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ul. Wolności 13M lokal 102 

64-130 Rydzyna 

Sklep medyczny: diaMedica               

TEL: 65 619 3855 
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Niniejszy produkt został wytworzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami technicznymi i był 

certyfikowany zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC, aktualizowaną dyrektywą 2007/47 dotyczącą 

urządzeń medycznych przez firmę KIWA CERMET ITALIA S.P.A. Scrl (nr autoryzacji 0476), w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa produktu. 

Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-28 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Urządzenie 

Rozmiar:      130x80x20 cm 

Waga:      220 g 

Obudowa:      ABS, przezn. do kontaktów z żywnością 

Poziom ochrony:     IP 22 

Temperatura przechowywania i transportu:   od -10°C do 45°C  

Maks. względna wilgotność:    30% - 75% 

 

Warunki pracy 

Podane wartości dotyczą dozwolonych limitów, gdy produkt nie jest oryginalnie zapakowany. 

 

Temperatura:     od  0°C do 35°C 

Maks. względna wilgotność:   od 15% do 93% 

Ciśnienie atmosferyczne    od 700 hPa do 1060 hPa 

 

Specyfikacja prądowa 

EMS oraz TENS: 

Dostępne kanały:   Kanały 1-2 

Prąd stały:    Tak 

Natężenie:    0-100 mA na kanał przy obciążeniu 1000 Om 

Kształt impulsu:   Prostokątny, dwufazowy, symetryczny, skompensowany 

Częstotliwość fazy pracy (WORK)   0.3-150 Hz 

Częstotliwość fazy odpoczynku (REST):  0.3-150 Hz  

Szerokość impulsu:     50-400 µs 

Czas fazy pracy (WORK):    od 1 do 30 sekund 

Czas fazy odpoczynku (REST):     od 0 do 1 minut 

Zakres modulacji częstotliwości:   ciągła zmiana od 1 do 150 Hz 

Min. czas modulacji:       3 sekund 

Zakres modulacji szerokości impulsu:   ciągła zmiana od 50 do 400 µs 

JONOFREZA (tylko GENESY SII): 

Dostępne kanały:     Kanały 1       

Prąd stały:      Nie (impulsowy) 

Min. natężenie:     0 mA/1000 Om 

Maks. natężenie:     10 mA/1000 Om w krokach co 0.1 mA/1000 Om 

Min. czas zabiegu:    1 minuta 

Maks. czas zabiegu:    99 minut        

                                          

Ładowarka  

Model:      TL01-065020E 

Zasilanie z sieci:     100-240VAC 50-60Hz  0,32  max  

Zasilanie do urządzenia:    6,5V  200mA 

Polaryzacja: 

Akumulatorek:                     Ni-MH AAA 4,8V 800mAh 



WYPOSAŻENIE 

 

 
              A               B           C          D            E                 F                                     G 

 

W opakowaniu razem z elektrostymulatorem znajduje się komplet przewodóa)w i elektrod. Z 

tego względu prosimy o sprawdzenie kompletności dostarczonego zestawu. Jeśli stwierdzisz 

brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z 

autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za dostarczenie produktu.  

 

Uważnie sprawdź stan urządzenia oraz stan dostarczonych elektrod. 

A.  Urządzenie 

B. 2 kolorowe przewody połączeniowe elektrod do zabiegów EMS, TENS i jonoforezy 

C.   1 torebka z 4 samoprzylepnymi elektrodami wielokrotnego użytku (50 x 50 mm)               

(do małych obszarów, jak kończyny górne, łydki, szyja, …) 

D. 1 torebka z 4 samoprzylepnymi elektrodami wielokrotnego użytku (50 x 90 mm)               

(do dużych obszarów, jak udo, brzuch i mięśnie pośladkowe, ...) 

E.  Ładowarka (Patrz specyfikacja techniczna) 

F.  Instrukcja obsługi plus karta gwarancyjna 

G. Torebka do przechowywania 

 

Dostarczone tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania. 

Urządzenie może być używane wraz z akcesoriami dodatkowymi (aby dowiedzieć się więcej, 

odwiedź stronę www.globuscorporation.com ). W celu zakupu tych akcesoriów, skontaktuj się 

ze sprzedawcą.  

  

Akcesoria, które nie są załączone (do zamówienia oddzielnie) 

• Elektroda punktów motorycznych (motor point pen) 

• Zestaw 8 opasek elastycznych na nogi i uda 

• Zestaw 4 opasek elastycznych na uda 

• Elektrody do twarzy 

• Zestaw kabli Y 

• Zestaw elektrod do jonoforezy 

  

http://www.globuscorporation.com/


                                                                                                        

PRZEZNACZENIE 

 

Przybliżony okres eksploatacji urządzenia wynosi 5 lat. Co 2 lata zalecamy dokonanie 

przeglądu urządzenia w celu konserwacji i kontroli bezpieczeństwa.  

 

Można wyróżnić następujące obszary zastosowań elektrostymulatora: 

• gospodarstwa domowe 

• ogólne leczenie dolegliwości bólowych 

• w sporcie oraz w celu poprawy urody; 

 

Urządzenie może być stosowane wyłącznie przez pacjentów (po wcześniejszym 

poinstruowaniu o zasadach użytkowania) lub przez personel medyczny. 

 

POŁĄCZENIA 

Zasilacz oraz wtyczka zasilająca 

Uwaga: 

Jeśli zestaw, kabel lub połączenie ładowarki wykazują ślady zużycia lub są zniszczone, 

natychmiast wymień je na nowe.  

 

Jak podłączyć przewody? 

W zależności od tego, ile kanałów chcesz użyć, możesz wykorzystać jeden lub dwa przewody. 

Włóż wtyczki przewodów od elektrod do gniazd znajdujących się w górnej części urządzenia.  

Gniazda wyjściowe znajdują się dokładnie nad odpowiadającymi im kanałami.  

W przypadku jonoforezy stosuj tylko kanał 1. 

 

Instalacja elektrod 

Wyjmij elektrody z oryginalnego opakowania (przed pierwszym otwarciem, należy otworzyć 

plombę zabezpieczającą). Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone. Najpierw podłącz 

dwie wtyczki danego przewodu do krótkich przewodów elektrod. Zdejmij elektrody z folii 

ochronnej i naklej je na skórze (folię ochronną zachowaj na później). Aby prawidłowo założyć 

elektrody, zapoznaj się ze schematem rozmieszczenia elektrod znajdującym się w dalszej 

części instrukcji obsługi. 

Po zakończeniu zabiegu, umieść elektrody na oryginalnej folii ochronnej. 

 

UWAGA: Nigdy nie odłączaj elektrod podczas pracy urządzenia. 

 

 

  



ETYKIETY I SYMBOLE                                                                                                                                          
 

 
Wskazanie na wytwórcę urządzenia 

 
Ostrzeżenie 

 

Ten symbol oznacza zgodność z dyrektywą odnoszącą się do urządzeń 

medycznych (93/42/CEE 47/2007CEE). 0476 jest numerem jednostki 

notyfikującej. 

 
Oznacza urządzenie klasy II. 

 
Oznacza, że urządzenie elektryczne posiada części typu BF. 

 

Symbol recyklingu WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego). Dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane do 

zwykłych śmieci komunalnych. Wymagają prawidłowego pozbywania się w 

celu ochrony środowiska naturalnego. Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami 

dotyczącymi gospodarki odpadami lub skontaktuj się z firmą zbierającą 

odpady lub ze sprzedawcą. 

 
Oznacza, że produkt został wyprodukowany godnie z dyrektywą 2002/95/CE. 

 
Oznaczenie optymalnej temperatury przechowywania i transportu urządzenia. 

 

Informacja dla użytkownika, aby przed użyciem urządzenia zapoznał się 

koniecznie z instrukcją obsługi. 

IP22 Oznacza stopień ochrony na wodę.  

 
Informacja dla użytkownika dotycząca obowiązkowego postępowania.  

 

Informacja o ciśnieniu atmosferycznym w warunkach przechowywania i 

transportu w miejscu stosowania urządzenia i akcesoriów.  

 

Informacja o względnej wilgotności w warunkach przechowywania i transportu 

w miejscu stosowania urządzenia i akcesoriów. 

PRI 
Napięcie zasilania sieciowego 

SEC 
Napięcie zasilania urządzenia 

Input 
Wejście: oznacza wartość zasilania sieciowego dla zasilacza sieciowego.   

Output 

Wyjście:  

- wartość wyjściowa napięcia z zasilacza 

- maksymalna moc pola magnetycznego emitowanego przez urządzenie 

- zakres częstotliwości pola magnetycznego emitowanego przez urządzenie 

     Type 
Oznaczenie typu urządzenia 



                                                                                                        

Power 
Oznaczenie zasilacza sieciowego urządzenia 

Battery 
Oznaczenie zestawu akumulatorów wewnątrz urządzenia 

 
Wskazanie na datę ważności 

 Wskazanie na nr partii produktu  

 
Wskazanie na datę produkcji 

 Do użytku tylko w pomieszczeniach zamkniętych 

 

 

 
Urządzenie 

 

        Ładowarka 

 
 

 

Elektrody 

 
 

Elektrody dostarczone wraz z urządzeniem są przewidziane do stosowania tylko przez jednego 

pacjenta. Są to elektrody samoprzylepne, wielokrotnego użytku i pokryte są warstwą żelu.  

