfortowy 

 
W przypadku stawu kolanowego, niektórzy pacjenci uzyskują lepsze efekty lecznicze przy układzie 2-polowym 
(dwie elektrody, mieszanie sygnału wewnątrz urządzenia), niż 4-polowym. Wtedy jedna elektroda powinna 
być umieszczona nad bolącym miejscem, a druga – po stronie przeciwnej tak, aby prąd przepływał prosto 
przez staw. Pacjent zwykle odnosi wrażenie, że prąd „uwydatnia” bolące punkty, a jeśli nie, to wystarczy 
odpowiednio zmienić położenie elektrod.   Zwiększony ból zanika jednak po kilku minutach, a ulga w bólu 
utrzymuje się dłuższy czas po zabiegu. 
 
Czas leczenia: 12 zabiegów, 2-3 razy w tygodniu.  Codzienne stosowanie nie jest zalecane, a stosowanie tylko 
1 raz w tygodniu jest nieefektywne. Aby uniknąć przemęczenia, po 12 zabiegach, należy przerwać zabiegi na 
miesiąc. 
 
 

Leczenie świeżych urazów – uśmierzanie bólu 
 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P3 P4 

Częstotliwość 80-150 Hz 70-112 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Wyraźne kłucie, ale dobrze tolerowane przez pacjenta. Po zlokalizowaniu 
bolesnych punktów, silna dawka może wykazać efekt znieczulający, ale może 
to być niewystarczające przy pierwszym zabiegu. Zastosuj możliwie najwyższą 
intensywność prądu, jaka będzie tolerowana. 
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Czas leczenia: aby uzyskać najbardziej szybkie i zadowalające efekty, rozpocznij zabieg niezwłocznie. Wykonuj 
zabiegi codzienne, aby nie dopuścić do znaczących nawrotów bólu. Potem można zabieg wykonywać co kilka 
dni. Po każdym zabiegu, przez 1 godzinę nie powinno się wykonywać żadnych ćwiczeń. Im dłuższy odpoczynek, 
tym dłuższy okres ulgi w bólu.  
 

Leczenie świeżych urazów – redukcja siniaków i opuchlizny 
 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P3 P2 

Częstotliwość 80-150 Hz 1-150 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Maksymalny poziom komfortowy Wystarczający do wytworzenia skurczów 
przy niskiej częstotliwości. 

Szybkie ograniczenie i/lub usunięcie siniaków oraz opuchlizny jest istotne, gdyż większa zwłoka może 
doprowadzić do powstania zrostów, czy osłabienia funkcjonalnego. 
 
Czas leczenia: od momentu wykonania pierwszego zabiegu, powinien zmienić się kolor zasiniaczenia, chociaż 
głębokie i rozległe siniaki, czy krwiaki mogą się utrzymywać przez kilka tygodni, zanim ulegną całkowitemu 
rozproszeniu.  
 

Ból pooperacyjny, obrzęk i zakres ruchu kolana  
(G. J. JARIT ET AL. 18 Clin J Sport Med, Vol. 13, No. 1, 2003) 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P1 P4 

Częstotliwość 1-10 Hz 80-128 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Maksymalny poziom komfortowy 

 
Czas leczenia: 3 razy dziennie przez 7-9 tygodni. 
 
 

Epikondylalgia (łokieć tenisisty/golfisty)  
Urazy i leczenie pooperacyjne kostki 
Zespół cieśni nadgarstka  

Zapalenia rozścięgna podeszwowego (ostroga piętowa) 
 

 Pierwsza połowa zabiegu Druga połowa zabiegu 

Program P4 P4 

Częstotliwość 70-112 Hz 5-8 Hz 

Czas zabiegu 15 min 15min 

Poziom impulsów Maksymalny poziom komfortowy 

 
Celem zabiegu jest redukcja bólu oraz poprawa krążenia krwi, głównie w leczeniu pooperacyjnym.  
Ułożenie elektrod powinno brać pod uwagę rany pooperacyjne, gęstość tkanek, usytuowanie nerwów itp. 
 
