
MEDI STIM 

Instrukcja obsługi 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

• 1 urządzenie do elektrostymulacji 

• 2 kable zasilające 

• 4 elektrody przylepne 5 x 5 mm 

• 1 podręcznik instrukcji 

 

PREZENTACJA 

 

Dziękujemy za wybranie systemu elektrostymulacji Medi Stim firmy LANAFORM. Medi Stim 

oferuje 2 podstawowe funkcje: 

1. Stymulacja nerwów (TENS) 

2. Elektryczna stymulacja tkanki mięśniowej (EMS) 

Wyposażony w dwa niezależne kanały stymulacji i 4 elektrody przylepne, urządzenie ma 

różne uniwersalne funkcje, których celem jest poprawa ogólnego samopoczucia, złagodzenie 

bólu, utrzymanie sprawności fizycznej, relaks, rewitalizacja mięśni i zwalczanie zmęczenia. 

Funkcje te mogą być wybrane za pomocą gotowych programów dostosowanych do twoich 

potrzeb. 

 

Co to jest elektrostymulacja? 

Zasada działania urządzeń elektro-stymulacji opiera się na imitacji impulsów ciała 

przekazywanych przez skórę do włókien nerwowych i mięśni za pośrednictwem elektrod. Są 

one umieszczane w różnych miejscach na ciele dla pełnego treningu. Ich bodźce elektryczne 

są bezpieczne i bezbolesne. Efekty elektrostymulacji można zobaczyć już po kilku użyciach, 

uzupełniając regularną pracę na mięśniach. 

• Funkcja TENS. 

TENS polega na elektrycznym stymulowaniu nerwów przez skórę. Łatwy w użyciu, TENS to skuteczna, 

sprawdzona klinicznie metoda bez leków, bez skutków ubocznych, gdy jest stosowana właściwie do 

leczenia bólu o określonym pochodzeniu. Działanie przeciwbólowe lub kojące jest spowodowane, 



między innymi, hamowaniem przenoszenia bólu w włóknach nerwowych (szczególnie przez impulsy o 

wysokiej częstotliwości) oraz wzrostem wydalania endorfin w ciele, które usuwają uczucie bólu, 

działając na centralny układ nerwowy. Ta metoda oparta jest na faktach naukowych i jest 

zatwierdzona przez lekarzy. Test TENS został przebadany klinicznie i jest dopuszczony do 

następujących zastosowań: 

- Ból pleców, szczególnie w obrębie pleców i szyi; 

- Bóle stawów, szczególnie w nadgarstkach, kolanach i kostkach; 

- Ból szyi; 

- Ból ramienia; 

- Ból w ramionach, nogach i brzuchu. 

 

• Funkcja EMS 

EMS obejmuje elektryczną stymulację mięśni. Jest to uznana metoda, która od lat jest 

szeroko rozpowszechniona w dziedzinie sportu i kosmetyków. W dziedzinie sportu EMS jest 

przede wszystkim uzupełnieniem tradycyjnego treningu mięśni, który pomaga poprawić 

wydajność i wydajność mięśni. Jego inną funkcją jest rozluźnienie i zmniejszenie zmęczenia 

mięśni. Obie te funkcje obejmują zatem: 

- Trening mięśni w celu poprawy wytrzymałości i wydajności; 

- Pomagają w wzmocnieniu niektórych mięśni lub docelowych grup mięśni; 

- Rozluźnienie mięśni w celu usunięcia napięcia; 

- Zmniejszenie objawów zmęczenia mięśni; 

- Poprawa regeneracji mięśni po znacznym wysiłku (na przykład maraton). 

W kosmetykach, elektrostymulacja oznacza, że ciało może być ukształtowane tak, aby 

uzyskać pożądane efekty kosmetyczne. Dzięki temu elektrostymulacja pomaga z utratą cali 

na biodrach, udach i talii oraz zmniejsza cellulit. 