Krótki przewód od elektrody zakończony jest wtyczką żeńską. Elektrody posiadają znak „CE” 

w zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC dla urządzeń medycznych. Wszystkie dostarczone tu 

informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.   

  



EKRAN I KLAWIATURA 

 

EKRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAWIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Postępowanie obowiązkowe: 

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być używane wyłącznie wg wskazań 

opisanych w niniejszej instrukcji. 

Nie należy wykonywać zabiegów w przypadku zmian skórnych. 

Jeśli opakowanie, przewody i ładowarka wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia, wymień je 

natychmiast. 

Urządzenie ma być podłączone do sieci poprzez dedykowany zasilacz. Przed rozpoczęciem 

zabiegu, należy upewnić się, czy przewody są zgodne z dyrektywami obowiązującymi w 

danym kraju. Upewnij się, czy zasilacz jest w wygodnej pozycji i może być łatwo odłączony. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach odnoszących się do jakiegokolwiek 

nadużycia lub niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem. 

Elektroniczne lub ręczne powielanie części lub całości treści niniejszej instrukcji jest zabronione 

bez uprzedniej zgody producenta.  

Czas trwania fazy/zabiegu 

Nr programu 

    Rodzaj stymulacji 

●▬●▬●▬●▬●: stymulacja ciągła 

         ●▬● 

●▬●         ●▬●: stymulacja 

                      synchroniczna 

                (praca/odpoczynek) 

Intensywność 

kanału 

 

Przyciski 

zwiększania/ 

zmniejszania 

intensywności 

 

Przejście do następnej 

fazy (gdy #F > 1) 

 

Przejście do poprzedniej 

fazy 

 

Przycisk funkcji Fn do 

zmiany czasu trwania 

i dostępu do 

programowania. 

Wstrzymanie/wznowienie 

programu 

 

Przyciski P+/P-/OK - nawigacja 

menu i zwiększanie/zmniejszanie 

wartości. 

P+/P- zmienia również 

intensywność jednocześnie na 

wszystkich kanałach 

Faza 

prazy 
Poziom akumulatora 

Przycisk 

włącz/wyłącz oraz 

OK (zatwierdzanie) 

 



                                                                                                        

Uwagi przed rozpoczęciem stosowania 

Nie stosować  urządzenia w połączeniu z innymi urządzeniami elektronicznymi, zwłaszcza jeśli 

podtrzymują funkcje życiowe. Przeczytaj tabele na końcu niniejszej instrukcji, aby prawidłowo 

stosować urządzenie. Jeżeli urządzenie jest używane w pobliżu lub na innym sprzęcie 

elektromedycznym, upewnij się, czy działa prawidłowo. 

• Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia. Przechowuj niniejszą 

instrukcję w bezpiecznym miejscu. 

• Prąd emitowany przez urządzenie jest wyższy niż 10 mA. 

• Sprawdzanie integralności urządzenia przed każdym użyciem jest podstawowym 

wymogiem, aby prawidłowo wykonać zabieg. Urządzenie nie może być stosowane, jeżeli 

przyciski lub przewody są uszkodzone lub działają nieprawidłowo. 

Urządzenie: 

• W zakresie programów EMS, musi być stosowane tylko w stymulacji nerwowo-mięśniowej w 

sposób opisany w niniejszej instrukcji. 

• W zakresie programów TENS, musi być stosowane tylko do przezskórnej stymulacji nerwów. 

• Musi być stosowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji i pod 

nadzorem lekarza lub fizjoterapeuty. 

• Musi być stosowane z elektrodami zawartymi w pakiecie, a zwłaszcza przeznaczonymi do 

przezskórnej stymulacji nerwowo-mięśniowej. 

• Musi być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• Może być stosowane tylko przez osoby powyżej 18 roku życia i posiadające zdolność 

rozumienia instrukcji obsługi. 

• Urządzenia do monitorowania EKG mogą nie działać poprawnie, gdy wykonywana jest 

elektrostymulacja. 

• Stymulacja nie może być stosowana poprzez klatkę piersiową, ponieważ może to 

powodować arytmię i zakłócenia częstotliwości pracy serca. Nie stymulować mięśni 

grzbietowych i piersiowych jednocześnie. 

• W przypadku problemów zdrowotnych należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem. 

Jednoczesne korzystanie z urządzenia elektrochirurgicznego wysokiej częstotliwości może 

przypalić skórę w pobliżu elektrod i uszkodzić elektrostymulator. 

• Sprawdź, czy podczas rozruchu urządzenia pojawia się na ekranie wersja oprogramowania 

i model, co oznacza, że urządzenie działa poprawnie. 

• W przeciwnym razie, jeśli wszystkie segmenty pojawiają się na monitorze, wyłącz urządzenie 

i ponownie je uruchom. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi 

klienta i nie korzystaj wtedy z urządzenia. 

• Jeśli urządzenie wyłącza się niespodziewanie, oznacza to, że akumulator może być 

rozładowany i musi być ponownie naładowany zgodnie z instrukcją obsługi. 

Uwagi dotyczące pracy urządzenia  

Podczas korzystania z elektrostymulatora należy stosować się do następujących wskazówek: 

• Uszkodzone przewody muszą być zastąpione oryginalnymi, fabrycznie nowymi. 

• Stosuj wyłącznie elektrody firmy Globus lub kompatybilne. 

• Zwracaj szczególną uwagę, gdy natężenie prądu dla każdej elektrody jest wyższe niż 2 

mA/cm2 (wartość skuteczna); 

• Trzymaj urządzenie z dala od jakiegokolwiek zwierzęcia, które mogłoby go uszkodzić i 

zanieczyścić elektrody oraz akcesoria pasożytami. 

• Przewody, elektromagnesy i zasilacz nie mogą być umieszczane na szyi, ponieważ może 

to prowadzić do uduszenia lub zadzierzgnięcia. 

• Telefony komórkowe i stacjonarne urządzenia radiowo-komunikacyjne mogą wpływać na 

funkcjonowanie urządzenia. Skorzystaj z tabel zawartych na końcu instrukcji obsługi. 

 



Środki zapobiegawcze dotyczące leczenia nietrzymania moczu: 

• Nie używać urządzenia u pacjentów z nietrzymaniem moczu o przyczynach 

pozacewkowych. 

• Nie używać urządzenia u pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu z powodu 

nadmiernego zaburzenia mikcji. 

• Nie używać urządzenia u pacjentów z ciężkim zatrzymaniem moczu z refluksem do 

moczowodów (cofanie moczu do moczowodów). 

• Nie używać urządzenia w przypadku pacjentów z całkowitym odnerwieniem obwodowym 

dna miednicy. 

• Pacjentki z całkowitym/częściowym wypadaniem macicy/pochwy muszą być 

stymulowane ze szczególną starannością. 

• Pacjenci z zakażeniami dróg moczowych muszą najpierw przejść kurację, aby wyleczyć 

infekcję. 

• Przed wyjęciem lub dotknięciem sondy, konieczne jest wyłączenie stymulatora lub 

wyregulowanie natężenia w obydwu kanałach na 0,0 mA. 

• Ponieważ leczenie jest spersonalizowane wg wskazań, nie nadaje się do stosowania przez 

osoby nieupoważnione. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I PRZECIWWSKAZANIA 

 

Mogą wystąpić pojedyncze przypadki podrażnienia skóry u pacjentów ze szczególnie 

wrażliwą skórą. 

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na żel elektrody, przerwij zabieg i skontaktuj się 

ze specjalistą. 

Jeśli w trakcie leczenia pojawiają się objawy tachykardii i ekstrasystolii (szybka praca serca lub 

dodatkowe pobudzenia), przerwij zabieg i natychmiast wezwij pomoc lekarską. 

 

Przeciwwskazania: 

Nie stosuj urządzenia w następujących przypadkach: 

 Stymulacja przedniej części szyi (zatoki szyjnej) 

 U osoby ze stymulatorem serca 

 U pacjentów z chorobami nowotworowymi (skonsultuj się z onkologiem) 

 Stymulacja rejonu mózgu 

 W bólach, których etiologia nie jest znana 

 Wokół owrzodzeń i zmian dermatologicznych 

 W przypadku ciężkich urazów 

 W stymulacji świeżych blizn 

 W ciąży 

 Zabronione jest korzystanie z elektrostymulatora w okolicy oczodołu 

 Gdy stosowany jest prąd jednofazowy, interferencyjny lub prąd ciągły i jonoforeza, nie 

stosuj urządzenia w pobliżu obszarów ciała z implantami osteosyntezy (protezy, cewki, 

śruby, blachy ortopedyczne). 

Zaleca się, aby ostrożnie stosować urządzenie u osób z łamliwością naczyń kapilarnych, gdyż 

nadmierna stymulacja może spowodować pękanie naczyń włosowatych. 

  



                                                                                                        

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

 

Urządzenie: 

• W przypadku nieprawidłowego działania, nie rozbieraj, nie otwieraj urządzenia ani nie 

próbuj naprawiać go samodzielnie. 

• Tylko wyspecjalizowany i autoryzowany serwis może dokonywać naprawy urządzenia. 

• Należy unikać gwałtownych uderzeń, które mogą uszkodzić urządzenie i spowodować 

jego wadliwe działanie  (nawet jeśli nie jest od razu wykrywane). 

• Korzystaj z urządzenia w środowisku suchym i otwartym. Nie owijaj i nie zakrywaj urządzenia. 

