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Lugupeetud klient!
Käesolev TRIOMED COMPACT 1,5 (31 - 38) seadme kasutusjuhend on mõeldud tavakasutajale ja
meditsiinipersonalile.
Seade tarnitakse kasutusvalmina ning seda võib kasutada vaid sihtotstarbekohaselt, järgides rangelt kasutusjuhiseid, ohutusabinõusid, ravijuhtnööre.
Lugege see juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid! Pöörake tähelepanu seadme kasutamine vastunäidustustele ning keeldudele. See võimaldab teil saavutada suure raviefektiivsuse, vältida võimalikke ohte, pikendada seadme kasutusaega.
Seadme mittenõuetekohase kasutamisega puudub pretensioonide esitamise õigus ning võimalike
ohtude risk jääb eranditult omaniku vastutusele.
Käesolev juhend on seadme lahutamatu osa. Et informatsioon käeulatuses oleks, hoidke juhendit
seadme juures.
Kui teil on küsimusi seadme kasutamise kohta, tutvuge teabega veebilehel www.triomed-eu.eu.
Pärast valmistamist kontrollitakse seadet hoolikalt normaalse töö tagamiseks, puhastatakse ja desinfitseeritakse, kasutades desoainet Aerodesin® 2000.
Seadme kasutamine ei tähenda, et patsient ei vaja enam raviarsti poolt jälgimist..
Dokumenti ei tohi muuta seda eelnevalt kooskõlastamata ettevõttega TRIOMED LLC.
Viimane uuendamine – 24.07.2013

Juhendis ja toote markeerimisel on kasutatud järgmisi tähiseid:
Tootja

CE

REP

Volitatud esindaja Euroopa
Ühenduses

CE-märk ja teavitatud asutuse number

Mitteioniseeriv elektromagnetkiirgus

Seadme seerianumber

Mitte visata olmejäätmetesse

Tähtis teave seadme või
kasutamise kohta

Hoidke niiskuse eest!

Lugege kasutusjuhendit!

Õrn, käsitseda ettevaatlikult!

Ettevaatust, lugege saatedokumenti

Sisselülitamine/väljalülitamine
(vajutage-vajutage)

Seadme kokkupuutekoht
inimese kehaga

II klassi seade
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1. OTSTARVE
Seade TRIOMED COMPACT 1,5 (31-38) on mõeldud inimese tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks,
mitmete patoloogiliste seisundite raviks ja profülaktikaks naha mõjutamise kaudu madala intensiivsusega (kuni
0,6 µW/cm2) elektromagnetilise moduleeritud impulsskiirgusega (EMK) millimeeter- (ММ) ja (kuni
0,2 µW/cm2) infrapunavahemikus (IP). EMK mõju sageduste vahemikus 40 kuni 43 GHz (lainepikkus 7,5 kuni
6,9 mm) ja 250 kuni 375 THz (lainepikkus 1,2 kuni 0,8 µm) tagatakse sisseehitatud kiirguritega.
Seadet soovitatakse esmajärjekorras kasutada taastusraviks (rehabilitatsiooniks) nendel patsientidel, kel
on mitmesugused sotsiaalselt olulised ja eaga seotud haigused.
Taastusravi (rehabilitatsioon) tehakse sõltumata haiguse kestusest ja see on suunatud haiguse
tagajärgede kõrvaldamisele, tüsistuste ja retsidiivide profülaktikale, häiritud füsioloogiliste funktsioonide
normaliseerimisele (säilitamisele), töövõime taastamisele (optimeerimisele), organismi funktsionaalsete
reservide suurendamisele ja elukvaliteedi parandamisele meditsiinilisest aspektist lähtuvalt. ММ-teraapia
kasutamine komplekssetes programmides võib toimuda haiguse või trauma taastusravi varajases või hilises
staadiumis, rehabilitatsiooni ajal, haiguse kroonilise kulu ajal väljaspool ägenemise aega.
Seadmele on omane kasutamise lihtsus, ohutus, turvalisus, väike kaal, seda võib kasutada nii
ambulatoorselt kui statsionaaris (rehabilitatsioonikeskused, rehabilitatsiooniosakonnad), koduväljakutsetel,
samuti iseseisvalt kodus raviarsti soovitusel.
Kasutamise järgi kuulub seade mitmekordse tsüklilise kasutamisega toodete hulka.
Leiutisele on uurimusmaterjalide põhjal saadud patent (reg-nr EE 05541).

