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UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO 
U¯YTKOWANIA

1. U¿ywaj Stymulatora Interferencyjnego wy³¹cznie do celów podanych w 
instrukcji. Nie u¿ywaj akcesoriów nie posiadaj¹cych rekomendacji ze 
strony producenta.

2. Nigdy nie u¿ywaj aparatu gdy jest uszkodzony lub zosta³ upuszczony oraz 
gdy uszkodzeniu uleg³ przewód zasilaj¹cy lub wtyczka. W takich 
sytuacjach o wynik³ych usterkach poinformuj niezw³ocznie punkt 
serwisowy, gdy¿ jedynie producent mo¿e zapewniæ profesjonaln¹ 
obs³ugê techniczn¹.

3. Aparat mo¿e byæ pod³¹czony jedynie do gniazdka z uziemieniem.
NIEBEZPIECZEÑSTWO - POD£¥CZENIE APARATU DO 
NIEUZIEMIONEGO GNIAZDKA MO¯E STANOWIÆ RYZYKO 
PORA¯ENIA PR¥DEM ELEKTRYCZNYM.
Wymiany sznura lub wtyczki mo¿e dokonaæ jedynie serwisant lub osoba o 
odpowiednich kwalifikacjach. Drutem uziemiaj¹cym jest drut z izolacj¹ o 
kolorze zielonym z (lub bez) ¿ó³tym szlaczkiem.

4. Sugerujemy, aby aparatu nie stosowaæ w domu, gdy¿ powinien byæ 
obs³ugiwany tylko przez wyszkolony, uprawniony personel.

Ryzyko pora¿enia elektrycznego.
Akceptuj serwis jedynie ze strony wykwalifikowanego personelu.
Aby zapewniæ sta³e bezpieczeñstwo pracy urz¹dzenia, “spalone” 
bezpieczniki nale¿y wymieniaæ zawsze na bezpieczniki takiego typu, jakie 
zosta³y dostarczone wraz z urz¹dzeniem.

Przed u¿yciem urz¹dzenia przeczytaj uwa¿nie poni¿sze 
instrukcje.

 UWAGA!5.

WPROWADZENIE

Stymulator stosuje siê w celu poprawienia sylwetki. W obszarach 
poddanych zabiegom nastêpuje szybszy rozk³ad tkanki t³uszczowej, 
ponadto stymulator wymusza pracê miêœni w stanie spoczynku i tym samym 
powoduje zu¿ycie energii. W wyniku przeprowadzania zabiegu uzyskuje siê 
zarówno poprawê sylwetki, jak te¿ spadek wagi cia³a oraz miejscowy “zanik" 
tkanki t³uszczowej.
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ZASTOSOWANIE

W kosmetyce pr¹dy interferencyjne wykorzystuje siê do:
* liftingu,
* usuwania cellulitu,
* tonizacji pow³ok skórnych i miêœni twarzy,
* stymulacji miêœni twarzy,
* miejscowego usuwania tkanki t³uszczowej (np. na karku lub udach),
* wzmacniania miêœni prostych brzucha,
* wzmacniania miêœni stóp (zapobieganie p³askostopiu),
* zmniejszania obrzêków oko³ostawowych,
* poprawy kr¹¿enia obwodowego,
* regeneracji miêœni (odprowadzanie produktów odpadu przemiany
  materii, np. kwasu mlekowego).

PRZECIWWSKAZANIA

Aparatu nie stosowaæ w przypadku:
* ci¹¿y,
* nowotworu,
* chorób serca,
* ¿ylaków,
* alergii,
* chorób skórnych,
* skrzepów, b¹dŸ sk³onnoœci do skrzepów,
* infekcji,
* osób ze wszczepionymi rozrusznikami serca.

W wymienionych przypadkach zabiegi upiêkszaj¹ce i kosmetyczne mo¿na 
przeprowadzaæ tylko po przedstawieniu wyraŸnego orzeczenia lekarskiego, 
stwierdzaj¹cego, ¿e przeprowadzenie zabiegu nie budzi zastrze¿eñ.

Aparatu nie powinno siê stosowaæ na skórze m³odej, bez zmarszczek, a 
tak¿e w "koœcistych" miejscach cia³a, w okolicy krêgów szyjnych oraz w 
obszarze stawów.