 

Wyposażony w oddzielne kanały sterujące, cyfrowy TENS / EMS ma tę zaletę, że umożliwia 

kontrolowanie intensywności impulsów oddzielnie na dwóch częściach ciała, które mają być 

leczone, na przykład w celu pokrycia dwóch boków ciała lub symulacji obszary tkanki 

równomiernie. Indywidualne ustawienie intensywności każdego kanału umożliwia 

jednoczesne leczenie dwóch różnych obszarów ciała, co pozwala zaoszczędzić czas w 

porównaniu z indywidualnym traktowaniem sekwencyjnym. 



Dzięki sugestiom dotyczącym pozycjonowania i wyświetlaniu programów, które pojawiają się 

w tych instrukcjach, możesz szybko i łatwo znaleźć ustawienia urządzenia, które odpowiada 

używaniu, które chcesz z niego zrobić (w zależności od obszaru ciała) i zgodnie z efektem 

wymagasz. 

 

OBECNE USTAWIENIA 

Urządzenia do stymulacji elektrycznej działają z następującymi ustawieniami. W zależności 
od ustawienia mają one różny wpływ na skuteczność stymulacji: 

• Forma impulsów:  

Opisuje funkcję czasu prądu wzbudzenia. Istnieje rozróżnienie między dwufazowymi prądami 
jednofazowymi i dwufazowymi. W obecności jednofazowych prądów impulsowych prąd 
płynie w jednym kierunku, podczas gdy prąd wzbudzenia zmienia kierunek podczas 
dwufazowych impulsów. Cyfrowy TENS / EMS ma dwufazowe prądy impulsowe, ponieważ 
łagodzą one mięśnie, aby zmniejszyć zmęczenie mięśni i zapewnić bezpieczne użytkowanie.  

• Częstotliwość impulsów  

Częstotliwość wskazuje liczbę impulsów na sekundę. Jest wyświetlany w Hz (Hertz). Określa 
ona rodzaje włókien mięśniowych odpowiadających jako priorytet. Wolno reagujące włókna 
reagują zamiast tego na niskie częstotliwości impulsu do 15 Hz, podczas gdy włókna o 
szybkiej reakcji reagują tylko z około 35 Hz. 
W obecności impulsów między około 45 a 70 Hz mięśnie kurczą się nieustannie i szybko się 
męczą. Wyższe częstotliwości impulsów mogą zatem być wykorzystywane jako priorytet dla 
szybkiego treningu siłowego i maksymalnego treningu siłowego. 

• Szerokość impulsów  

Wskazuje długość impulsu w mikrosekundach. Szerokość impulsów determinuje również 
głębokość penetracji prądu. Zasadniczo obowiązuje więc następująca reguła: im większa 
masa mięśniowa, tym szersze są pulsy. 

• Intensywność impulsu  

Ustalanie poziomu intensywności zależy od subiektywnego oddziaływania każdego 
użytkownika i zależy od liczby parametrów, takich jak obszar zastosowania, podrażnienie 
skóry, grubość skóry i jakość kontaktu z elektrodami. Wygodna kontrola musi być skuteczna, 
ale nigdy nie powinna wywoływać nieprzyjemnych odczuć, takich jak na przykład ból w 
miejscu podania. Podczas gdy lekkie mrowienie wskazuje, że energia ze stymulacji jest 
wystarczająca, należy unikać wszelkich ustawień, które powodują ból. W przypadku 
długotrwałego użytkowania dostosowanie może być konieczne ze względu na proces 
dostosowywania w czasie w miejscu zastosowania. 

• Zmienność parametrów impulsu kontrolowanych przez cykl  
W niektórych przypadkach wszystkie tkanki strukturalne muszą być pokryte w miejscu 
aplikacji przy użyciu kilku parametrów pulsu. W cyfrowych TENS / EMS istniejące programy 
automatycznie podlegają cyklicznej modyfikacji parametrów impulsów. Ma to również 
zapobiegawczy wpływ na zmęczenie różnych grup mięśniowych w miejscu podania. Cyfrowy 
TENS / EMS obejmuje logiczne wstępne ustawienie parametrów prądu. Istnieje jednak 
możliwość modyfikowania intensywności impulsów w dowolnym momencie korzystania z 
niego. 