2. RAVITOIMEMEHHANISMID
2.1. Üldised toimemehhanismid.
Elektromagnetlained ММ vahemikus on madala bioloogilisest koest (0,2 – 0,6 mm) läbitungiva võimega,
sumbuvad peaaegu täielikult naha pindmistes kihtides ja nende all asuvas vees, hüdreeritud valkudes ja
kollageenkiududes, osutamata soojendavat või kahjustavat mõju. Rakutasandil aktiviseerivad ММ vahemiku
elektromagnetlained metabolismi kaltsiumist sõltuvate protsesside arvel. Organismi vastus ilmneb nahavistseraalsete refleksidena, samuti üldise reaktsioonina, mis on suunatud kohanemis- ja kaitsevõimaluste
suurenemisele. Raviefekti saavutamisel osalevad kesk- ja perifeerne närvisüsteem, organismi kaitseregulatoorsed süsteemid. Niiviisi toimivad ММ vahemiku elektromagnetlained raku biokeemilise aktiivsuse ja
organismi kui terviku füsioloogiliste funktsioonide bioregulaatori rollis.
Kliiniliselt on ММ teraapia põletiku-, valu- ja tursevastane; see soodustab kudede regenereerumist;
tõstab organismi mittespetsiifilist resistentsust immuunsuse stimuleerimise arvel; parandab süsteemset ja
kohalikku hemodünaamikat; normaliseerib vegetatiivset närvisüsteemi, on stressivastase toimega.
Kasutatava vahemiku IP-kiirgus tungib kuni 1 cm sügavusele ning sumbub molekul-aktseptorites ja
rakumembraanides.
IP-kiirguse toimemehhanismid bioloogilises koes tulenevad molekulaar-rakulistest efektidest, mis
sisaldavad kohalikku energiat siduvate protsesside aktiveerimist patoloogilistes kolletes, samuti kohanemis- ja
kompenseerimisreaktsioonide kompleksi käivitamist, mis tekivad vastusena kohalikule mõjule raku- ja
molekulaartasandil.
Ravitoime on põletikuvastane, lümfiringet soodustav, sooni laiendav. Põletikuliste protsesside
taandumine ja koetaastumine kiirenevad, kohalik vastupanu ja nakkusevastane kaitsevõime tõusevad.
IP-toime näidustuseks on halvasti paranevad haavad ja haavandid, kroonilised ja alaägedad
mittemädased siseorganite põletikulised haigused, põletused ja külmumised, valusündroomiga perifeerse
närvisüsteemi haigused (müosiit, neuralgia), tugi-liikumissüsteemi traumade tagajärjed.

2.2. MM-kiirguse eritoimemehhanismid
Bioloogiliste objektide (koed, organid, organsüsteemid) vastusreaktsioonid EMK MM vahemiku toimele
on spetsiifilised. MM-teraapia suunad on tingitud kasutusmetoodikast (mõju kohast ja kestusest), mis lähtub
MM toimest organismi seisundile.
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Oluline tähtsus on MM-kiirgust kandva madalsagedusliku signaali moduleerimisel, et see oleks
vastavuses organite, organsüsteemide ja organismi kui terviku füsioloogiliste rütmidega. Keerulistel
moduleeritud signaalidel on suured harmoniseerivad võimalused ja bioloogiline mõju märkimisväärselt
väiksema keskmise võimsuse juures.
Igas raviprogrammis kasutatakse mitmeid madalsageduslikke modulatsioone, mis osutavad tõhusat
suunatud mõju mitmesuguste organite rakkudele, samuti vere- ja lümfisoontele, mis omakorda võimaldab
tõsta raviprotseduuride tõhusust.
Aastate pikkused kliinilised uuringud, mis on läbi viidud molekulaarse meditsiini meetodeid, kasutades
Peterburi bioregulatsiooni ja gerontoloogia instituudis koostöös rahvusvahelise gerontoloogia ja geriaatria
assotsiatsiooni keskusega, näitasid, et MM-teraapia kasutamine TRIOMED-i seadmetega vanemaealiste
patsientide juures mitmesuguste sotsiaalselt oluliste haigestumistega soodustab oksüdantse, lipiidse, opioidse
ja glükokortikoidse tasakaalu normaliseerumist, viib haiguste ägenemiste, hospidaliseerimisjuhtude ning
vältimatu ja kiirabi poole pöördumiste tõestatud vähenemiseni, parandab emotsionaalset staatust ja
mitmesuguseid elukvaliteedi parameetreid.
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3. KASUTAMINE JA VASTUNÄIDUSTUSED
MM-teraapiat võib kasutada profülaktikas. Ägedate haiguste kompleksravi, krooniliste patoloogiate
ägenemiste ja taastusravi (rehabilitatsiooni) programmides, sealhulgas ka järelhoolduses.