DANE TECHNICZNE

* czêstotliwoœæ podstawowa                          3000Hz
* zasilanie 230V, 50Hz
* moc pobierana 40W
* zakres czêstotliwoœci ró¿nicowej 10 - 100Hz
* wymiary 270 x 200 x 68 mm
* ciê¿ar ~2,2  kg

AKCESORIA

Wyposa¿enie Nr katalogowy

elektrody gumowe du¿e             00704
elektrody gumowe ma³e                       00703
elektroda oczna 00701
kabel skrêcony (do elektrod)  00705

 
Przy zakupie nale¿y upewniæ siê, czy wszystkie akcesoria zosta³y 
dostarczone wraz z aparatem.
Przy zamawianiu akcesoriów u¿yj w³aœciwych numerów katalogowych.

Ze Stymulatorem Interferencyjnym mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie 
akcesoria firmy BIOMAK.

Uwaga!
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P£YTA CZO£OWA

POWER          (1) – W³¹cznik sieciowy
OUTPUT         (2) – Gniazdo do pod³¹czenia elektrod
PROG./FREQ.(3) – PROGRAM – wybrany program FREQUENCY –   

czêstotliwoœæ
INTENSITY     (4) – Wielkoœæ mocy pr¹du 
TIME               (5) – Wybrany czas zabiegu
OPERATION  (6) – Ustawianie wielkoœci parametrów poprzez obracanie 

pokrêt³a
PRESS           (7) – Przechodzenie do poszczególnych funkcji poprzez 

naciœniêcie ga³ki

POWER BAND OPERATIONOUTPUT

ON

OFF

PRESS

POWER OPERATIONOUTPUT PROG./FREQ.       INTENSITY       TIME   

Processor Stimulator  ST 100

1             2                 3         4         5                          6/7

PODSTAWOWA WIEDZA

Metoda leczenia za pomoc¹ pr¹dów interferencyjnych polega na 
jednoczesnym zastosowaniu dwóch pr¹dów œredniej czêstotliwoœci (oko³o 
3000 Hz), które ró¿ni¹ siê miedzy sob¹ w zakresie od 10 do 100 Hz. Pr¹dy 
te, wytwarzane przez generatory znajduj¹ce siê wewn¹trz aparatu, 
przep³ywaj¹ przez skórê i tkanki pacjenta. W miejscu, gdzie strumienie 
pr¹dów przecinaj¹ siê, powstaje pr¹d interferencyjny ma³ej czêstotliwoœci, 
który wytwarza impulsy elektrobiologiczne, pobudzaj¹ce zakoñczenia 
nerwów ruchowych odpowiadaj¹cych za stymulacje miêœnia, nie powoduj¹c 
przy tym bólu.

METODA LECZENIA

Stymulator InterferencyjnyStymulator Interferencyjny
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Zabiegi nale¿y wykonywaæ na oczyszczonej, rozgrzanej skórze. Nie 
stosowaæ preparatów t³ustych, gdy¿ tworz¹ one warstwê izolacyjn¹.

FAZY ZABIEGU

I. Rozgrzewka
Twarz: po 20 sekund na poszczególne partie miêœni przy czêstotliwoœci 
80-100 Hz ( w tym zakresie czêstotliwoœci nastêpuje oddzia³ywanie na 
wszystkie tkanki: naczynka krwionoœne i limfatyczne oraz nerwy).
Cia³o: 50-80 Hz.

II. Trening w³aœciwy
Twarz: 80 Hz.  Podczas zabiegów na twarzy nie stosowaæ 
czêstotliwoœci poni¿ej 80 Hz.
Cia³o: 10-50 Hz

III. Uspokojenie 100 Hz

Uwaga!

KONSERWACJA

W przypadku zabrudzeñ nale¿y przetrzeæ aparat wilgotn¹ szmatk¹ z 
odrobin¹ p³ynu do mycia naczyñ. Nie stosowaæ œrodków silnie 
czyszcz¹cych (¿r¹cych).
Po ka¿dym zabiegu nale¿y zdj¹æ gazê i dok³adnie umyæ elektrody.
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ODDZIA£YWANIE PR¥DÓW INTERFERENCYJNYCH

Impulsy pr¹du interferencyjnego dzia³aj¹ na:
* uk³ad miêœniowy,
* uk³ad nerwowy,
* kr¹¿enie krwi oraz limfy,
* przemianê materii.

Pr¹dy interferencyjne maj¹ dzia³anie:
* przeciwbólowe,
* stymuluj¹ce i tonizuj¹ce,
* reguluj¹ce zaburzenia uk³adu nerwowego.