 

 

OPIS URZĄDZENIA 

Panel przedni 

1. Ekran LCD 

2. Zwiększenie intensywności kanału 1 

3. Przycisk ON / OFF 

4. Zmniejszenie intensywności kanału 1 

5. Obudowa 

6. Przycisk wyboru funkcji TENS i programu TENS 

7. Zwiększenie intensywności kanału 2 

8. Zmniejszenie intensywności kanału 2 

9. Przycisk wyboru funkcji EMS i programu EMS 

 

Góra 

1. Wtyczka wyjścia dla kanału 1: wyjście sygnału elektrycznego z kanału 1 po 

podłączeniu kabla i elektrod. 

2. Wtyczka wyjścia dla kanału 2: wyjście sygnału elektrycznego z kanału 2 po 

podłączeniu kabla i elektrod. 

 

Ekran LCD 

1. Timer 

2. Wskaźnik zegara: miga podczas elektrostymulacji 

3. Tryb EMS 

4. Intensywność kanału 1 

5. Symbol kanału 1 

6. Wskaźnik elektrod Chanel 1: miga, jeśli elektrody kanału 1 są nieprawidłowo 

ustawione 

7. Numer programu 

8. Tryb TENS 

9. Natężenie kanału 2 

10. Symbol kanału 2 



11. Wskaźnik elektrody Chanel 2: miga, jeśli elektrody kanału 2 są nieprawidłowo 

ustawione 

12. Wskaźnik baterii: miga, gdy baterie wymagają wymiany 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA UŻYCIA 

Baterie 

• Wstawianie 

Medi Stim działa na 3 bateriach AAA 1,5 V (brak w zestawie). Przed użyciem urządzenia 

należy je prawidłowo włożyć do przewidzianego przedziału (rys. 4).  

1. Zdejmij pokrywę komory baterii urządzenia. 

2. Włóż 3 baterie AAA 1.5 (brak w zestawie) do komory, upewniając się, że są one 

prawidłowo zainstalowane przy użyciu symboli polaryzacji. 

3. Mocno zamknij komorę ponownie. 

 

• Sprawdzanie i wymiana baterii 

Baterie będą musiały być wymienione po pewnym czasie, aby zapewnić bezpieczne działanie 

urządzenia. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie będzie migał, gdy napięcie zasilania jest 

zbyt niskie (rys. 3 punkt 12). 

 

Elektrody 

• Podłączanie elektrod do kabli 

Przed włączeniem urządzenia podłącz przewód zasilający do elektrod. Włóż kabel złącza do 

złącza elektrody. Upewnij się, że są one prawidłowo podłączone, aby upewnić się, że 

urządzenie działa dobrze, zgodnie z rys. 5. 

• Połączenie z kablami urządzenia 

Kable można podłączać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Włóż kable do gniazd 

znajdujących się w górnej części urządzenia (rys. 2). Tam nasze dwa kanały wyjściowe: 

możesz użyć jednego lub dwóch z nich. Korzystanie z nich oznacza, że możesz stymulować 

dwa obszary w tym samym czasie. 

• Zastępowanie ich 

Elektrody są przeznaczone do użycia nawet 30 razy. Zamów nowe elektrody od tego samego 

dostawcy, co urządzenie lub jeden z jego dystrybutorów, w celu zapewnienia jakości. 

• Pozycjonowanie ich 

o Usuń folię ochronną i trzymaj ją. Nie umieszczaj elektrod na podrażnionej lub 

uszkodzonej skórze. Należy również sprawdzić, czy skóra jest czysta i sucha. 



o Mocno przyklej poprawki i upewnij się, że kontakt między skórą i elektrodami 

jest wystarczający. 

o Aby uzyskać pożądany efekt ze stymulacji, ważne jest, aby elektrody były 

umieszczone ostrożnie. Radzimy, aby określić najlepsze pozycje elektrod w 

obszarze stosowania wymaganym razem z lekarzem. 