3.1. Näidustused
MM-teraapiat võib määrata järgmistel juhtudel:
 külmetushaigused, gripp, ägedad respiratoorsed nakkused, üldine immuunsuse alanemine
rekonvalestsentsi ja rehabilitatsiooni perioodil pärast läbi põetud haigusi: üldise immuunsuse mittespetsiifiliseks stimuleerimiseks, sealhulgas ka üldtugevdava tegevusena;
 krooniline südamepuudulikkus (südame isheemiatõbi, I-IV funktsionaalse klassi stabiilne stenokardia;
I-II staadiumi arteriaalne hüpertensioon, rütmihäired – harv ventrikulaarne arütmia, harv
supraventrikulaarne arütmia): vöötlihaskoe antioksüdantsete võimaluste suurendamiseks, vere reoloogiliste
omaduste parandamiseks, kolesteroolivahetusprotsesside stabiliseerimiseks, immuunpõletiku intensiivsuse
alandamiseks, endoteliaalse funktsiooni parandamiseks, kopsude ventilatsiooni patoloogiliste häirete normaliseerimiseks füüsiliste koormuste korral, kerge perifeerse vasodilatatsiooni arendamiseks, kõrgenenud arteriaalse rõhu normaliseerimiseks, südame löögisageduse muutlikkuse normaliseerimiseks;
 arteriaalse hüpertensiooni I-II staadium: kõrgenenud arteriaalse rõhu normaliseerimiseks südametegevuse sümpatoadrenaalse ja parasümpaatilise reguleerimise harmoniseerimise kaudu, üldise enesetunde parandamiseks;
 kesknärvisüsteemi orgaanilised haigused (isheemiline insult, hulgiskleroos, ajutrauma, traumaatiline
entsefalopaatia): vere reoloogiliste omaduste parandamiseks, kognitiivsete ja liikumisfunktsioonide normaliseerimiseks (lihtsate ja keeruliste efektoorsete liigutuste täpsuse suurendamine, intellektuaal-mnemooniliste
funktsioonide parandamiseks, tähelepanu kontsentreerimiseks), närviprotsesside vastupidavuse suurendamiseks ja närvide juhtivuse protsesside taastamiseks;
 peaaju vereringe puudulikkus ja kerge või keskmise raskusega düstsirkulaarne entsefalopaatia: vähendab peavalu, pearinglust, müra „peas , normaliseerib kõrgenenud arteriaalset rõhku, koldelise neuroloogilise sümptomaatika regressi (püramiidne, tserebellaarne, Parkinsoni sündroom) ja psüühikahäireid. Kõige
soodsam mõju on unele, emotsioonidele ja kõrgematele kortikaalsetele funktsioonidele;
 alajäsemete soonte haigestumised (krooniline veenipuudulikkus, varikoos, tromboflebiidi järgne seisund): lokaalse mikrotsirkulatsiooni parandamiseks kapillaariseinte läbilaskvuse suurendamise arvel, vere reoloogiliste omaduste parandamiseks, kohalike lümfist ja verest tingitud tursete vähendamiseks;
 hingamisteede kroonilised põletikulised haigused (krooniline bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, bronhiaalastma): bronhide läbilaskvuse parandamiseks, metaboolse aktiivsuse normaliseerimiseks,
fagotsüütsete neutrofiilide membraani stabiliseerimiseks, lipiidide peroksüdatsiooni alandamiseks, bronhide
mittespetsiifilise hüperaktiivsuse alandamiseks, välise hingamise funktsiooni parandamiseks, bronhiaalsekreedi
väljutamise aktiveerimiseks, köhahoogude sageduse vähendamiseks;