ZALECENIA DOTYCZ¥CE ZABIEGÓW

ZALECENIA OGÓLNE

* Dzia³anie przeciwbólowe – przez podwy¿szenie progu bólu      90-100Hz
* Pobudzenie do skurczu miêœni szkieletowych          0-10Hz
* Rozszerzenie naczyñ krwionoœnych – usprawnienie kr¹¿enia 

obwodowego                                                                       25-50Hz
* Usprawnienie procesów od¿ywczych i przemiany materii tkanek                                        
                                                                                                      50-100Hz
* Tonizacja autonomicznego uk³adu nerwoweg                            80 - 90Hz

Iloœæ zabiegów nale¿y dobraæ do ka¿dego pacjenta indywidualnie (w 
zale¿noœci od stanu jego miêœni i wieku). Najlepsze efekty osi¹ga siê, gdy 
zabiegi przeprowadzane s¹ w odstêpach 2-3  dniowych. Przerwy miêdzy 
zabiegami nie powinny przekraczaæ 3 dni.
Zaleca siê, aby seria zabiegów nie przekracza³a 12 - 15 stymulacji. Czas ich 
trwania powinien byæ roz³o¿ony równomiernie od 3 do 15 minut.
Dla zachowania lepszej kondycji miêœni kuracjê powinno siê powtórzyæ po 
oko³o czterech miesi¹cach. Regularna gimnastyka miêœni poprawia ich 
kondycjê, natomiast jednorazowy doraŸny zabieg dobrze wp³ynie na 
ukrwienie, a tak¿e da poczucie odprê¿enia.
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 Zatwierdzamy wybór naciskaj¹c (O/P)  

4. Nastêpnie mamy mo¿liwoœæ wyboru zabiegu z modulacj¹ amplitudy.

                                                    lub

5. Po zatwierdzeniu wyboru modulacji przez wciœniêcie pokrêt³a (o/p), 
ustawiamy czas zabiegu w zakresie od 1 min do 30 minut obracaj¹c  
pokrêt³em (o/p). Zatwierdzamy wciskaj¹c krótko (o/p.)

6. Aby rozpocz¹æ pracê nale¿y nacisn¹æ krótko pokrêt³o O/P. Na ekranie 
pojawi siê pulsuj¹cy znak > . Przy³o¿yæ elektrody do wybranego miejsca i 
powoli zwiêkszaæ intensywnoœæ pr¹du pokrêt³em O/P. Bêd¹ pojawiaæ siê 
kolejne s³upki

 pokazuj¹ce wielkoœæ pr¹du np.: 
 

7.  Zakoñczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygna³em dŸwiêkowym
 (pod warunkiem, ¿e sygna³ dŸwiêkowy jest w³¹czony).  

    

W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE SYGNA£U D�WIÊKOWEGO

1. Nacisn¹æ d³ugo pokrêt³o O/P. Na wyœwietlaczu ponownie pojawi siê napis 

2. Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy nale¿y ponownie d³ugo 
nacisn¹æ pokrêt³o O/P 
Pokrêt³em O/P  wybraæ: 

                                                       lub 

 nacisn¹æ krótko pokrêt³o.
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ZABIEGI STYMULACJI PRZEPROWADZANE NA POWIERZCHNI 
BRZUCHA, POŒLADKACH, BIODRACH i UDACH

1. Wybrane do zabiegu elektrody owin¹æ gaz¹ zwil¿on¹ wod¹ dobrze 
przewodz¹c¹ pr¹d (np. woda z kranu). Nie stosowaæ wody destylowanej.

2.  Elektrody pod³¹czyæ do przed³u¿acza, a nastêpnie do gniazda OUTPUT.
3. W zale¿noœci od miejsca, na którym przeprowadzany jest zabieg, 

elektrody u³o¿yæ w nastêpuj¹cy sposób:
A. BRZUCH
Obie elektrody (du¿e) umieœciæ równolegle na brzuchu, poni¿ej ¿eber klatki 
piersiowej i powy¿ej koœci biodrowych.
B. BIODRA
Przy³o¿yæ po jednej elektrodzie (du¿ej) do lewego i prawego biodra.
C. UDA
Po jednej (du¿ej) elektrodzie przy³o¿yæ po zewnêtrznej stronie ka¿dego uda, 
tak wysoko, jak to tylko mo¿liwe.
Po jednej (ma³ej) elektrodzie przy³o¿yæ bezpoœrednio nad kolanem lewej i 
prawej nogi.
D. BRZUCH/UDA
Po jednej (du¿ej) elektrodzie po³o¿yæ po lewej i prawej stronie brzucha.
Po jednej (du¿ej) elektrodzie przy³o¿yæ na lewej i prawej nodze, 
bezpoœrednio nad kolanem.
Przy takim u³o¿eniu elektrod osi¹ga siê kompleksowy zabieg termiczny 
obejmuj¹cy obszar brzucha, bioder i okolice udowe.
4. W³¹czyæ aparat zgodnie z opisem podanym na stronie 5.
5. Nastawiæ natê¿enie pr¹du tak, aby wywo³aæ wyraŸn¹ reakcjê miêœni. 