o Przy stosowaniu Medi Stim i przy stosowaniu elektrod zaleca się stosowanie 

dwóch elektrod na grupę mięśniową. Aby uzyskać pomoc, patrz rys. 6. 

o Umieść elektrody tak, aby otaczały one odpowiednie segmenty mięśni. Dla 

optymalnej skuteczności odległość między elektrodami nie powinna być 

większa niż około. 15 cm. Im większa odległość między elektrodami, tym 

większa objętość stymulowanej tkanki. Dotyczy to powierzchni i głębokości 

objętości tkanki. Podobnie, im większa odległość między elektrodami, tym 

bardziej spada siła pobudzająca tkankę. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na 

dużą odległość między elektrodami, objętość będzie większa, ale stymulacja 

będzie mniejsza. Aby zwiększyć stymulację, musisz zwiększyć intensywność 

pulsu. Poniższe instrukcje obowiązują przy wyborze odległości między 

elektrodami: 

▪ Najbardziej odpowiedni dystans: ok. 5 do 15 cm 

▪ Poniżej 5 cm główne struktury powierzchni są silnie stymulowane. 

▪ Powyżej 15 cm głębokie struktury rozciągające się na dużych 

powierzchniach są bardzo słabo stymulowane. 

Uwaga: Nie zalecamy używania dwóch elektrod po przeciwnych stronach środka korpusu (na 

przykład: elektrody pierwszego kabla na lewym ramieniu i elektrody drugiego kabla na 

prawym ramieniu). Patrz: rys. 7. 

Uwaga: Nigdy nie przykładaj elektrod do głowy lub piersi. Nigdy nie przenoś elektrod, gdy 

urządzenie działa. Wyłącz urządzenie, a następnie po prostu wyjmij elektrody i umieść je w 

innym miejscu, w przeciwnym razie może wystąpić pewne uderzenie. 

 

 

 

 

 



 

Obsługa urządzenia 
 

• Po ustawieniu elektrod w miejscu, które chcesz leczyć, włącz urządzenie za pomocą 

przycisku ON / OFF (Rys. 1 punkt 3). 

• Naciśnij przycisk [TENS], aby przejść do trybu TENS lub przycisku [EMS], aby przejść 

do trybu EMS (rys. 1 punkty 6 i 9). 

• Wciśnij przycisk [TENS] lub [EMS] jeszcze raz lub kilka razy, w zależności od 

wybranego trybu, aż pojawi się numer żądanego programu (rys. 3 punkt 7). 



• W trybie TENS naciśnij przycisk [EMS], aby przejść do trybu EMS, na ekranie wyświetli 

się program EMS 1, a intensywność będzie niższa. Podobnie, w trybie EMS, naciśnij 

przycisk [TENS], aby przejść do trybu TENS. 

• Po wybraniu trybu i programu, naciśnij [+], aby włączyć elektro-stymulację (rys. 1 

punkty 2 i / lub 7). Ustawia najniższą intensywność. 

• Wskaźnik zegarowy pokazuje, że trwa elektrostymulacja (ryc. 3 punkt 2). 

• Podczas elektrostymulacji naciśnij ponownie [+], aż do osiągnięcia wymaganej 

intensywności i [-], aby zmniejszyć intensywność (ryc. 1 pkt 4 i / lub 8). Istnieje 20 

możliwych intensywności na program. Przy każdej wariacji intensywność kanału 

wzrasta lub maleje o 1mA, a amplituda o 1V. 

• Zegar pokazuje pozostały czas w minutach dla wybranego programu (rys. 3 punkt 1). 

• Elektrostymulacja zatrzymuje się na końcu każdego zliczeń, a intensywność spada do 

zera. 

• Wciśnij przycisk ON / OFF w dowolnym momencie podczas elektrostymulacji, aby go 

zatrzymać (Rys. 1 punkt 3). 

• Naciśnij przycisk ON / OFF po raz drugi, aby wyłączyć urządzenie (rys. 1 punkt 3). 