 lülisamba ja liigeste kroonilised haigused (osteohondroos, osteoartroos, spondüloartroos): lülisamba
ja liigeste liikuvuse parandamiseks, liigeste aktiivsete liigutuste amplituudi (lokomotoorse funktsiooni) suurendamiseks, turse vähendamiseks, valusündroomi kupeerimiseks;
 gastroduodenaalne haavand: valusündroomi ja düspeptiliste nähtuste kupeerimiseks, haavandi paranemise kiirendamiseks, psühhoemotsionaalse seisundi normaliseerimiseks;
 diabeetiline polüneuropaatia: valusündroomi väljendumise, „ärasuremise , põletustunde vähendamiseks, tundlikkushäirete väljendumise taseme vähendamiseks, mikrotsirkulatsiooni parandamiseks, psühhoemotsionaalse seisundi normaliseerimiseks;
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 klimakteerne sündroom: soodustab kuumahoogude sageduse ja tugevuse, higistamise, peavalude ja
unehäirete vähenemist, töövõime paranemist, oksüdantse staatuse, arteriaalse rõhu, emotsionaalse seisundi
normaliseerumist;
 krooniline prostatiit: soodustab valude kadumist, põletiku vähenemist, uriinierituse normaliseerumist,
erektsiooni ja kopulatiivsete funktsioonide taastumist, psühhoemotsionaalse seisundi normaliseerumist;
 kerge depressioon: kerge sedatiivne, stressivastane toime, ärrituvuse, psühhoemotsionaalse erutuse
vähendamine, une normaliseerimine, meeleolu parandamine;
 psoriaas (progresseeruv ja statsionaarne staadium): hüposensibilisatsiooniks (tsirkulaarsete immuunsete komplekside alandamiseks perifeerses veres), vere reoloogiliste omaduste ja mikrotsirkulatsiooni parandamiseks, lipiidivahetuse normaliseerimiseks, psühhoemotsionaalse seisundi normaliseerimiseks. Soodustab
haiguse remissioonikestuse pikenemist, progresseeruva staadiumi kestuse vähenemist ja varajaste retsidiivide
hulga vähenemist;
 atoopiline dermatiit täiskasvanutel ja lastel: võimaldab lühema ajaga saavutada haiguse kliinilise remissiooni, avaldab positiivset mõju immuunsüsteemile, tugevdab põletikuvastast toimet, kiirendab infiltraatide imendumist, stimuleerib naha regeneratsiooni protsesse;
 viiruslik hepatiit: maksafermentide ja pigmendivahetuse normaliseerimiseks, immuunsuse stimuleerimiseks, asteenilis-vegetatiivse ja düspeptilise sündroomi vähendamiseks;
 bronhiaalastma: niisuguste immuunmehhanismide aktiivsuse alandamiseks, mis võivad põhjustada
koekahjustuste reaktsiooni, oksüdatiivse stressi alandamiseks, köha, hingelduse vähendamiseks, bronhiaalsekreedi väljumise parandamiseks, hingamise normaliseerimiseks, psühhoemotsionaalse seisundi normaliseerimiseks;
 generaliseerunud granuloosse, granulomatoosne ja fibroosne kerge ja keskmise raskusastmega
parodontiit, krooniline apikaalne periodontiit: vabade radikaalide oksüdatsiooniprotsesside ja suuvedeliku
antioksüdantse kaitsesüsteemi protsesside stabiliseerimiseks, vere reoloogiliste omaduste ja mikrotsirkulatsiooni parandamiseks, suuõõne kudede kohaliku immuunsuse tugevdamiseks.