• Czyszczenie urządzenia i akcesoriów dozwolone jest tylko środkiem dezynfekującym z 

podchlorynem sodu lub czwartorzędową solą amonową rozcieńczoną wodą destylowaną 

(0,2-0,3% proc). Po zakończeniu czyszczenia/dezynfekcji, wysusz czystą ściereczką 

urządzenie oraz jego akcesoria. 

• Jest zalecane, aby oczyścić/dezynfekować części po każdym użyciu, jeśli nie wskazano 

inaczej. 

• Zawsze należy korzystać z urządzenia i jego akcesoriów czystymi rękami. 

• Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w czystym pomieszczeniu, aby uniknąć 

zanieczyszczenia kurzem i brudem. 

• Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

• Zaleca się czyścić/dezynfekować urządzenie po każdym użyciu.  

 

Akcesoria 

Stosowanie i przechowywanie przewodów i elektrod 

• Zużyte przewody i elektrody muszą być wymienione na fabrycznie nowe. 

• Przed zastosowaniem elektrod skórę należy dokładnie oczyścić. 

• Po użyciu elektrod uniwersalnych lub jednorazowego użytku, elektrody (przeznaczone dla 

jednego pacjenta) muszą być nalepione na folię z tworzywa sztucznego i przechowywane 

w plastikowej torebce w lodówce. 

• Unikaj zetknięcia się ze sobą elektrod, lub układania jednej na drugiej. 

• Gdy opakowanie zostało otworzone, elektrody mogą być stosowane do 25-30 razy. 

• Elektrody muszą być zawsze dotykane czystymi rękami i wymieniane, jeśli nie będą 

trzymały się już na skórze. 

• W przypadku korzystania z innych elektrod, niż samoprzylepne, wskazane jest, aby oczyścić 

powierzchnię z odpowiednich środków czyszczących, zgodnie z opisem w instrukcji. 

• Elektrody muszą być przechowywane w woreczku foliowym, w środowisku spełniającym 

wymagania opisane w instrukcji. 

• Po zakończeniu aplikacji, należy odłączyć przewody od złączy i wyczyścić je dokładnie 

odpowiednimi środkami czyszczącymi, zgodnie z opisem w instrukcji. Przechowuj je w 

załączonym woreczku foliowym. 

 

  



Ładowanie akumulatora 

Urządzenie jest zasilane z akumulatora niklowo-metalowo-wodorkowego (4,8V 800mAh). 

Gdy na ekranie wyświetli się ikona niskiego stanu akumulatora ( ), zalecamy naładowanie 

urządzenia, gdyż samodzielna praca urządzenia może być ograniczona, co może 

przedwcześnie zakończyć wykonywanie zabiegu. 

Aby naładować akumulator, wyłącz urządzenie i odłącz elektrody, następnie podłącz 

urządzenie do ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem. 

Zalecamy ładowanie akumulatora przez okres 8-12 godzin, aby wysoką trwałość 

akumulatora.  

W pełni naładowane urządzenie może pracować samodzielnie przez 15-20 godzin, w 

zależności od rodzaju programu i stosowanej intensywności. Dobrym rozwiązaniem jest 

ładowanie akumulatora przez podany wcześniej okres czasu, co powinno wystarczyć na 

wykonanie ok. 70 zabiegów. 

Podczas ładowania możliwy jest wzrost temperatury akumulatora, co jest normalne. Nie 

używaj innych ładowarek, niż ta, która została dostarczona wraz z urządzeniem.  

 

W celu wymiany akumulatora, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Globus. 

 

 

Pozbywanie się urządzenia 

 

W celu pozbycia się urządzenia lub jego części, przekaż je do specjalnego punktu 

zbierania odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów lub 

przekaż je sprzedawcy urządzenia. Nie spalaj urządzenia lub jego części i nie 

wyrzucaj do zwykłych śmieci komunalnych.  

Wypełnienie powyższych wskazań oraz prawidłowa segregacja odpadów przyczyni się do 

uniknięcia ewentualnych negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie i 

przyczynia się też do ponownego wykorzystania i/lub recyklingu materiałów składowych. 

Nielegalne usuwanie produktu pociąga za sobą kary pieniężne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

 



                                                                                                        

Instrukcja stosowania  

       
UWAGA: Jeśli chcesz szybko wyłączyć urządzenie podczas trwania programu, naciśnij przycisk OK na 3s. 

Wyłączone 

Wciśnij OK 

STAN 

OCZEKIWA- 

NIA 

Fn 

(3s) 
P+ P- Wciśnij OK 

na 2s 

Wciśnij OK 

Następny 

program 

Poprzedni 

program 
Wyłączone Tryby 1-6 

Ładowanie 

programu 

Fn 
P+ P- 

CH1  

 lub  

CH2 

 lub  OK Przycisk 

II 

Regulacja 

czasu fazy. 

 

(automat. 

powrót po 

2s 

bezczynn.) 

Zwiększanie 

czasu fazy 

Zmniejszanie 

czasu fazy 

Regulacja 

siły na 

kanale CH1 

Regulacja 

siły na 

kanale CH2 

Wyjście z 

programu 

STAN 

OCZEKIWA- 

NIA 

Wstrzymanie 

programu 

(blokada 

przycisków) 

Przycisk 

II 

Wznowienie 

programu 

 

(intensy-

wność, jak 

przed 

pauzą) 

Start 

programu 

Przycisk  

 

Przycisk  

 

Zwiększanie 

siły na 

wszyst. kan. 

Zmniejszanie 

siły na 

wszyst. kan. 

P+ P- Fn 

Wyjście z 

reg. czasu f. 

Fn 

OK na 2s 

Fn P+ P- 

Przeskok do  

nast. fazy 

Przeskok do  

poprz. fazy 

Regulacja 

czasu fazy. 

 

(automat. 

powrót po 

2s 

bezczynn.) 

Zwiększanie 

czasu fazy 

Zmniejszanie 

czasu fazy 

Wyjście z 

reg. czasu f. 

Wyjście z 

programu 

STAN 

OCZEKIWA- 

NIA 

Zwiększenie siły 

automatycznie 

rozpocznie 

stymulację. 

Programy 

własne Pedx 

Wybór 

programu 



PROGRAMOWANIE 
Po naciśnięciu przycisku Fn przez 2 sekundy w trybie oczekiwania, na ekranie pojawi się 

możliwość wyboru jednego z 6 programów własnych (PED1-PED6), które można 

skonfigurować wg indywidualnych potrzeb i zachować w pamięci.  

Aby przejść od jednego parametru do drugiego, naciśnij OK i zmień jego wartość przyciskami 

P+/P-. W zależności od programu, możesz zmieniać różne parametry: częstotliwość (F), 

szerokość impulsów (W), czas zabiegu (), czas pracy tHOLD () lub czas odpoczynku tOFF (). 

Aby od razu uruchomić aktualnie konfigurowany program, wystarczy zwiększać intensywność 

(przycisk  lub P+), gdy na ekranie migają cyfry intensywności „00 00”.  

PED1 (TENS):  

Pozwala na ustawienie częstotliwości oraz szerokości trwania impulsów.  

Od 1 do 150 Hz w krokach co 1 Hz. 

Od 50 do 250 µs w krokach co 10 µs. 

Wartości domyślne: 100 Hz / 200 µs. 

PED2 (TENS): 

Pozwala na ustawienie szerokości impulsów przy częstotliwości ustawionej na 100 Hz.  

Od 50 do 250 µs w krokach co 10 µs. 

Wartość domyślna: 200 µs. 

PED3 (TENS): 

Pozwala na ustawienie wartości częstotliwości impulsów od 1 do 150 Hz w krokach co 1 Hz. 

Wartość domyślna: 100 Hz 

Szerokość impulsów będzie modulowana w zakresie od 100 µs do 250 µs. 

100 µs – 1 s 

110 µs – 0.4 s 

120 µs – 0.4 s 

130 µs – 0.4 s 

… 

240 µs – 0.4 s 

250 µs – 1 s 

240 µs – 0.4 s 

230 µs – 0.4 s  

… 

110 µs – 0.4 s 

 

PED4 (EMS): 

Pozwala na ustawienie częstotliwości oraz szerokości trwania impulsów.  

Od 1 do 150 Hz w krokach co 1 Hz. 

Od 50 do 320 µs w krokach co 10 µs. 

tup = 1 s; thold = 5 s; tdown = 1 s; toff = 5 s  

Wartości domyślne: 30 Hz / 250 µs. 

 

 

 

 

 

 

PED5 (TENS): 

Pozwala na ustawienie wartości częstotliwości impulsów od 1 do 150 Hz w krokach co 1 Hz. 

Wartość domyślna: 30 Hz 

Szerokość impulsów będzie modulowana w zakresie od 100 µs do 250 µs. 

PED6 (EMS): 

Pozwala na ustawienie wartości czasów: tHOLD oraz tOFF od 1 do 30 s w krokach co 1 s. 

Pozwala na ustawienie wartości częstotliwości impulsów od 1 do 100Hz w krokach co 1 Hz. 

Szerokość impulsów jest ustawiona na 300 µs. Wartości domyślne tHOLD = 2 s; tOFF = 10s; 30 Hz. 

tUP tHOL

D 

tDOWN tOFF 

tup  - czas narastania amplitudy impulsów 

thold  - czas pracy mięśnia (trzymania skurczu) 

tdown  - czas opadania amplitudy impulsów 

toff  - czas przerwy w stymulacji (odpoczynek) 

 



                                                                                                        

 

 

 

  

 

Uwagi:  

• Jeśli chcesz szybko przejść do programów własnych PED 1-6, zacznij przewijanie programów od 

przycisku P-. 