Czas leczenia: 30 minutowy zabieg łączony, 3 razy dziennie. Czas leczenia od 1 do 3 miesięcy. 
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TERAPIA MIKROPRĄDOWA 
 
Poniższe informacje zostały zebrane na podstawie dostępnych publikacji oraz wskazań klinicznych popartych 
praktycznymi doświadczeniami. Poza przypadkami, gdzie zostało to wspomniane, niniejsze rady nie są 
wynikiem określonych, wnikliwie zrewidowanych badań i powinny być traktowane jedynie jako ogólne porady.  
Terapia mikroprądowa nie powinna być rozpoczynana, zanim nie zostanie odpowiednio zdiagnozowany 
problem przez specjalistę medycznego. 
 
Mikroprądy, to prądy o bardzo małym, praktycznie niewyczuwalnym natężeniu. Ich cechą jest to, że działają 
na poziomie komórkowym. Poprzez zwiększanie produkcji ATP (energia) w komórkach, dramatycznie 
przyspieszają procesy gojenia. Natychmiastowa reakcja na określoną częstotliwość mikroprądów sugeruje, że 
uruchamiane są również inne mechanizmy. Bez wątpienia w tkankach następują korzystne zmiany, blizny 
ulegają zmiękczeniu, punkty spustowe często stają mniej bolesne już po kilku minutach, gdy tylko 
zastosowana zostanie „właściwa” częstotliwość. 
Mikroprądy wykazują bardzo efektywne działanie przeciwbólowe i pierwsze efekty mogą być zauważalne u 
większości ludzi już po jednej minucie stosowania utrzymując się przez dłuższy czas.  
Aby uzyskać najlepsze efekty, postaraj się wykonywać zabieg w zrelaksowanej pozycji i upewnij się, czy nie 
występuje napięcie mięśni. 
 
Dobór parametrów impulsów 
W większości przypadków stosuj niską częstotliwość impulsów, 1-10 Hz, zaczynając od 1 Hz w programie P1. 
Wyższa częstotliwość, do 100 Hz może przynieść szybsze rezultaty przy leczeniu stanów zapalnych (np. 
artretyzm, stan zapalny ścięgien itd.). Jednakże, zawsze należy rozpocząć od chociaż krótkiego zabiegu przy 
niskiej częstotliwości. 
 

Intensywność impulsów ustaw na najwyższą komfortową wartość, zwykle 500-600 A, ledwo wyczuwalną u 
większości ludzi. W stanach chorobowych charakteryzujących się większą wrażliwością, np. przy neuralgii, 
możesz rozpocząć od bardzo małego natężenia prądu – w przeciwieństwie do TENS, nie ma tu dolnego progu 
stymulacji. 
 
Ułożenie elektrod 
W zabiegu wykorzystującym mikroprądy, elektrody rozmieszcza się w sposób podobny, jak przy stosowaniu 
prądów interferencyjnych i zupełnie inaczej, jak w terapii TENS, czy EMS, gdzie stymuluje się nerwy.  
Czyli elektrody powinny zapewniać krzyżowy przepływ prądu poprzez punkt odpowiadający leczonemu 
obszarowi. Z uwagi na trójwymiarowy układ naszego ciała oznacza to, że linia przepływu prądu może często 
przebiegać od przodu do tyłu i z jednego boku na drugi. Nie ma jednej najlepszej pozycji, dlatego z dnia na 
dzień można stosować różne rozmieszczenie elektrod. 
Poniższy rysunek obrazuje cztery możliwe ułożenia elektrod stosowane na bóle głowy: 
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Przykładowy układ elektrod przy leczeniu bólu ręki. 

 
Mikroprądy wykazują lepsze działanie, gdy stosowane są również po PRZECIWLEGŁEJ stronie ciała w stosunku 
do strony, gdzie jest miejsce odczuwania bólu (z użyciem drugiej pary elektrod). Spróbuj na 10 minut połączyć 
obie strony ciała poprzez umieszczenie jednej elektrody w miejscu występowania bólu, a drugiej po 
przeciwnej stronie ciała (tj. od lewej ręki do prawej ręki). 
 
Czas trwania sesji zabiegowej 
Rozpocznij od 10 minutowej stymulacji, następnie przerwij, aby ponownie ocenić swój ból. Przerwij zabieg, 
gdy ból kompletnie zniknie lub gdy nie ma żadnej zauważalnej poprawy. W sumie zabieg może trwać godzinę 
lub dłużej. Jednak kontynuacja zabiegu, gdy ból już ustąpił, może być przyczyną jego powrotu: co za dużo, to 
niezdrowo. 
 