IP-teraapiat võib määrata järgmistel juhtudel:
halvasti paranevad haavad ja haavandid,
siseorganite kroonilised ja alaägedad mittemädased põletikulised haigused,
põletused ja külmumised,
valusündroomiga perifeerse närvisüsteemi haigused (müosiidid, neuralgia),
tugi-liikumissüsteemi traumade tagajärjed,
nahatsoonide ettevalmistamine edasiseks MM-mõjutamiseks.

3.2. Vastunäidustused
MM-kiirguse kasutamiseks:
 üldised vastunäidustused füsioteraapiaks;
 määramata diagnoos;
 individuaalne MM-elektromagnetvälja toime talumatus;
 ebaselge etioloogiaga palavikuline seisund;
 patsiendil on (seadme kasutamise piirkonnas) autonoomse toitega implanteeritud seadmeid.

IP-kiirguse kasutamiseks:
 hea- või pahaloomulised uudismoodustised;
 tuberkuloosi aktiivsed vormid;
 III staadiumi hüpertooniatõbi, verejooks, II–III staadiumi vereringepuudulikkus.
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Vältida tuleb silmade mõjutamist.
Niisuguste haiguste korral, mis tõsiselt elu ja tervist ohustavad, lubatakse seadet kasutada
ainult arsti järelevalve all.
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4. Tehnilised andmed ja kasutusomadused
4.1. Üldised tehnilised näitajad
Seade on valmistatud kahjulikke keemilisi aineid kasutamata, lastud välja TRIOMED LLC tehnilise dokumentatsiooni järgi ja vastab direktiivide 93/42/EMÜ + 2007/47/EÜ nõudmistele.
Kasutamise potentsiaalse riski poolest kuulub seade klassi IIа, direktiivi 93/42/EMÜ kohaselt ja on välja
töötatud kui sisemise ohutu toiteallikaga seade.
Seade TRIOMED COMPACT 1,5 (31-38) on väljastatud sisseehitatud millimeeter-elektromagnetkiirguse
generaatoriga BioTrEM nr 1 (kandev sagedus 40 kuni 43 GHz, lainepikkus 7,5 kuni 6,98 mm) ja nr 5 IP kiirguse
generaatoriga (lainepikkus 1,2 kuni 0,8 µm).
Seadme programmitugi võimaldab luua raviprotsessis mitmesuguse modulatsiooni ja mõjujaotusega MMja IP-kiirgust. Seadme konstruktsioonis on 8 programmi (31 kuni 38), mida on kirjeldatud alajaotuses 11.
Seadme identifitseerimisel numbritega „1,5 , mis on nimetuse järel, tähistatakse paigaldatud kiirgurite
tüüpi, numbritega sulgudes „31-38 kaheksa raviprogrammi numbreid (tootja ühtse registri järgi).
Seadme kasutamise mugavamaks muutmiseks ja kasutatavate programmide numbrite hõlpsamaks meeldejätmiseks on antud kasutusjuhendis omistatud raviprogrammidele numeratsioon 1 kuni 8, mis vastab programminumbritele 31 kuni 38 tootja ühtses registris.
Seadme TRIOMED COMPACT 1,5 (31-38) peamised tehnilised näitajad on ära toodud tabelis 1.
Tabel 1
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Näitajad
Seadme töörežiimile lülitumise aeg
Määratud näitajatega töötamise iseloom
Automaatse väljalülitumise funktsioon
Gabariitmõõtmed
Mass
Keskmine tõrkevaba tööaeg
Seadme elutsükkel
Korpuse materjal
Õhutemperatuur kasutamisel
Nominaalne õhuniiskus (õhuniiskus koos temperatuuriga)
Alalisvoolu nominaalpinge
Tarbitav vool
Tarbitav võimsus

Väärtus
mitte rohkem kui 5 sekundit
Katkematu, pikaaegne
pärast programmi lõppemist
mitte suurem kui 75×45×13 mm
mitte suurem kui 0,1 kg
mitte vähem kui 1500 tundi
mitte vähem kui 8 aastat
polükarbonaatplast
+ 10 kuni + 35 °С
80% 25 °С juures
3,0 V
mitte rohkem kui 30 mA
mitte rohkem kui 100 mVA

Seade komplekteeritakse ühe toiteelemendiga CR2032.
Millimeeter-elektromagnetkiirgus moduleeritakse lihtsa madalsagedusliku või keeruliselt moduleeritud
signaaliga. Moduleeritud signaalide sageduse, kestuse ja vormi muutmine protseduuri ajal toimub originaalprogrammide järgi, mis on märgitud seadme identifitseerimisnumbris. Millimeeterkiirguse moduleerimine
mitmesuguste programmide järgi tagab mõju multimodaalsuse, mis tugevdab ravitoimet.
Seadme välispind desinfitseeritakse 3% vesinikperoksiidi lahuse või 1% kloorheksidiini vesilahusega.
Ei vaja erilisi ohutusabinõusid.