Mo¿na rozpocz¹æ 1 fazê zabiegu, t.j. lipolizê. Czas trwania tego zabiegu: 
30 minut. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wra¿enie przep³ywu pr¹du po kilku 
minutach os³abnie, wówczas, w porozumieniu z pacjentem, mo¿na nieco 
podwy¿szyæ natê¿enie.

6. Po skoñczeniu 1 fazy zabiegu mo¿na przejœæ do fazy 2, t.j. tonizacji 
naczyñ krwionoœnych i limfatycznych. W tym celu nale¿y nastawiæ 
natê¿enie pr¹du na wartoœæ poni¿ej progu reakcji miêœniowej. Czas 
trwania tego zabiegu: 15 minut.

ZABIEGI STYMULACJI PO£¥CZONE Z G£ÊBOKIM 
NAGRZEWANIEM

Kolejnoœæ przeprowadzanych czynnoœci:
1. Wybrane do zabiegu elektrody owin¹æ gaz¹ zwil¿on¹ wod¹ dobrze 
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8. Pulsuj¹ cyfry 03, które oznaczaj¹ czas trwania zabiegu w minutach. 
Aby ustawiæ czas trwania zabiegu nale¿y obracaæ pokrêt³em  O/P. 
Pojawi siê napis  [czas  pracy  03]

9.  Aby rozpocz¹æ pracê nale¿y nacisn¹æ krótko pokrêt³o O/P. Na ekranie 
pojawi siê pulsuj¹cy znak > . Nale¿y przy³o¿yæ elektrody do wybranego 
miejsca i powoli zwiêkszaæ intensywnoœæ pr¹du pokrêt³em O/P. Bêd¹ 
pojawiaæ siê kolejne s³upki

 pokazuj¹ce wielkoœæ pr¹du np.:   
    
Ponowne krótkie wciœniêcie O/P wstrzymuje zabieg (znika znaczek > ).

10.  Zakoñczenie zabiegu, sygnalizowane jest sygna³em dŸwiêkowym
 (pod warunkiem, ¿e sygna³ dŸwiêkowy jest w³¹czony).

Podczas ustawiania parametrów nale¿y byæ w sta³ym 
kontakcie z pacjentem, pytaæ o jego odczucia. Zbyt du¿a intensywnoœæ 
mo¿e spowodowaæ przetrenowanie miêœni i wyst¹pienie bólu.

PROGRAM MANUALNY 

1. Obracaj¹c pokrêt³em OPERATION/PRESS (O/P) nale¿y wybraæ

 odpowiedni program MAN -manualny 10-100Hz) :

2.  Pojawi siê ekran z ostatnio wybranymi  ustawieniami np.        
:  

 Gdzie  :                                            A     B                 C                      D

A) pokazuje czêstotliwoœæ pracy (interferencji) ustawionej w trybie  
manualnym
B) oznacza w³¹czon¹ modulacjê
C) s³upki  pokazuj¹ ustawion¹ wielkoœæ pr¹du
D) cyfry pokazuj¹ czas trwania zabiegu w minutach

3. Pulsuj¹ cyfry np. 34 - obracaj¹c pokrêt³em (o/p)  mo¿na zmieniæ 
czêstotliwoœæ interferencyjn¹. 
Pojawi siê ekran        

Uwaga! 
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przewodz¹c¹ pr¹d (np. woda z kranu). Nie stosowaæ wody destylowanej.
2. Elektrody pod³¹czyæ do przed³u¿acza a nastêpnie do Stymulatora 