• Jeśli chcesz przejść do konfiguracji programu podczas jego trwania, wymuś stan oczekiwania za 

pomocą przycisku OK (2s), a następnie naciśnij na 3s przycisk Fn i potem OK, aby przejść do 

poszczególnych parametrów. 

ELEKTROSTYMULACJA A FIZJOLOGIA 

Zalety elektrostymulacji 

Celem elektrostymulacji nie jest zastąpienie aktywności fizycznej, natomiast powinna być 

traktowana jako leczenie wspomagające. W zależności od zastosowań, elektrostymulacja 

może być użyteczna: 

• Dla sportowców, aby uzupełnić trening tradycyjny w celu uzyskania jeszcze większej 

wydajności. 

• U osób chcących poprawić swoje niedoskonałości. 

• U osób chcących leczyć różne schorzenia. 

• Dla osób cierpiących na różne urazy lub będące w trakcie rehabilitacji. 

Można wyróżnić trzy obszary zastosowania elektrostymulacji: 

- stymulacja mięśni (idealna do poprawy siły mięśni oraz ich kształtu), 

- stymulacja nerwów czuciowych (idealna w terapii przeciwbólowej), 

- aplikacja leków przez skórę (idealna w leczeniu stanów zapalnych). 

Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (EMS) 

Elektrostymulacja jest techniką, która za pomocą impulsów elektrycznych, działających w 

punktach neuromotorycznych mięśni (neurony ruchowe) powoduje skurcze mięśniowe 

podobne do dobrowolnego skurczu. Każda strona ludzkiego ciała zawiera około 200 mięśni 

(około 400 mięśni razem) z których większość to mięśnie prążkowane. 

Fizjologia skurczu mięśnia  

Mięsień szkieletowy wykonuje swoje funkcje poprzez mechanizm skurczu. Kiedy osoba 

zdecyduje się na ruch, ośrodek ruchu w mózgu wysyła sygnał elektryczny do mięśnia, który 

ma się skurczyć. 

Gdy sygnał elektryczny dochodzi do mięśnia, płytka motoryczna na powierzchni włókna 

mięśnia powoduje depolaryzację błony mięśniowej i uwalnianie jonów Ca++ w środku. Jony 

Ca ++ wchodzą w interakcję z cząsteczkami aktyny i miozyny, aktywując mechanizm skurczu, 

który prowadzi do skrócenia mięśnia. 

Ilość energii potrzebną do skurczu dostarcza trójfosforan adenozyny (ATP) dostarczany w 

oparciu o mechanizm oddychania tlenowego lub beztlenowego, który wykorzystuje procesy 

spalania węglowodanów i tłuszczów. Innymi słowy, stymulacja elektryczna nie jest 

bezpośrednim źródłem energii, ale działa jako narzędzie, które powoduje rozpoczęcie 

procesu kurczenia się mięśni. 

tUP tHOL

D 

tDOWN tOFF 



Ten sam rodzaj mechanizmu jest stosowany, gdy skurcze mięśni są zapoczątkowane przez 

stymulację EMS, która spełnia tą samą funkcję, co impulsy przesyłane przez układ nerwowy. 

Gdy skurcz się kończy, mięsień rozluźnia się i wraca do stanu pierwotnego (relaksacja). 

Skurcz izotoniczny i izometryczny 

Izotoniczny skurcz występuje wtedy, gdy podczas ruchu dany mięsień pokonuje opór 

zewnętrzny skracając się w ten sposób, że wywołuje niezmienne napięcie na końcach 

ścięgien. Gdy opór zewnętrzny ograniczy jego ruch - skurcz mięśnia, zamiast prowokować 

proces skracania, powoduje wzrost napięcia w ścięgnach. Mówimy wtedy o skurczu 

izometrycznym. W przypadku elektrostymulacji, zwykle stosowana jest stymulacja 

izometryczna, ponieważ pozwala na bardziej wydajne i efektywne skurcze. 

Rozkład różnych typów włókien w mięśniach 

Relacja między dwoma głównymi kategoriami włókien (typ I i II) może się różnić znacząco. 

Istnieją grupy mięśni, które są zwykle wykonane z włókien typu I, takich jak mięsień 

płaszczkowaty oraz mięśnie, które składają się tylko z włókien II, np. mięsień okrężny oka, ale 

większość mięśni ciała ludzkiego składa się z kombinacji dwóch typów. 

Badania na temat rozmieszczenia włókien w masie mięśniowej uwidoczniły ścisły związek 

między neuronem ruchowym (toniczny lub fazowy) i funkcjonalnymi cechami włókien 

unerwianych, a ponadto pokazały, jak specyficzna aktywność ruchowa (zwłaszcza sport) 

może spowodować adaptację włókien i metaboliczne zmiany ich właściwości.  

Typ jednostki motorycznej Typ skurczu Częstotliwość skurczu 

Toniczny ST Powolny skurcz I a 0 - 50 Hz 

Fazowy FT Szybki skurcz II a 50 - 70 Hz 

Fazowy FTb Szybki skurcz II b 80 - 120 Hz 

Aby tkanka mięśniowa przeszła z fazy spoczynku do fazy pobudzenia, impuls prądowy 

powinien spełniać w stymulowanym miejscu jednocześnie następujące warunki: 

- odpowiednia wysokość impulsu, czyli amplituda (intensywność) 

- odpowiednia szerokość impulsu. 

Aby wywołać skurcz mięśniowy, pobudzenie wymaga odpowiedniej energii elektrycznej, 

która nie wynika wyłącznie z wysokości impulsu, ale również z jego szerokości, co zależy 

ponadto od regionu mięśnia. 

Intensywność stymulacji 

Natężenie prądu niezbędnego do uzyskania skurczu mięśnia jest osobnicze i zależy od 

ułożenia elektrod, podskórnej tkanki tłuszczowej, wilgotności skóry, obecności owłosienia na 

stymulowanym obszarze itd. W związku z tym, samo natężenie prądu może generować różne 

odczucia u różnych osób, w różne dni i w różnych częściach ciała. Podczas tej samej sesji 

stymulacji konieczna może być regulacja intensywności, w celu uzyskania takiego samego 

stopnia skurczu, ze względu na zjawisko habituacji (przyzwyczajenia organizmu do siły 

impulsu). Intensywności prądu zalecane w różnych fazach są wartościami orientacyjnymi, a 

każda osoba powinna zmienić te poziomy zgodnie z osobistymi potrzebami. 

• Natężenie umiarkowane. Mięśnie nie męczą się, nawet podczas długotrwałego leczenia. 

Wywołane skurcze są tolerowane i przyjemne. Jest to pierwszy poziom na graficznej 

reprezentacji intensywności. 

• Intensywność średnia. Widać skurcz mięśnia, ale stymulacja nie powoduje ruchu w 

stawach. To jest drugi poziom na graficznej reprezentacji intensywności. 



                                                                                                        

• Podwyższone natężenie. Mięsień znacznie się kurczy. Skurcz mięśni może spowodować 

rozszerzenie lub zgięcie ramienia, jeżeli nie zostanie zablokowane. Jest to trzeci poziom 

graficznej reprezentacji intensywności. 

• Maksymalna intensywność. Mięsień jest skurczony maksymalnie. Jest to zabieg, który 

intensywnie powinien być wykonywany dopiero po wykonaniu różnych aplikacji w niższej 

intensywności.   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Opisy zabiegów zawierają zalecane poziomy intensywności. 

UWAGA: Zalecane obecne poziomy są jedynie orientacyjne. 

TENS 

Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) jest selektywną stymulacją dużych włókien 

nerwów obwodowych, przyczyniających się do zamknięcia bramki bólowej Melzacka i Walla 

dla nocyceptorów oraz zwiększa uwalniania endorfin, co zmniejsza nasilenie bólu. Dlatego 

TENS został pomyślany w celu objawowego leczenia ciężkiego i przewlekłego bólu 

związanego głównie z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. 

Zmniejszenie bólu po aplikacji TENS jest wywołane przez następujące czynniki: 

a. Teoria sterowania bramką bólową 

b. Wydzielanie endorfin 

c. Różne działanie uspokajające związane z częstotliwością. 

Teoria bramki bólowej 

Jeżeli sygnały elektryczne, które prowadzą do mózgu informację o bólu są zatrzymane, to tym 

samym eliminowana jest percepcja bólu. Jeśli na przykład uderzymy się w głowę, pierwszą 

rzeczą, którą robimy, to masaż bolącego miejsca. Tak więc, stymulujemy receptory związane 

z odczuwaniem dotyku i nacisku. TENS w trybie ciągłym i w trybie z modulacją częstotliwości 

może być wykorzystywany do generowania sygnałów podobnych do dotyku i odczuwania 

nacisku. Jeżeli ich intensywność jest wystarczająca, to ich priorytet jest tak wysoki, że 

przewyższy sygnały bólowe. Po przyjęciu sygnałów podobnych do sygnałów czuciowych, 

bramka jest dla nich otwierana a dla sygnałów związanych z bólem jest zamknięta, 

uniemożliwiając w ten sposób przekazywanie tych sygnałów do mózgu. 