4.2. Seade ja töötamine
Ehituse poolest on tegemist monoblokiga.
Seadme korpuse „kaanel (joonis 1) on juhtimisnupp.
Kaane all on: patareihoidik, 4 valgusdioodi seadme sisselülitamise ja programmide töö näitamiseks, kõlar.
Seadme korpuse „alusel (joonis 2) on IP-kiirgur (IP-diood) ja kaks kruvi.
„Aluse all on EMK MM generaator.
Seadme külgedel (joonis 1) on riputusaas ja korpusel vahetükk rihma kinnitamiseks.
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Joonis 1. Üldvaade
1 – valgusindikaatorid
2 – juhtimisnupp
3 – riputusaas
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Joonis 2. Alus

4 – patareihoidik
5 – rihma kinnitus
6 – kõlar

1 – IP-kiirgur
2 – EMK MM generaatori
3 – tagakaane kruvid

Juhtimisnupu vajutamisel lülitub seade sisse ja käivitub programm nr 1. Nupu allhoidmise korral käib seade järjekorras läbi mitmesugused tööprogrammid, millest annavad teada umbes 2 sekundiks sisse lülituvad
valgusdioodid mitmesugustes kombinatsioonides (joonis 3-10). Kui juhtimisnupp on endiselt allavajutatud, siis
programmide ümberlülitamise tsükkel kordub. Kui nupul lastakse vajaliku programmi tähise süttimisel üles
tõusta, siis hakkab seade seda programmi täitma, kiirgus lülitub sisse.
Selle kinnituseks, et seade töötab valitud programmis, lülituvad perioodiliselt (iga 3-4 sekundi järel) lühikeseks ajaks sisse vastavad valgusdioodid (joonis 3-10) ja kostab helisignaal.
Selleks, et kasutada seadet ilma helita, viige see veel kord programmi valimise režiimi, vajutades juhtimisnupp alla ja hoides seda all. Oodake valgusdioodide sisselülitumist teie poolt varem valitud programmi kombinatsioonis ja laske seejärel juhtimisnupp üles tõusta. Seade on programmeeritud niiviisi, et helisignaal lülitub
sisse üle ühe valitud programmi tsükli.
Seadmes on mälufunktsioon ja see võib uuel sisselülitamisel täita eelmisel seansil viimati kasutatud programmi. Lühiajalisel juhtimisnupule vajutamisel lülitub väljalülitatud seade sisse ja hakkab kohe täitma mälus
olevat programmi, jättes valikurežiimi vahele. Süttib täidetava programmi valgusdioodide kombinatsioon.
Pärast töö lõppu valitud programmis lülitub seade automaatselt välja. Enne programmi lõppemist võib
seadme alati välja lülitada, kui vajutada juhtimisnuppu.

4.3. Seadme kasutamine
Määrake (punkt 11.1) teile vajalik raviprogramm. Täpsustage selle programmi valgusdioodide kombinatsioon (joonis 3-10).
Lülitage seade sisse ja valige programm.
Seade käivitab programmi ja lülitab kiirguse sisse, kui juhtimisnupul lasta üles tõusta.
Kui te soovite kasutada programmi, mida rakendasite eelmisel seansil, lülitage seade sisse lühiajalise nupuvajutusega.
Programme tähistavad valgusdioodide kombinatsioonid valiku- ja töörežiimis on näidatud joonistel 3–10.
Jooniste numbrid
3

4

5

1

2

3

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

Programmide numbrid
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5. Komplektsus.
Komplekti kuuluvad:
- seade TRIOMED COMPACT 1,5 (31-38);
- toiteelement CR2032, mis on seadmesse paigaldatud;
- kasutajajuhend;
- pakend;
- garantiitingimused.

6. Märgistus.
Seadme märgistus kantakse seadme põhjal asuvale etiketile.
Etiketile (joonis 11) märgitakse:
- seadme nimetus ja mudel,
- tootja,
- tehasenumber (identifitseerimiskoodseerianumber/väljalaskeaasta),
- käsitsemist puudutavad sümbolid,
- СЕ vastavuse tähis,
- sertifitseerimisorgani number.

Joonis 11 Etikett

Pakendil ja kasutusjuhendis näidatakse:
- tootja juriidiline aadress,
- toiteelemendi tüüp,
- tarbitav võimsus.

7. Pakend.
Seadme pakend tagab kaitse kliimatingimuste ja mehhaaniliste tegurite eest. Pakendil (karbil) on inglise
keeles ja müüja riigi keeles kõik vajalik toote, komplektsuse, tootja, Euroopa Liidu volitatud esindaja kohta.
Pakendil on ka kasutamise tähised, info sertifitseerimise kohta Euroopa Liidus.

