
Przebiegi prądowe Opis Natężenie
wyjściowe

Czas
trwania

fazy
Częstotliwość

[Hz]

Prąd interferencyjny
(IFC), (4-biegunowy)

Prąd interferencyjny rozprowadzany jest przez dwa kanały
(4 elektrody). Prądy przecinają się wzajemnie i interferują,
co prowadzi do modulacji natężenia (natężenie prądu
rośnie i spada ze stałą częstotliwością).

2000-10000
(Carrier) 0-
200 (Beat)

Prąd premodulowany
IFC (2-biegunowy)

Prąd premodulowany rozprowadzany jest przez jeden kanał
(dwie elektrody). Natężenie tego prądu jest modulowane:
rośnie i spada ze stałą częstotliwością.

2000-10000
(Carrier) 1-
200 (Beat)

VMS™

Symetrycznydwufazowy przebieg prądowy z interwałem
międzyfazowym równym 100 μsec. Krótkie impulsy mają
mały ładunek, idealny do aplikacji o dużej intensywności,
takich jak wzmacnianie mięśni.

0-255mA 20-1000
μsec 1-200

VMS™Burst OdmianaVMS™ 0-255mA 20-1000
μsec 1-200

VMS™FR

OdmianaVMS, w której jeden kanał stymuluje agonistę
a drugi kanał antagonistę mięśnia,które jest poddawany
ćwiczeniom.

0-150mA
0-150 V

20-400
μsec 1-200

Asymetryczny
dwufazowy TENS

Przebieg prądowy o krótkim czasie trwania impulsu. Może
silnie stymulować włókna nerwowe w skórze jak również
tkankę mięśniową.

0-110mA 20-1000
μsec 1-250

Symetryczny
dwufazowy TENS

Przebieg prądowy o krótkim czasie trwania impulsu. Może
silnie stymulować włókna nerwowe w skórze jak również
tkankę mięśniową.

0-80mA 20- 1,000
μsec 0-250



Przemienny
prostokątny

Przerywany prąd dwufazowy o prostokątnym kształcie
impulsu. Szeroko stosowany do uśmierzania bólu.

0-100mA 20- 1,000
μsec

0-250

Mikroprądy

Mikroprądy to jednofazowe przebiegi prądowe o bardzo
małym natężeniu. Literatura donosi o korzystnym wpływie
tego rodzaju przebiegu prądowego na leczenie ran.

0-1000 μA

Stymulacja Han

Przebiegprądowy o optymalnych parametrach z dokładnie
kontrolowana sekwencją stymulacji nisko- i
wysokoczęstotliwościowej (Dense-and-Disperse). Uwalnia
równocześnie wszystkie 3 rodzaje peptydów opioidowych,
prowadząc do nasilonego efektu analgetycznego.

0-80mA/
0-80V

20-180
μsec 1-2

Prąd
wysokonapięciowy

impulsowy (HVPC),

Jednofazowy przebieg prądowy o bardzo krótkim czasie
trwania impulsu z dwoma wyraźnymi szczytami. Wysokie
napięcie powoduje obniżoną oporność skóry sprawiając,
żejest ono łatwo tolerowane.

0-500V 10-120

Jednofazowy
prostokątny TENS

Przerywany, jednokierunkowy przebieg prądowy o
prostokątnym kształcie impulsu. Szeroko stosowanyw
testach elektrodiagnostycznych i do stymulacji
odnerwionych mięśni.

0-110mA 20-1,000
μsec 1-200

Jednofazowy
prostokątny:
pulsacyjny

Przerywany, jednokierunkowy przebieg prądowy o
prostokątnym kształcie impulsu. 0-80mA 0,1-500ms

Jednofazowy
trójkątny: pulsacyjny

Przerywany, jednokierunkowy przebieg prądowy o
trójkątnym kształcie impulsu. 0-80mA 0,1-500ms

Jednofazowy
prostokątny:

udarowy

Seria prostokątnych, jednofazowych impulsów. Po szybkim
osiągnięciu maksymalnej mocy jest ona utrzymywana na
niezmiennym poziomie. Następnie moc spada, po czym
następuje pauza. Przebieg prądowy właściwy do
wzmacniania mięśni.

0-80mA 0,2-5,0ms 5-60

Tak jak powyżej ale z impulsami o kształcie trójkątnym. 0-80mA 0,2-5,0ms 5-60



Jednofazowy
trójkątny: udarowy

Prąd Träberta, Ultra-
Reiz

Jednofazowy przebieg prądowy, w którym faza trwa 2 ms a
pauza 5 ms, co daje częstotliwość~ 143Hz. 0-80mA 2ms ~143

Galwaniczny ciągły Prąd stały przebiegający tylko w jednym kierunku 0-80mA

Galwaniczny
przerywany

Prąd stały przebiegający tylko w jednym kierunku 0-80mA

Rosyjska stymulacja

Sinusoidalny przebieg prądowy, dostarczany w seriach
impulsów. Są doniesienia, że wywołuje maksymalny
wzrost siły mięśniowej bez znacznego dyskomfortu u
pacjenta.

0-100mA

Prąd diadynamiczny
jednofazowy (MF)

Tediadynamiczne przebiegi prądowe to wyprostowane
prądy zmienne. Częstotliwość 50 Hz: czas trwania fazy 10
ms, po której następuje pauza 10 ms.

0-80mA 10ms 50

Prąd diadynamiczny
dwufazowy (DF)

Częstotliwość 100 Hz: czas trwania fazy 10 ms,
bezpośrednio po której następuje następna identyczna faza
10 ms.

0-80mA 10ms 100

Prąd diadynamiczny
CP

1s MF, po której następuje 1 s DF 0-80mA

Prąd diadynamiczny
CP-iso

Kombinacjaprzebiegów prądowych jednofazowych i
dwufazowych.

0-80mA



Prąd diadynamiczny
CP-id

Kombinacja przebiegów prądowych jednofazowych i
dwufazowych. 0-80mA

Prąd diadynamiczny
LP

Rytmiczne fluktuacje między 2 prądami jednofazowymi 0-80mA

Prąd diadynamiczny
MF+CP

Okres MF, po którym następuje okres CP. 0-80mA

Prąd diadynamiczny
MF+CP-id

Okres MF, po którym następuje okres CP-ID 0-80mA

Prąd diadynamiczny
DF+LP

Okres DF, po którym następuje okres LP. 0-80mA

Prąd diadynamiczny
DF+CP

Okres DF, po którym następuje okres CP. 0-80mA

Jonoforeza
Wprowadzanie leków podatnych na jonizację przez
nienaruszoną skórę dzięki stosowaniu ciągłego,
stałego prądu elektrycznego.