Umiarkowane 

Maksymalne 

Podwyższone 

Średnie 

Od 10 mA do 20 mA 

Maksimum tolerancji, ale poniżej 

progu odczuwania bólu 

Od 20 mA do 30 mA 

Powyżej 30 mA 



Wydzielanie endorfin 

Gdy sygnał nerwowy wpływa z obszaru bólu do mózgu, rozprzestrzenia się poprzez sieć 

połączeń synaptycznych. Synapsy jawią się jako przestrzeń pomiędzy końcem jednego nerwu 

i początkiem drugiego. Gdy sygnał elektryczny dochodzi do końca nerwu, wytwarza 

substancje - neuroprzekaźniki, które przechodzą przez tę przestrzeń i aktywują rozpoczęcie 

następnego sygnału w kolejnym nerwie. Proces ten jest powtarzany, aż sygnał dociera do 

mózgu. Opioidy mają udział w redukcji bólu poprzez utrudnianie propagacji 

neuroprzekaźnika. W ten sposób występuje blokada chemicznych sygnałów bólowych. 

Endorfiny są opioidami naturalnie wytwarzanymi w organizmie w celu zwalczania bólu i mogą 

działać zarówno w szpiku jak i w mózgu. Są jak skuteczne leki przeciwbólowe. TENS może 

zwiększyć naturalną produkcję endorfin, a zatem zmniejsza percepcję bólu. 

Programy na nietrzymanie moczu 

Programy wzmacniające mięśnie dna miednicy mniejszej wymagają zastosowania specjalnej 

sondy dopochwowej lub doodbytniczej spełniającej dyrektywę 93/42/EEC dotyczącą 

urządzeń medycznych. Należy stosować w tym wypadku sondy dwubiegunowe z łączem pin 

2mm. 

UWAGA 

Elektrostymulacja mięśni dna miednicy mniejszej jest zabiegiem medycznym i wymaga 

nadzoru ze strony lekarza.  

Aby prawidłowo zastosować sondę dopochwową lub rektalną, postępuj zgodnie z instrukcją 

obsługi dostarczoną przez producenta sondy lub zgodnie z zaleceniem lekarza. 

Zwróć szczególną uwagę na właściwe czyszczenie sondy i jej dokładne wysuszenie po 

umyciu/dezynfekcji.  

W przypadku uszkodzenia sondy, natychmiast zastąp ją nową. 

  



                                                                                                        

LISTA PROGRAMÓW 
 

#F – liczba faz 

Program Typ 
Duo 

Tens 

Elite  

S2 

Genesy 

S2 
#F 

DEMO (Program demonstracyjny) 

SPORT  

 P 1 P 1 3 

Motor point pen (Punkty motoryczne - lokalizacja)  P 2 P 2 1 

Warm-up lower limbs (Rozgrzewka nóg)  P 3 P 3 1 

Pre-competition warm-up lower limbs  

(Rozgrzewka nóg przed zawodami) 
 P 4 P 4 3 

Maximum strength lower limbs (Siła maksymalna nóg)  P 5 P 5 3 

Endurance strength lower limbs  

(Wytrzymałość siłowa nóg) 
 P 6 P 6 3 

Explosive strength lower limbs (Siła eksplozywna nóg)  P 7 P 7 3 

Reactivity lower limbs (Reaktywność mięśni nóg)  P 8 P 8 3 

Capillarization lower limbs (Kapilaryzacja mięśni nóg)  P 9 P 9 1 

Active recovery lower limbs  

(Aktywna odnowa mięśni nóg) 
 P 10 P 10 1 

Muscle cool down lower limbs  

(Schłodzenie mięśni nóg) 
 P 11 P11 1 

Endurance lower limbs (Wytrzymałość mięśni nóg)  P 12  3 

Decontracting lower limbs (Rozkurcz mięśni nóg)  P 13 P12 1 

Decontracting (Rozkurcz) P 1   1 

Abdominal maximum strength  

(Siła maksymalna mięśni brzucha) 
 P 14  3 

Maximum strength (Siła maksymalna) P 2   1 

Abdominal endurance strength  

(Wytrzymałość siłowa mięśni brzucha) 
 P 15  3 

Abdominal active recovery  

(Reaktywność mięśni brzucha) 
 P 16  1 

Abdominal cool down (Schłodzenie mięśni brzucha)  P 17  1 

Cool down (Schłodzenie) P 3    

Abdominal capillaries (Kapilaryzacja mięśni brzucha)  P 18  1 

Abdominal decontracting (Rozkurcz mięśni brzucha)  P 19  1 

Warm-up upper limbs (Rozgrzewka mięśni rąk)  P 20  1 

Pre-competition warm-up upper limbs  

(Rozgrzewka mięśni rąk przed zawodami) 
 P 21  3 

Maximum strength upper limbs (Siła maksymalna rąk)  P 22  3 

Endurance strength upper limbs  

(Wytrzymałość siłowa rąk) 
 P 23  3 

Explosive strength upper limbs (Siła eksplozywna rąk)  P 24  3 

Reactivity upper limbs (Reaktywność mięśni rąk)  P 25  3 

Capillarization upper limbs (Kapilaryzacja mięśni rąk)  P 26  1 

Active recovery upper limbs  

(Aktywna odnowa mięśni rąk) 
 P 27  1 

Muscle cool down upper limbs  

(Schłodzenie mięśni rąk) 
 P 28  1 

Endurance upper limbs (Wytrzymałość mięśni rąk)  P 29  3 

Decontracting upper limbs (Rozkurcz mięśni rąk)  P 30  1 



Leg anti-cellulite lipolysis (Lipoliza antycellulitowa nóg) 

BEAUTY 

URODA 

 P 31 P13 1 

Hip-gluteus anti-cellulite lipolysis  

(Lipoliza antycellulitowa biodrowo-pośladkowa) 
 P 32  2 

Abdominal area anti-cellulite lipolysis  

(Lipoliza antycellulitowa brzucha) 
 P 33  2 

Upper limb anti-cellulite lipolysis (Lipoliza 

antycellulitowa nóg) 
 P 34  2 

Leg drainage (Drenaż limfatyczny nóg)  P 35 P14 1 

Hip-gluteus drainage (Drenaż biodrowo-pośladkowy)  P 36  2 

Abdominal area drainage  

(Drenaż limfatyczny brzucha) 
 P 37  2 

Upper limb drainage (Drenaż limfatyczny rąk)  P 38  2 

Leg firming (Ujędrnianie nóg)  P 39 P15 2 

Hip-gluteus firming  

(Ujędrnianie biodrowo-pośladkowe) 
 P 40  2 

Abdominal area firming (Ujędrnianie brzucha)  P 41  2 

Upper limb firming (Ujędrnianie rąk)  P 42  1 

Leg toning (Napinanie mięśni nóg)  P 43 P 16 2 

Dorsal toning (Napinanie mięśni grzbietu)  P 44  1 

Hip-gluteus toning (Napinanie biodrowo-pośladkowe)  P 45  2 

Abdominal area toning (Napinanie mięśni brzucha)  P 46  2 

Upper limb toning (Napinanie mięśni rąk)  P 47  2 

Leg sculpting (Rzeźbienie mięśni nóg)   P 48 P 17 2 

Hip-gluteus sculpting  

(Rzeźbienie biodrowo-pośladkowe) 
 P 49  2 

Abdominal area sculpting (Rzeźbienie mięśni brzucha)  P 50  2 

Pectoral sculpting (Rzeźbienie mięśni piersiowych)  P 51  1 

Sculpting Rzeźbienie) P 4   1 

Leg vascularization (Waskularyzacja mięśni nogi)  P 52  1 

Upper limb vascularization (Waskularyzacja mięśni rąk)  P 53  1 

Leg lipostress (Lipostres mięśni nóg)  P 54  1 

Gluteus lipostress (Lipostres mięśni pośladków)  P 55  1 

Hip lipostress (Lipostres bioder)  P 56  1 

Abdominal area lipostress (Lipostres brzucha)  P 57  1 

Upper limb lipostress (Lipostres rąk)  P 58  1 

Leg mass building (Budowa masy mięśni nóg)  P 59  1 

Upper limb mass building (Budowa masy mięśni rąk)  P 60  1 

Abdom. area post-pregnancy drainage  

(Drenaż brzucha po porodzie) 
 P 61 P 18 1 

Abdom.  area post-pregnancy lipolysis  

(Lipoliza brzucha po porodzie) 
 P 62 P 19 1 

Abdominal area post-pregnancy toning  

(Tonowanie brzucha po porodzie) 
 P 63 P 20 1 

Man abdominal area definition  

(Definicja mięśni brzucha u mężczyzn) 
 P 64  1 

Man pectoral definition  

(Definicja mięśni piersiowych u mężczyzn) 
 P 65  1 

Woman leg mass building  

(Definicja mięśni rąk u kobiet) 
 P 66  1 



                                                                                                        
Woman upper limb mass building (Budowa masy 

mięśni rąk u kobiet) 
 P 67  1 

Swollen upper limbs (Opuchlizna rąk)  P 68  1 

Swollen legs (Opuchlizna nóg)  P 69  1 

Leg toning massage (Masaż napinający nóg)  P 70  1 

Face beauty 1 (Uroda twarzy 1)  P 71  1 

Face beauty 2 (Uroda twarzy 2)  P 72  1 

Breast toning 1 (Napinanie piersi 1)  P 73  1 

Breast toning 2 (Napinanie piersi 2)  P 74  1 

Conventional antalgic Tens (TENS konwencjonalny) 