8. Utiliseerimine
Seadme tootmisel on täidetud Euroopa Liidu nõudeid kahjulike keemiliste ainete sisalduse kohta tootes.
Seadet tuleb utiliseerida spetsiaalsetes raadioelektroonika aparatuuri jaoks mõeldud konteinerites.

9. Garantiitingimused
Garantiitingimused on ära toodud eraldi vahelehel, mis on karpi lisatud.
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10. SEADME TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE
10.1. Kasutuspiirangud
Seadmega on lubatud töötada ainult pärast kasutusjuhendiga tutvumist.
Keelatud on







kasutada seadet juhendiga tutvumata;
kasutada rikkis või kahjustatud seadet;
kasutada seadet väga niiskes ruumis;
panna seadet vette;
lasta veel ja keemilistel ainetel seadme sisse sattuda;
käituda seadmega jõhkralt, kasutada liigset mehhaanilist mõjutamist, lööke, lasta
kukkuda;

 kasutada isetehtud toiteallikaid
 hoida seadet lastele ja loomadele kättesaadavas kohas;
 alustada seadme kasutamist, kui seda on pakendis hoitud temperatuuril alla 0 °С ja
on vähem kui 4 (neli) tundi hoitud toatemperatuuril.

10.2. Ohutusabinõud
 kui seade keeldub töötamast, kasutaja satub avariiolukorda, meditsiinipersonal evakueeritakse erakorraliselt, siis patsiendi jaoks erilisi ohutusabinõusid ei nõuta;
 seadmega võib raviprotseduuri läbi viia igas patsiendile mugavas asendis.

10.3. Seadme tööks ette valmistamine
Enne sisselülitamist teostage seadme väline ülevaatus ja veenduge, et korpus ei ole kahjustatud. Kahjustatud
korpusega seadme kasutamine on KEELATUD!
Toiteelemendi vahetamist on näidatud joonisel 12.






võtke ristpeaga kruvikeeraja ja keerake kruvid lahti;
võtke kaas ära;
võtke patarei patareihoidikust välja;
paigaldage uus patarei CR2032 patareihoidikusse, järgides
polaarsust;
pange kaas endisele kohale ja ühendage see kruvide abil
alusega

Joonis 12. Toiteelemendi vahetamine
Toiteelemendi laetuse tase määratakse valgusdioodide heleduse järgi.
Seadme tööks valmisolekut kontrollitakse enne iga kasutamist. Seadme normaalselt tööd on kirjeldatud alajaotuses 4.2. „Seade ja töötamine .
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10.4. Võimalike rikete loetelu ja nende kõrvaldamine.
Võimalikud rikked ja meetodid nende kõrvaldamiseks on ära toodud tabelis 2.
Tabel 2
Rikke võimalik põhjus

Nr

Rikke tunnused

1

Valgusdioodid ei sütti nupule vajutamisel

Toiteelement on tühi
või kasutuskõlbmatu

Asendage toiteelement;
kui korras patarei paigaldamine ei viinud seadme sisselülitamiseni, siis saatke seade remonti

2

Pärast programmi käivitamist ei
kosta kõlari heli

Valitud on hääletu töö
programm

Teostage helisignaaliga programmi valik ja käivitage valitud programm (punkt 4.2).
Heli puudumise korral saatke seade remonti

3

Seade ei välju programmi valiku
režiimist ega lülitu välja

Elektriskeemi rike

Saatke seade remonti

4

Seadmesse paigaldatud toiteelement on tühjaks saanud lühikese
ajaga (alla kuu aja), kuigi seadet
pole väga intensiivselt kasutatud

Elektriskeemi rike

Saatke seade remonti

5

EMK LLS SKIT indikaatori abil
kontrollimisel selgub, et kiirgus
puudub

Elektriskeemi rike

Saatke seade remonti

Kõrvaldamise meetod

Muude rikete tekkimise korral pöörduge müüja poole. Aadressid ja kontakttelefonid on kirjas antud juhendis ja pakendil.