Interferencyjnego.
3. W zale¿noœci od miejsca, na którym przeprowadzany jest zabieg, 

elektrody u³o¿yæ w nastêpuj¹cy sposób:
A. BRZUCH
Obie elektrody (du¿e) umieœciæ równolegle na brzuchu tak, aby pod spodem 
znalaz³a siê tkanka t³uszczowa podlegaj¹ca zabiegowi. Nale¿y uwa¿aæ, aby 
elektrody wzajemnie siê nie dotyka³y.
B. BIODRA
Elektrody (du¿e) umieœciæ tak, aby pod spodem znalaz³a siê tkanka 
t³uszczowa podlegaj¹ca zabiegowi.
C. UDA
Elektrody (du¿e) umieœciæ tak, aby pod spodem znalaz³a siê tkanka 
t³uszczowa podlegaj¹ca zabiegowi.
D. BRZUCH/UDA
Elektrody (du¿e) umieœciæ na brzuchu oraz bezpoœrednio powy¿ej kolan tak, 
aby pod spodem znalaz³a siê tkanka t³uszczowa podlegaj¹ca zabiegowi. 
Nale¿y uwa¿aæ, aby elektrody wzajemnie siê nie dotyka³y.
4. W³¹czyæ aparat zgodnie z opisem podanym poni¿ej.
5. Nastawiæ natê¿enie pr¹du na wartoœæ poni¿ej progu reakcji miêœniowej. 

Wówczas mo¿na rozpocz¹æ 1 fazê zabiegu, t.j. tonizacjê naczyñ 
limfatycznych i krwionoœnych. Czas trwania tego zabiegu: 20 minut. 
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wra¿enie przep³ywu pr¹du po kilku minutach 
os³abnie, wówczas mo¿na podnieœæ natê¿enie pr¹du, jednak bez 
przekraczania progu skurczu miêœniowego.

6. Po skoñczeniu 1 fazy zabiegu mo¿na przejœæ do fazy 2, t.j. lipolizy. W tym 
celu nale¿y nastawiæ natê¿enie pr¹du na wartoœæ powy¿ej progu reakcji 
miêœniowej. Czas trwania tego zabiegu: 25 minut.

ZABIEGI STYMULACJI PRZEPROWADZANE NA MIÊŒNIACH 
TWARZY i SZYI

Zabiegi wykonywane na miêœniach twarzy (miêœniach mimicznych) nie 
powinny przekraczaæ jednorazowo 5 minut. Podczas stymulacji miêœni szyi 
nale¿y pracowaæ tylko jedn¹ elektrod¹, przyk³adaj¹c j¹ raz z jednej, raz z 
drugiej strony szyi.

 

UWAGA! Nie przyk³adaæ obu elektrod do szyi. Zbyt bliska odleg³oœæ 
pomiêdzy elektrodami mo¿e spowodowaæ, ¿e pr¹d interferencyjny 
zamiast oddzia³ywaæ na miêœnie, pop³ynie po naskórku, nie daj¹c 
spodziewanych efektów zabiegu. Ponadto p³yn¹cy przez szyjê 
(pomiêdzy elektrodami) pr¹d mo¿e spowodowaæ nieprzyjemne 
odczucia u osoby, u której przeprowadzany jest zabieg.

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI 

-  Dopasowaæ natê¿enie i czas przep³ywu pr¹du do indywidualnych 
mo¿liwoœci i  wra¿liwoœci klienta.

-  

-  Elektrody zabiegowe musz¹ byæ tak umieszczone na skórze pacjenta,
   aby ich œrodki geometryczne krzy¿owa³y siê w okolicy chorego miejsca.
-  Czêstotliwoœæ i rodzaj pr¹du interferencyjnego zale¿y od rodzaju 
    schorzenia i metodyki.
-  Czas trwania zabiegu wynosi zwykle 6-15 minut, maks. 30 min.,
-  Zabiegi zalecamy stosowaæ codziennie, unikaj¹c d³u¿szych przerw.    
   Miêdzy dwoma lub trzema seriami zabiegów stosowaæ 6-8 dni przerwy.

PRZYST¥PIENIE DO ZABIEGU

1. Przed zabiegiem skórê oczyœciæ i zdezynfekowaæ.
2. Wtyczkê kabla elektrod w³o¿yæ do gniazda OUTPUT  (2)
3. W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem POWER (1).
4. Na elektrody na³o¿yæ zwil¿on¹ (w zwyk³ej wodzie z kranu) gazê,
5. Przy³o¿yæ elektrody do cia³a,
6. Obracaj¹c pokrêt³em OPERATION/PRESS (O/P) nale¿y wybraæ 

odpowiedni program – zabieg:

PBL - przeciwbólowy (100Hz)           PRZ - przemiana (60Hz)
TON - tonizuj¹cy (80Hz)                    SKU - Skurczowy (10Hz)
KRA - kr¹¿eniowy (30Hz)                                                         .

7. Pojawi siê napis na ekranie  np.:     

Aparatu nie wolno stosowaæ w okolicy serca oraz w okolicy klatki 
piersiowej i koñczyn górnych u osób z rozrusznikiem serca!
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