TENS 

 

P 5 P 75 P 21 1 

Endorphinic Tens (TENS endorfinowy) P 6 P 76 P 22 1 

Rotator cuff tendinitis (Zapalenie stożka rotatorów) P 7 P 77 P 23 1 

Muscle pain (Ból mięśniowy) P 8 P 78 P 24 1 

Knee osteoarthritis (Zapalenie stawu kolanowego) P 9 P 79 P 25 1 

Post-surgery pain (Bóle pooperacyjne) P 10 P 80 P 26 1 

Muscle injury (Kontuzja mięśni) P 11 P 81 P 27 1 

Cervical pain (Bóle szyi) P 12 P 82 P 28 1 

Trapezius pain (Ból mięśnia czworobocznego) P 13 P 83 P 29 1 

Sciatica (Rwa kulszowa) P 14 P 84 P 30 1 

Lumbago (Postrzał) P 15 P 85 P 31 1 

Epicondylitis (Łokieć tenisisty) P 16 P 86 P 32 1 

Scapulo-humeral periarthritis (shoulder)  

(Zapalenie około stawów barku) 
P 17 P 87 P 33 1 

Carpal tunnel (Zespół cieśni nadgarstka) P 18 P 88 P 34 1 

Osteoarthritis (Zapalenie kości i stawów (artretyzm)) P 19 P 89 P 35 1 

Menstrual pain (Bóle miesiączkowe) P 20 P 90 P 36 1 

Ankle prevention (Profilaktyka stawu skokowego) 

PREVENTION 

PROFILAKTYKA 

 P 91 P 37 2 

Knee prevention (Profilaktyka stawu kolanowego)  P 92 P 38 2 

Quadriceps muscle prevention  

(Profilaktyka mięśnia czworogłowego) 
 P 93 P 39 1 

Lower  limb reathletization (Profilaktyka mięśni nóg)   P 40 2 

Shoulder reathletization (Reatletyzacja barku)  P 94 P 41 2 

Shoulder prevention (Profilaktyka stawu barkowego)  P 95 P 42 2 

Elbow prevention (Profilaktyka stawu łokciowego)  P 96 P 43 1 

Upper limb reathletization (Reatletyzacja rąk)   P 44 2 

Ankle muscle tone recovery  

(Odnowa napięcia mięśnia skokowego) 
  P 45 2 

Vastus medialis reinforcement  

(Wzmocnienie mięśnia obszernego przyśrodkowego) 

REHAB 

REHABILITACJA 

  P 46 1 

Swollen ankles (Opuchlizna kostek)   P 47 1 

Hemiplegia upper limbs (Hemiplegia rąk)   P 48 1 

Hemiplegia lower limbs (Hemiplegia nóg)   P 49 1 

Recovery after ACL surgery  

(Rehabilitacja po zabiegu ACL) 
  P 50 1 

Functional recovery lower limbs  

(Rehabilitacja funkcjonalna kończyn dolnych) 
  P 51 1 

Quadriceps atrophy with prosthesis  

(Zanik mięśnia czworogłowego z protezą) 
 P 97 P 52 1 



Shoulder subluxation prevention (Profilatyka 

podwichnięcia stawu ramiennego) 
 P 98 P 53 1 

Muscle spasms (Spazm mięśniowy)   P 54 1 

Multiple sclerosis - Leg flexor extensor mm. 

(Stwardnienie rozsiane – mięśnie prostownika zginacza 

nogi) 

  P 55 1 

Multiple sclerosis - Ankle flexor extensor mm. 

(Stwardnienie rozsiane – prostownik zginacza mięśnia 

skokowego) 

 P 99 P 56 1 

Mixed incontinence (typu mieszanego) INCONTINENC

E 

NIETRZYMANIE 

MOCZU 

 P100 P 57 1 

Stress incontinence (wysiłkowe)   P 58 1 

Urge incontinence (z parcia)   P 59 1 

Ionophoresis (Jonoforeza impulsowa, uproszczona) 
IONO 

JONOFOREZA 
  P 60 1 

    

PODSUMOWANIE 20 100 60 

SPORT 3 30 12 

BEAUTY (URODA) 1 44 8 

TENS 16 16 16 

PREVENTION (PROFILAKTYKA) - 6 9 

REHAB (REHABILITACJA) - 3 11 

INCONTINENCE (NIETRZYMANIE MOCZU) - 1 3 

IONO (JONOFOREZA) - - 1 

ROZMIESZCZENIE ELEKTROD 

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE ROZMIESZCZENIA ELEKTROD 

Fundamentalną sprawą gwarantującą skuteczność zabiegów jest prawidłowe 

rozmieszczenie elektrod oraz wybór właściwego rozmiaru elektrod. 

Zdjęcia znajdujące się na końcu niniejszej instrukcji pokazują różne rodzaje elektrod oraz ich 

rozmieszczenie. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie internetowej 

www.globuscorporation.com, gdzie znajduje się wiele zdjęć i materiałów wideo dotyczących 

zakładania elektrod.  

UWAGA: we wszystkich programach powodujących istotne skurcze mięśniowe (takie jak 

programy siłowe, do hipertrofii, wzmacniania czy ujędrniania), ważne jest, aby elektrody były 

umiejscowione na punktach motorycznych, które są punktami najbardziej wrażliwymi na 

stymulację.  

Jeśli elektrody nie będą znajdowały się dokładnie na punktach motorycznych, to skurcz może 

być słaby lub nieprzyjemny. W takich wypadkach przesuń elektrody o kilka milimetrów, aby 

poczuć skuteczną i komfortową stymulację.  

Pozycja ciała podczas stymulacji 

Zależy to od tego, jaka część ciała jest stymulowana i jaki wybrano rodzaj programu. Gdy 

podczas zabiegu stosowana jest wysoka intensywność, sugerujemy zablokowanie kończyn, 

aby skurcz miał charakter izometryczny. Jeśli np. chcesz ćwiczyć mięsień czworogłowy za 

pomocą programu siłowego, zalecamy przeprowadzać zabieg na siedząco z 

zablokowanymi stopami, aby uniknąć mimowolnego wyprostowania nogi podczas fazy 

skurczu. 

http://www.globuscorporation.com/


                                                                                                        

We wszystkich programach o niskiej intensywności (programy masażu, rozkurczu, drenażu), 

wygoda jest głównym aspektem branym pod uwagę. 

Ułożenie elektrod w programach TENS 

Na dalszych stronach instrukcji znajdują się zdjęcia obrazujące prawidłowe rozmieszczenie 

elektrod w programach TENS. Jeśli położenie Twojego bólu znajduje się w innym miejscu, niż 

na zaprezentowanych zdjęciach, wtedy rozmieść elektrody w formie kwadratu otaczającego 

bolący obszar, jak pokazano na poniższym schemacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHn – kanał nr n 

 

OPIS ZABIEGÓW 

 

Poniżej znajduje się krótki opis programów oferowanych przez elektrostymulator. 

 

SPORT (programy dla sportowców) 

WARM-UP (Rozgrzewka): Zwiększa temperaturę mięśni w celu lepszego przygotowania do 

treningu. Program zalecany jest do wykonania przed treningiem lub zawodami. 

Intensywność: niska lub średnia. 

MAXIMUM STRENGTH (Siła maksymalna): Poprawia zdolność uzyskania maksymalnej siły 

mięśni oraz zwiększa ich masę. W porównaniu z klasycznym treningiem, pozwala na 

wykonanie treningu przy maksymalnym obciążeniu przy ograniczonym ryzyku urazu. Zalecany 

przy ćwiczeniach wymagających ogromnej siły fizycznej. Użyteczny również w początkowym 

okresie przygotowawczym, kiedy mięśnie powinny być poddane znacznym naprężeniom.  

Intensywność: maksymalna, na pograniczu progu bólu. Podczas aktywnego odpoczynku, 

doreguluj intensywność, aby uzyskać komfortowe skurcze. 

ENDURANCE STRENGTH (Wytrzymałość siłowa): Poprawia zdolność do rozwinięcia wysokiego 

poziomu siły przez dłuższy okres czasu i przeciwstawienia się akumulacji toksyn, co opóźnia 

zmęczenie mięśnia. Program stosuje długie serie wydłużonych skurczy, na przemian z krótkim 

aktywnym odpoczynkiem. Zalecany przy spotach wymagających intensywnej pracy mięśni 

przez dłuższy okres czasu. 

Intensywność: średnia i maksymalna. Aktywny odpoczynek powinien wywoływać drgania 

mięśni.  

EXPLOSIVE STRENGTH (Siła eksplozywna): Zwiększa zdolność do gwałtownego osiągnięcia 

maksymalnego poziomu siły. Celem tego programu jest zrekrutowanie jak największej liczby 

włókien mięśniowych w jak najkrótszym czasie. Zaleca się zacząć od programu MAXIMUM 

STRENGTH, aby przygotować mięśnie ćwiczeń siły eksplozywnej. Program zalecany jest we 

TENS  

CH1 

CH2 

CH2 

CH1 

BÓL 



wszystkich sportach wymagających maksymalnej siły w warunkach normalnego obciążenia, 

jak sprint, sporty piłkarskie, narciarstwo alpejskie. 

Intensywność: maksymalne skurcze mięśniowe, na pograniczu progu bólu. Aktywny 

odpoczynek powinien wywoływać drgania mięśni.  