Chociaż efekt stymulacji mikroprądami jest zwykle odczuwalny natychmiast, to u niektórych ludzi może być 
opóźniony o czas od kilku godzin do jednego dnia, a nawet dwóch dni od momentu zabiegu. U innych osób 
może to wymagać wykonania kilku zabiegów, zanim zacznie się zauważalna poprawa. Efekty terapii 
mikroprądami kumulują się. 
Stosuj zabiegi przez 1-2 tygodnie, potem co drugi dzień. 
 
Problemy 
Terapia mikroprądami może przynieść znaczną poprawę u 90% osób, ale u niektórych osób nie działa. Gdy 
odnosisz wrażenie, że mikroprądy nie dają żadnych efektów, spróbuj następujących rad: 

1. Zwiększ spożycie płynów.  Odwodniony organizm gorzej reaguje na stymulację prądem. 
2. Niektórzy ludzie, którzy w znacznym stopniu byli narażeni na działanie silnego prądu elektrycznego nie 

są najlepszymi kandydatami na działanie terapii mikroprądowej. U osób, które doświadczyły bolesnego 
porażenia prądem lub przez długi czas stosowały TENS, mikroprądy mogą nie zadziałać tak szybko i 
będą wymagały wydłużonego okresu leczenia. 

3. Leczenie prądem mikroamperowym jest związane z bardzo małym przepływem prądu w organizmie. 
Może on być jeszcze bardziej ograniczony przez blizny pooperacyjne lub inne przeszkody pourazowe 
znajdujące się w okolicach bolącego miejsca, które stanowią opór dla prądu elektrycznego. Tego 
rodzaju „blokady” można oczyścić. Spróbuj przez 4 dni wykonać 10 minutowe zabiegi na każdej bliźnie 
poprzez przykrycie każdej blizny elektrodami lub rozstawienie elektrod po obu końcach blizny, gdy 
blizna jest długa. Wraz z poprawą przepływu prądu, możesz odczuwać większą energię i krótkotrwały 
wzrost miejscowych dolegliwości bólowych. Po wyleczeniu blizn, możesz rozpocząć bardziej efektywne 
leczenie bolących miejsc. 

4. Spróbuj zastosować niższe natężenie prądu rzędu 100 A przy dłuższym czasie zabiegu, rzędu godziny 
lub dłużej. 
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ELEKTRYCZNA STYMYLACJA MIĘŚNI (EMS) 
 
EMS skutecznie odbudowuje i wzmacnia mięśnie. W zależności od wybranego programu, różne rodzaje 
impulsów elektrycznych odmiennie oddziałują na mięśnie doprowadzając do skurczu na różnych poziomach. 
Skurcze te ćwiczą mięśnie, zwiększają ich sprawność i poprawiają ich stan.  
Zastosowania EMS: 

 Przy zaniku tkanki mięśniowej: torowanie nerwowo-mięśniowe, reedukacja mięśni, trening mięśni, 
zapobieganie/spowalnianie atrofii/hipotrofii, zapobieganie pooperacyjnemu osłabieniu mięśni, zmniejszanie 
spastyczności, utrzymanie i zwiększanie zakresu ruchu, leczenie chorych z częściowym uszkodzeniem 
nerwów obwodowych z oznakami odnerwienia, leczenie skoliozy, leczenie nietrzymania moczu. 

 W sporcie: rozgrzewka, poprawa siły, szybkości, wytrzymałości, szybsza odbudowa oraz rehabilitacja po 
kontuzjach sportowych. 

 
W zależności od częstotliwości impulsów można wyróżnić następujące właściwości lecznicze: 

 Niskie (1-10 Hz) – przy jednoczesnym dużym czasie trwania impulsu następuje efekt oczyszczenia i relaksacji 
w czasie pojedynczych skurczy, dzięki czemu dochodzi do poprawy krążenia i usuwania produktów 
końcowych metabolizmu (drenaż limfatyczny). Lepsze dotlenienie mięśni. 

