
JAK FUNGUJE
ELEKTROSTIMULACE
VE ZDRAVOTNICTVÍ



Je tolik lidí, kteří tuto techniku stále 
považují za něco nového... Samozřejmě, 
že je stále inovativní, protože se neustále 
přizpůsobuje a používá v oblasti sportu,
zdraví a estetiky, používá se však již 
několik desítek let. 

Vášeň a pokušení lidské bytosti vnášet 
do současnosti techniky minulosti, klade 
uplatnění v současnosti a budoucnosti.

Rychlost, s jakou chceme dosáhnout 
výsledků na našem těle, vynesla tuto
techniku na vrchol. Žádné zázračné 
recepty, ale dokonalá kombinace cvičení, 
motivace a elektrostimulace může z rukou 
odborníků přinést výsledky, které hledáme. 
Rychle a snadno!   



Jedná se o techniku, při níž se uplatňují impulzy směřující do svalu, 
a je využívána především ve sportu, u trenérů a osobních trenérů, 
ve zdravotnictví, u fyzioterapeutů, a v estetice, u kosmetiček. 
I přestože se začala vyvíjet ve 20. století, nedokázala dosáhnout 
dnešní účinnosti. 

Její použití při mučení nepřátel ve světových válkách nemají nic 
společného se způsoby, jakým se elektrostimulace používá dnes. 
Ale jak byla vůbec objevena? Odpovědí je nález v hrobce z roku
2750 př. n. l., který dokazuje, že výhody elektrického proudu byly 
známy již Egypťanům.

Vytvářely ryby elektrické šoky? Odpověď může být pouze ano. 
Zde tak můžeme hledat počátek revolučního fenoménu pro 
sport, zdraví a estetiku.  . 

 

CO JE ELEKTROSTIMULACE? 
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Její použití roste díky řadě výhod, které pacienti získávají díky její léčebné stránce. 
Fyzioterapie využívá tuto techniku k dosažení pohybové odezvy, zvýšení svalové 
síly prostřednictvím různých programů, prevenci atrofie, zvýšení tonusu atd. 

Intenzita se vždy liší v závislosti na
potřebách pacienta. Hovoříme-li o
elektrostimulaci pro léčebné účely, 
máme na mysli “fyzikální terapii, při 
níž se používají různé typy 
elektrických impulzů k dosažení 
kontrakce léčeného svalstva, a to 
pomocí široké škály různých typů 
elektrické stimulace a širokého 
spektra variací frekvence a amplitudy”. 

Fyzioterapeuti zařazují do svých ordinací
elektrostimulační přístroje, protože jsou 
ideální pro rychlejšího zotavení po zranění 
a úlevy od bolesti, tak pro zlepšení 
svalového tonu po úrazu. 

ELEKTROSTIMULACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
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Stručně řečeno, vytváří typ proudu, který každý pacient potřebuje k dosažení 
přesné sekvenční impulsní a motorické odezvy. Pokud se budeme věnovat 
použití této techniky trochu hlouběji, zjistíme, že vyvolat tento typ sekvenčních 
impulzů, kdy nejprve pracuje sval agonista a poté sval antagonista, je schopno 
pouze nejmodernější vybavení.

Mezi nejčastější tipy elektrostimulace a fyzioterapie však patří nutnost mít 
podrobné znalosti o jejím fungování a použití. Jedná se o technologii, která 
přináší nejmodernější stránku tradičních technik s mnohem modernějším a 
inteligentnějším aspektem. 

ZRANĚNÍ...
Je to starý známý prostředek, 
který vám uleví od bolesti a zánětu. 

V REHABILITACI... 
Jedná se o velmi účinnou alternativní metodu 
pro některé oblasti, jako je například koleno. 

PRO SVALOVÉ NAPĚTÍ... 
Zejména pro pacienty upoutané na lůžko.

PRO VÝKONNOST SPORTOVCŮ...
Pro svou širokou škálu programů na zvýšení 
síly.

V OCHABLOSTI... 
Zvětšení objemu svalů, jejich objemu a síly. 

ZKRÁTIT ČAS... 
Při zotavování po značném úsilí.
Je to věrná sázka fyzioterapeutů na to, aby se jejich 
podnik stal referenčním místem.

5Jak funguje elektrostimulace ve zdravotnictví



Stále si nejste jisti, jak elektrostimulace ovlivňuje vaše zdraví?

Shrnuli jsme nejvýznamnější výhody, které odlišují sportovní, elektrostimulační a
fyzioterapeutická centra, stejně jako osobní trenéry a cvičitele od konkurence.
Důvody vám sdělíme níže... 

Věříte v přínos elektrostimulace?
Jak ji můžete uplatnit ve svém podnikání? 
Jste připraveni podpořit své zákazníky při dosahování jejich cílů? 

KONTAKTUJTE NÁS! 

ZKRÁCENÍ DOBY REKONVALESCENCE
ZABRAŇUJE BOLESTI BĚHEM 
REKONVALESCENCE
ÚČINNĚJŠÍ ZOTAVENÍ SE VYHNE 
ODŠKODNĚNÍ V DŮSLEDKU ÚRAZU

SNIŽUJE PRODLOUŽENOU DOBU
IMOBILIZACE 
ZLEPŠENÍ KREVNÍHO OBĚHU A
METABOLISMU
LEPŠÍ PROKRVENÍ ORGÁNŮ

KOREKCE ZAD POSILUJE PÁNEVNÍ DNO
ZVYŠUJE KAPACITU PLIC

UMOŽNÍ VÁM ODLIŠIT SE OD KONKURENCE

ZVYŠUJE DŮVĚRU ZÁKAZNÍKŮ VE SLUŽBU
ÚSPORY NÁKLADŮ

SEKVENČNÍ IMPULSY, KTERÉ UMOŽŇUJÍ 
CO NEJÚČINNĚJŠÍ LYMFODRENÁŽ
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14 ZDRAVOTNÍCH PŘÍNOSŮ ELEKTROSTIMULACE 

ZVÝŠENÁ POHODA 

SNIŽUJE NÁRAZY NA KLOUBY



www.chytrefitness.czinfo@chytrefitness.cz

KONTAKTUJTE NÁS!

Telefonicky: 00420 737 357 630