DECONTRACTING (Rozkurcz): Umożliwia efektywną relaksację mięśni dzięki przyjemnym 

skurczom, które zwiększają lokalne krążenie krwi. Programy tego rodzaju mogą być stosowane 

kiedykolwiek istnieje potrzeba zrelaksowania mięśni.  

Intensywność: niska lub średnia. 

CAPILLARIZATION (Kapilaryzacja): Zwiększa przepływ krwi w mięśniach oraz poprawia 

wytrzymałość mięśni I ich odnowę. Zwiększona pojemność tętnicza podtrzymuje aktywność 

pierwotną i wtórną sieć naczyń włosowatych, co poprawia system natlenowania tkanek.  W 

efekcie opóźnia się zmęczenie podczas bardzo intensywnej pracy. Programy kapilaryzacji są 

szczególnie zalecane w sportach wymagających siły oporowej oraz wytrzymałości. 

Intensywność: średnia.  

POST-COMPETITION/TRAINING ACTIVE RECOVERY (aktywna odnowa po zawodach/ treningu): 

Poprawia odnowę zmęczonych mięśni po treningu lub po zawodach oraz ułatwia wznowienie 

treningu. Stymulacja zmienia się od wibracji mięśni do lekkich skurczy. Zwiększa się krążenie 

krwi przy ograniczeniu skostnienia mięśni. Program łagodzi również bóle dzięki promowaniu 

uwalniania się endorfin. Program jest dobry dla wszystkich rodzajów sportu, ponieważ 

poprawia przyspiesza odzyskanie maksymalnej wydajności mięśniowej. Zalecany do 

stosowania od razu w najbliższych godzinach po zakończeniu treningu lub zawodów. 

Intensywność: niska lub średnia. 

 

BEAUTY (poprawa urody) 

DRAINAGE (drenaż): Skoordynowana stymulacja wykorzystująca wiele kanałów 

elektrostymulatora tworzy efekt głębokiego masażu wywołany skurczami mięśniowymi. Za 

sprawą takiego mechanicznego masażu, uaktywnia się system naczyń krwionośnych i 

limfatycznych. Celem programu jest zwiększenie lokalnego krążenia i umożliwienie eliminacji 

toksyn. 

Intensywność: niska lub średnia. 

LIPOLYSIS (lipoliza): Niska częstotliwość tego program pozytywnie wpływa na metabolizm i 

zwiększa eliminację toksyn oraz nadmiaru płynów. Jest to sposób na poprawę kształtu 

krytycznych obszarów ciała poprzez modyfikację metabolizmu lipocytów. Program poprawia 

lokalne krążenie i pomaga pozbyć się efektu skórki pomarańczowej. 

Intensywność: niska lub średnia.  

VASCULARIZATION (waskularyzacja): Umożliwia efektywną relaksację mięśni dzięki 

przyjemnym skurczom. Programy tego rodzaju mogą być stosowane, kiedykolwiek jest 

wymagane relaksacja mięśni.  

Intensywność: średnia. 

FIRMING (ujędrnianie): Program ten jest odpowiedni dla osób prowadzący siedzący tryb 

życia, u których dochodzi do zwiotczenia mięśni, co wymaga uaktywnienie napięcia 

mięśniowego. Program przygotowuje mięśnie do bardziej intensywnych stymulacji. Może być 

wykonywany codziennie na dużych grupach mięśniowych, jak uda, brzuch, czy mięśnie 

grzbietu. 

Intensywność: średnia i wysoka. 



                                                                                                        

TONING (napinanie): Program napinający pozwala rozwinąć i utrzymać napięcie mięśniowe. 

Tego rodzaju zabieg może być łączony z aerobikiem i jest odpowiedni dla osób na różnym 

poziomie. Szczególnie jest zalecany dla osób dbających o swoją kondycję fizyczną i 

chcących zintegrować swój codzienny trening.  Program ten może być stosowany do trzech 

razy w tygodniu. 

Intensywność: średnia i wysoka. 

SCULPTING (rzeźbienie): Program rzeźbienia jest tylko zabiegiem poprawiającym wygląd 

dedykowanym dla tych osób, które chcą lepiej podkreślić kształt swoich napiętych mięśni. 

Wykonana praca jest bardzo intensywna, dlatego dzień po zabiegu mogą być odczuwalne 

lekkie bóle mięśniowe. Tego efektu można jednak uniknąć poprzez wykonanie ćwiczeń 

rozciągających przed i po sesji zabiegowej lub programu odprężającego. Program rzeźbienia 

jest odpowiedni dla tych osób, które chcą poprawić definicję swoich mięśni tam, gdzie 

tradycyjne metody poprawy muskulatury są niewystarczające. 

Intensywność: średnia i wysoka. 

MASS BUILDING (budowa masy): Specyficzny program dla tych osób, które chcą zwiększyć 

masę mięśniową i objętość mięśni. 

Intensywność: maksymalne skurcze mięśniowe na granicy bólu. 

 

Przed wykonaniem programów Firming, Toning, Sculpting i Mass Building, należy wykonać 

program rozgrzewki (WARM-UP). 

 

TENS (uśmierzanie bólu) 

Metoda TENS wykorzystuje te mechanizmy systemu nerwowego, które potrafią złagodzić ból 

ostry lub przewlekły. Impulsy wędrują wzdłuż nerwów czuciowych, aby zablokować ścieżkę 

przenoszącą informację bólową. Jeśli impulsy wywołują dodatkowo lekkie skurcze mięśniowe, 

to towarzyszy temu uwalnianie się endorfin (po 30 minutach stymulacji). Powstający efekt 

przeciwbólowy ma miejsce podczas wykonywania programów i może trwać jeszcze kilka 

godzin po zakończeniu zabiegu, co zależy jednak od cech osobniczych i od przyczyn bólu. 

Programy TENS poprawiają również lokalne krążenie i pozwalają skutecznie zrelaksować 

mięśnie. Rozmieść elektrody w miejscu dotkniętym bólem. TENS może być stosowany we 

wszystkich sytuacjach wymagających uśmierzenia bólu.  

UWAGA: TENS łagodzi tylko objawy bólu, ale nie eliminuje jego przyczyny. Jeśli ból nadal 

pozostaje, zasięgnij porady lekarskiej. 

Intensywność: 

TENS konwencjonalny (analgetyczny): uczucie mrowienia, ale poniżej progu bólu. Nie 

powinien powodować skurczy mięśniowych. TENS endorfinowy: Widoczne drgania mięśni. 

 

REHAB (rehabilitacja) 

VASTUS MEDIALIS REINFORCEMENT AND RECOVERY AFTER ACL SURGERY  

(wzmocnienie mięśnia obszernego przyśrodkowego i rehabilitacja po zabiegu ACL):  

Powrót do aktywności fizycznej po przebytej kontuzji lub po innego rodzaju przerwie w 

aktywności fizycznej, kiedy mięśnie tracą swoje napięcie oraz masę. Ta grupa programów 

umożliwia trening różnych grup mięśniowych, które wymagają jak najszybszego powrotu do 

normalnej sprawności. Mogą być stosowane w dowolnych sytuacjach związanych z 

koniecznością powrotu do aktywności. 



Intensywność: niska lub średnia. 

PREVENTION PROGRAMS (programy profilaktyczne): Dedykowane do stymulacji nerwowo-

mięśniowej, której celem jest uruchomienie kontuzjowanych stawów. Przygotowują kończynę 

do odzyskania swojej normalnej funkcjonalności. Zalecane do stosowania w pierwszych 

okresach rekonwalescencji w celu poprawy trofiki mięśniowej. 

Intensywność: średnia. 

RE-ATHLETIZATION (reatletyzacja): Zwiększają średnicę i objętość włókien mięśniowych. 

Program jest zalecany do wykonywania po wcześniejszym stosowaniu programu na zanik 

mięśni (Atrophy) przez okres, kiedy zacznie być widoczna niewielka poprawa objętości i 

napięcia mięśniowego.   

Intensywność: średnia. 

HEMIPLEGIA (porażenie połowiczne): W przypadku, gdy pacjent wykazuje problemy z 

percepcją związane z obniżoną zdolnością różnicowaniem strony działania, połączenie 

leczenia z ćwiczeniami usprawniającymi tą zdolność, może być ekstremalnie użyteczne. 

Zabieg nie musi mieć charakteru wyłącznie pasywnego, czyli pacjent może odgrywać 

aktywną rolę w treningu. Program ten może być stosowany zarówno w rehabilitacji i poprawie 

zdolności ruchowych jak i  jako metoda ograniczająca spastyczność. 

Intensywność: w zależności od regionu mięśnia podlegającego stymulacji. 

 

INCONTINENCE (nietrzymanie moczu):  

Programy przeznaczone do stymulacji mięśni dna miednicy mniejszej (mięśni Kegla) przy 

różnych typach nietrzymania moczu. Wymagają dokupienia dodatkowej sondy 

dopochwowej (lub doodbytniczej, np. u mężczyzn), która posiada metalowe elektrody. 

Program STRESS do wysiłkowego nietrzymania moczu wywołuje skurcze mięśniowe w celu 

wzmocnienia i rozbudowy mięśni dna miednicy mniejszej. Zadaniem programu URGE do 

nietrzymania moczu „z parcia” jest rozluźnienie mięśni, aby zmniejszyć ich nadmierną 

pobudliwość. Program MIXED do nietrzymania moczu typu mieszanego jest kombinacją 

programu STRESS oraz URGE. 