 Średnie (20-50 Hz) – następuje wyższy poziom napięcia mięśni, co ma korzystny wpływ na budowę mięśni. 

 Wysokie (60-90 Hz) – poprawia się „rzeźba” mięśni oraz wzrasta masa mięśniowa. 
  
Czas zabiegu 
Zwykle 15-60 minut, 2 razy w tygodniu po kilka razy dziennie. 
Uwaga: działanie EMS jest porównywalne do normalnych ćwiczeń fizycznych. Przepracowanie mięśnia może 
być przyczyną bólu podczas zabiegu, co może się przedłużyć do następnego dnia. Zachowaj ostrożność i 
zwiększaj z rozwagą intensywność ćwiczeń. 
 
Wybór odpowiedniej intensywności 
Celem stymulacji EMS jest doprowadzanie do silnych skurczy mięśniowych.  
Od momentu, kiedy po raz pierwszy poczujesz mrowienie, natężenie prądu powinno być zwiększone jeszcze 
około trzykrotnie i tak wysoko, aż osiągnie poziom nie sprawiający bólu.  
Skurcz wywołany prądem będzie prawdopodobnie odczuwany silniej od skurczu naturalnego, gdyż 
stymulowane są dodatkowo nerwy czuciowe. Efektem oddziaływania takich impulsów jest ulga w bólu. 
 
Początkowe wrażenia ze stosowania EMS mogą być mało przyjemne, dlatego na początku terapii możesz 
wybrać mniejsze natężenia prądu i zwiększać je wraz z upływem czasu, gdy organizm będzie coraz bardziej 
przyzwyczajony. Naturalna aktywność mięśni jest bardziej efektywna od samej stymulacji, dlatego połączenie 
spontanicznych skurczy ze stymulacją powinno zwiększyć postępy w leczeniu. 
 
Charakterystyka impulsów 
 

 Częstotliwość (Hz) – liczba impulsów wysyłanych w ciągu 1 sekundy. Traktuj ten parametr jak wielkość 
ciężaru, który musisz udźwignąć. 

 Szerokość impulsów (A) – im większa, tym większe prawdopodobieństwo aktywowania mięśnia przy 
ustawieniu tego samego natężenia. Większe mięśnie wymagają większej szerokości impulsu. 

 Czas pracy (ON TIME) – okres pełnej stymulacji, tj. spodziewanego skurczu mięsni. 

 Czas odpoczynku (OFF TIME) – okres przerwy pomiędzy skurczami, czas relaksacji. 

 Czas narastania (RAMP) – okres łagodnego przejścia od fazy odpoczynku do pełnej stymulacji i odwrotnie. 

 Stymulacja synchroniczna/naprzemienna – określa czy oba kanały wykonują stymulacją równocześnie, czy 
naprzemiennie. 

 Czas opóźnienia (Delay) – czas przesunięcia, po którym drugi kanał rozpoczyna stymulację. 
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Rozmieszczenie elektrod w terapii EMS 
 

 

 

s.s. M. nadgrzebieniowy 
i.s. M. podgrzebieniowy 
t. M. trójgłowy ramienia 
ex. Prostowniki przedramienia 

M. prostownik promieniowy nadgarstka 
M. prostownik łokciowy nadgarstka 

M. prostownik palców 
b.f.+st. M. dwugłowy uda + M. półścięgnisty 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Treść niniejszej instrukcji w języku polskim jest własnością intelektualną AP Plan. Kopiowanie w całości lub we fragmentach jest 
prawnie niedozwolone. 

O.O M.okrężny oka 
z.m M. jarzmowy większy 
o.f M.potyliczno-czołowy, część czołowa 
L.L M. dźwigacz wargi 
s.c.m. M. mostkowo-obojczykowo-sutkowy 
d. M. naramienny 
b. M. dwugłowy ramienia 
fl. zginacze przedramienia: 

M. zginacz nadgarstka promieniowy i łokciowy 
M. zginacz palców powierzchowny 
M. dłoniowy długi 

r.a. M. prosty brzucha 
p.m. M. piersiowy większy 
s. M. krawiecki 
r.f. M. prosty uda 
v.l. M. obszerny boczny 
v.m. M. obszerny przyśrodkowy 
p.l. M. strzałkowy długi 
t.a. M. piszczelowy przedni 