 
Uwagi: 

• Jeśli elektrody nie są już ustawione lub są ustawione nieprawidłowo, urządzenie 

automatycznie powróci do intensywności zerowej (bez elektrostymulacji), a wskaźnik 

elektrody odpowiedniego kanału pojawi się i będzie migać (Rys. 3 punkt 6 lub 11) . 

• Urządzenie wyłącza się automatycznie po 180 sekundach braku aktywności. 

• Zalecamy rozpoczynanie od małej intensywności przy pierwszym użyciu urządzenia, a 

następnie stopniowe zwiększanie go. Kiedy już przyzwyczaisz się do stymulacji, 

możesz użyć bardziej intensywnych intensywności stymulacji, ale zawsze w granicach 

tego, co jesteś w stanie tolerować i nie zranić siebie. 

• Zalecana żywotność akumulatora dla pozycji jest zalecana przez wybrany program 

(od 20 do 30 minut) w przypadku korzystania z jednej lub dwóch sesji dziennie. Czas 

ten można również wydłużyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeb użytkownika. 

Jeśli chcesz kontynuować leczenie, wyłącz urządzenie na kilka sekund, a następnie 

włącz je ponownie. 

• Po włączeniu urządzenia na ekranie pojawi się ostatnio używany program (rys. 3 

punkty 3 lub 8 i 7). 

 

 



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 

Czyszczenie urządzenia: 

• Przed czyszczeniem wyjmij baterie z urządzenia. 

• Po każdym użyciu wyczyść urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Jeśli jest 

bardzo brudny, można użyć szmatki zwilżonej delikatnym, mydlanym detergentem. 

• Upewnij się, że woda nie przedostaje się do urządzenia. Jeśli tak się stanie, nie używaj 

ponownie urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie suche. 

• Do czyszczenia nie używaj żadnego chemicznego środka czyszczącego ani środka 

ściernego. 

Czyszczenie samoprzylepnych elektrod: 

• Aby elektrody zachowywały swoją lepkość tak długo, jak to możliwe, należy je 

ostrożnie myć wilgotną, niepozostawiającą włókien szmatką. 

• Wymień folię ochronną na elektrodach. 

Przechowywanie: 

• Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie z 

urządzenia. Wyciekające baterie mogą uszkodzić urządzenie. 

• Nie składaj ani kabli zasilających, ani elektrod. 

• Odłącz kable zasilające od elektrod. Nie ciągnij za kable, ponieważ może to 

spowodować ich uszkodzenie lub uszkodzenie elektrod. 

• Po użyciu ponownie przyklej elektrody do ich podkładu. 

• Przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ciepła i 

wilgoci. 

• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Nazwa i model Medi Stim LA100207 

Kanał Podwójny, z niezależnymi gniazdami wyjściowymi 

Warunki użytkowania Od 5 ° C do 40 ° C (41 ° F i 104 ° F) przy wilgotności 
względnej 30% -85% i ciśnieniu atmosferycznym od 700 
do 1060 hPa 

Warunki przechowywania Między -10 ° C a 55 ° C (14 ° F i 122 ° F) przy wilgotności 
względnej 20% -93% i ciśnieniu atmosferycznym od 700 
do 1060 hPa 

Zasilacz DC 4.5 V, baterie 1,5 x 3 (AAA) (brak w zestawie) 

Pojemność DC, maksymalna 
amplituda i impedancja 
obciążenia 

Wydajność wyjściowa sprzętu DC: 0 
Maksymalne jednostronne napięcie wyjściowe: 40 V ± 
20% 
Impedancja obciążenia: 500 omów 

Zużycie i tryb nieaktywny 

(wyświetlacz jest włączony) 

<10mA 

Zużycie w trybie gotowości 
(ekran się ściemnia) 

<150uA 

Wymiary 110 × 59.5 ×30mm 

Waga 45g (bez baterii) 

Tolerancja ± 10% dla wszystkich parametrów i ± 20% dla 
intensywności wyjściowej 

Funkcja wykrywania elektrod Poziom amplitudy zostanie zredukowany do 0mA, jeśli 
jest wyższy lub równy 10 mA i jeśli wykryty zostanie 
obwód otwarty na jednym z kanałów 

 