GWARANCJA  

Urządzenie objęte jest gwarancją przez okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu i dotyczy tylko 

pierwszego użytkownika. Gwarancja obejmuje wady producenta, defekty materiałowe w 

warunkach prawidłowego użytkowania i przechowywania. W przypadku zastosowań 

profesjonalnych, gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy.  

Zakres gwarancji jest ograniczony w następujących przypadkach: 

- Sześć (6) miesięcy na akcesoria, takie jak: akumulatory, ładowarka, zasilacz, przewody 

urządzenia, elektroda G-trode na rękojeści. 

- Dziewięćdziesiąt (90) dni na nośniki zawierające oprogramowanie, takie jak np. płyty CD, 

karty pamięci itd.  

- Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, takich jak elektrody itp.  

 

Gwarancja jest ważna i egzekwowana w kraju, gdzie produkt został zakupiony. Jeśli produkt 

został zakupiony w kraju UE, gwarancja jest ważna we wszystkich państwach członkowskich. 

Aby gwarancja była ważna, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania następujących 

punktów: 

1. Gwarancja jest ważna tylko przy okazaniu dowodu zakupu zawierającego datę zakupu.  



                                                                                                        

2. Gwarancja traci moc, gdy usterka była spowodowana: uderzeniem, upadkiem, błędnym 

lub nieodpowiednim użyciem produktu, zastosowaniem nieoryginalnego zasilacza lub 

ładowarki, nieszczęśliwym wypadkiem, próbą samodzielnej naprawy oraz gdy nastąpiło 

naruszenie plomb ochronnych.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 

transportem w nieodpowiednich opakowaniach.  

3. Gwarancja nie obejmuje braku zdolności do użycia produktu, innych incydentalnych i 

wynikłych kosztów oraz pozostałych wydatków poniesionych przez kupującego.   

 

UWAGA: Przed zwróceniem urządzenia do naprawy, zalecamy uważnie przeczytać instrukcję 

obsługi, a także odwiedzić stronę internetową firmy Globus. 

W celu przekazania urządzenia w celu naprawy, prosimy o kontakt z dystrybutorem urządzenia 

lub z działem obsługi klienta firmy Globus. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania 

zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Właściwości oraz rozmiary zawarte w niniejszej 

instrukcji nie są wiążące. 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

 

Jaki rodzaj elektrod należy stosować do elektrostymulacji? 

Stosuj elektrody samoprzylepne, gdyż są one bardzo praktyczne i zwiększają jakość 

elektrostymulacji. Prawidłowo eksploatowane elektrody samoprzylepne powinny wystarczyć 

na 25-30 aplikacji. Wymień elektrody na nowe, gdy utracą już właściwości samoprzylepne i 

nie będą odpowiednio trzymały się skóry. 

Trwałość elektrod można lekko poprawić zwilżając je nieco kroplą wody oraz poprzez 

przechowywanie ich w lodówce. 

 

Gdzie powinny być umieszczone elektrody?  

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera obszerne informacje i schematy dotyczące rozmieszczenia 

elektrod (nie ma konieczności przestrzegania wskazanej polaryzacji), które powinny być 

wystarczające. Jednakże, prawidłowe usytuowanie elektrod może być określone 

doświadczalnie poprzez zastosowanie długopisowego urządzenia do znajdywania punktów 

motorycznych (elektroda „Motor Point Pen”). 

Umieść tego rodzaju elektrodę w sposób pokazany na obrazkach, a następnie rozpocznij 

stymulację. Przesuwaj ręcznie elektrodę na skórze wzdłuż mięśnia bez odrywania elektrody od 

skóry. Zauważysz różnicę w sile skurczu z uwagi na inną pozycję elektrody. Gdy znajdziesz punkt 

o najbardziej wyraźnym skurczu, wyzeruj intensywność stymulacji (0,0 mA), naklej elektrodę 

samoprzylepną w ustalonym w ten sposób miejscu i zwiększaj stopniowo intensywność.  

 

Stosuj kable Y (rozgałęziające), aby zwiększyć ilość elektrod na jednym kanale.  

Większa liczba elektrod (więcej niż 2) podpięta do jednego kanału pozwala na stymulację 

np. mięśnia obszernego przyśrodkowego i bocznego w mięśniu czworogłowym uda za 

pomocą tylko jednego kanału. Nie stosuj tej metody w zastosowaniach medycznych.   

 

Czy stosując kable Y zmniejsza się moc stymulacji? 

Normalnie, intensywność mocy na każdym kanale nie zmienia się. Jednak, gdy stosujemy 

kabel Y w celu podziału jednego kanału na dwa, dystrybucja prądu odbywa się na większym 



obszarze mięśnia, przez co skurcz mięśniowy może być mniej wyraźny. Aby uzyskać ten sam 

poziom siły skurczu, zwiększ intensywność stymulacji na urządzeniu. 

 

Czy elektrostymulacja może zaszkodzić?  

Bardzo mało prawdopodobne jest to, żeby elektrostymulacja uszkodziła mięsień. 

Fundamentalną zasadą jest jednak stopniowe zwiększanie intensywności, obserwowanie 

reakcji mięśnia i unikanie całkowitego rozciągnięcia mięśnia. W razie wątpliwości, skontaktuj 

się ze specjalistą.  

 

Czy jest możliwe stosowanie elektrostymulatora podczas miesiączki? 

Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa EMS może w pewien sposób wpływać na przebieg 

miesiączki, powodując niecierpliwość, mitręgę, podkreślając lub redukując skutki okresu, 

jednakże, efekty te są subiektywne i w wysokim stopniu zmienne. Zaleca się unikanie zabiegów 

na obszarze mięśni brzucha podczas okresu miesiączkowego, jak również tuż przed i tuż po 

jego zakończeniu. 

 

Czy jest możliwe stosowanie elektrostymulatora podczas laktacji? 

Jak dotąd nie zaobserwowano żadnych efektów ubocznych podczas laktacji. Nie mniej 

jednak zalecane jest, aby nie wykonywać elektrostymulacji na obszarze klatki piersiowej. 

 

Czy choroby dermatologiczne (np. łuszczyca, pokrzywka) są przeciwwskazaniem dla 

elektrostymulacji? 

Tak. Nie przeprowadzaj zabiegów na powierzchni skóry dotkniętej chorobami 

dermatologicznymi.  

 

Kiedy pojawią się pierwsze rezultaty stosowania programów do poprawy urody? 

Efekty stosowania elektrostymulacji są w tych przypadkach zawsze subiektywne. Stosując 

program wzmacniający (“Toning program”) 3-4 sesje na tydzień, a zauważalne rezultaty 

mogą się pojawić po 15 dniach. W przypadku programów lipolizy i drenażu, okres ten może 

wynieść nawet 40 dni. Zauważalne efekty można uzyskać szybciej, jeśli wykonywanym 

zabiegom towarzyszy dodatkowa aktywność fizyczna i zdrowy styl życia.  

 

Ile zabiegów można stosować tygodniowo? 

W przypadku programów fitness i do poprawy urody, liczba sesji zależy od typu zabiegu: w 

przypadku zabiegów wzmacniających powinny wystarczyć 3-4 sesje tygodniowo, co drugi 

dzień, podczas gdy przy zabiegi lipolizy i drenażu mogą być stosowane codziennie.  

 

  



                                                                                                        

SCHEMATY ROZMIESZCZENIA ELEKTROD 

 

Schemat rozmieszczenia elektrod w zabiegach EMS 

  

  

 

Mięsień dwugłowy 

ramienia 

 Mięsień trójgłowy ramienia  Mięsień zginacz łokciowy 

nadgarstka 

 

 

 

 

 

Mięsień prostownik 

łokciowy nadgarstka 

 Mięsień naramienny 

(deltoidalny) 

 Mięsień piersiowy 

 

 

 

  

Mięsień piersiowy         Mięsień czworoboczny  Mięsień czworoboczny 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schemat rozmieszczenia elektrod w zabiegach EMS c.d. 

 

 

 

 

 

Mięsień najszerszy grzbietu  Mięsień najszerszy grzbietu   Mięsień podgrzebieniowy 

     

 Mięśnie lędźwiowe 
 

 Mięśnie 

lędźwiowe/grzbietowe *) 

  Mięśnie brzucha 

     

Mięśnie brzucha 

 

Mięśnie brzucha *)  Mięsień prosty brzucha *) 

 

*) – rysunek dla stymulacji 4-kanałowej. W przypadku aparatów 2-kanałowych, można 

dokupić specjalne przewody rozgałęziające do elektrod. 

 

  



                                                                                                           

 

Schemat rozmieszczenia elektrod w zabiegach EMS c.d. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mięsień pośladkowy  Mięsień pośladkowy   Mięsień dwugłowy uda 

     

 Mięsień przywodziciel   Mięsień prosty uda   Mięsień czworogłowy 

     

Mięsień brzuchaty  Mięśnie brzuchate  Mięsień piszczelowy 

przedni 

 

  



 

 

Schemat rozmieszczenia elektrod w zabiegach TENS 

 

 

    

Ból barku  Ból łokcia  Ból szyi 

     

Ból lędźwiowy  Ból lędźwiowy  Rwa kulszowa 

     

Ból kolana  Ból kolana  Ból kolana 

 

https://www.facebook.com/diamedica  

https://www.facebook.com/diamedica