10.5. Tehniline hooldus
Tehnilist hooldust ei ole seadme elutsükli jooksul ette nähtud.
Seadme töökorras olekut ja kiirgusomadusi kontrollitakse üks kord aastas müüja tehnilise toe punktides.
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11. SEADMEGA TÖÖTAMINE
Seadme raviotstarbeline kasutamine on reglementeeritud käesoleva kasutusjuhendiga.
Mõjutades MM-elektromagnetväljaga seadme TRIOMED COMPACT 1,5 (31-38) abil nahka, saab mõjutada siseorganeid ja organismi eluliselt olulisi funktsioone.
Programmid nr 1-7 tagavad EMK MM-vahemiku mõju ühtlase kandva sagedusega ning mitmesuguste madalsageduslike modulatsioonide ja integraalse võimsuse jaotusega protseduuri jooksul.
Programmid 6 ja 7 tagavad millimeeter-EMK ja infrapunakiirguse.
Programm nr 8 tagab ainult infrapunatoime.
Programmi nr 1 distantsilt ja teiste programmide kohalikult üheskoos kasutamine tagab multimodaalse
toime ja tugevdab ravitoimet.
Seadme mõjupiirkonnaks selle reeglipärasel kasutamisel ning füsioteraapia ja taastusravi (rehabilitatsiooni)
põhimõtete järgimisel võivad olla:
 patoloogiline kolle või selle projektsiooniala,
 organite projektsioon Headi tsoonis,
 bioloogiliselt aktiivsete punktide ja tsoonide alad,
 lülisamba, liigeste ja magistraalsoonte alad.
Programmi ja mõjutsoonide valik MM- ja IP-teraapia korral mitmesuguste haiguste puhul peab toimuma
juhtivast sündroomist lähtuvalt sõltuvalt põhjusest, patoloogilise kolde lokaliseerimisest, haigestumise staadiumist ja organismi seisundist.
Teraapia süsteemsed efektid on pikaajalise toimega. Toimehetkel ilmneb üksnes esmane positiivne efekt,
mis kasvab 2 – 3 nädala jooksul pärast ravikuuri. Seepärast on otstarbekas teha ravikuuride vahel 3 kuni 8 nädala pikkune vaheaeg sõltuvalt patsiendi seisundist.
Individuaalne raviprogrammide ja -skeemide valik käsitleb toime kohta ja kestust, raviprotseduuride kogust.

11.1. Programmide kirjeldus
Programm nr 1 „Harmoonia – kaugmõjutamine.
Kasutatakse põhirežiimina järgmistel juhtudel:
- ägedate ja ägenenud krooniliste haiguste profülaktikaks
- ägedate ja ägenenud krooniliste haiguste tüsistuste riski vähendamiseks üldise adaptatsiooni stimuleerimise ja organismi stressogeensete tegurite vastusreaktsioonide optimeerimise läbi;
- pidevaks toetavaks teraapiaks krooniliste haiguste korral;
- üldtugevdavaks teraapiaks intensiivsete füüsiliste ja psühhoemotsionaalsete koormuste korral.
Kaugmõjutamine
- soodustab vegetatiivse närvisüsteemi sümpaatilise ja parasümpaatilise osa aktiivsuse tasakaalu taastamist;
- suurendab organismi neurohumoraalsete reaktsioonide summaarset aktiivsust;
- ennetab sümpato-adrenaalsüsteemi kurtumist ja kroonilise stressi arengut;
- optimeerib organismi adaptiivseid reaktsioone;
- soodustab organismi funktsionaalsete reservide taastamist.
Programm nr 2 „Universaalne – mõeldud ägedate ja ägenenud krooniliste haiguste profülaktikaks vegetatiivse närvisüsteemi ja immuunsüsteemi funktsioonide parandamise ja organismi vastusreaktsioonide optimeerimise läbi. Kasutatakse I-II astme patoloogiliste seisundite korral, millega kaasneb desadaptatsiooni sündroom.
Programm tagab toime 10 minuti jooksul.
Seadet kasutatakse programmis 2 kontaktselt.
Programm nr 3 „Tervendaja – mõeldud pikaajaliseks toetavaks teraapiaks põhiravi kuuride vahelisel perioodil, mida viiakse muuhulgas läbi, kasutades seadet programmide nr 2-7 jär-
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gi. Soovitatakse kasutada ka nõrgestatud ja vanemaealiste patsientide põhiravikuuri ettevalmistamisel. Toime
soodustab organite funktsionaalse puudulikkuse leevendumist adaptatsioonilis-kompensatoorsete mehhanismide aktiveerimise läbi. Kasutatakse patoloogiliste seisundite puhul, millega kaasneb oluline organite funktsioonihäire (II-III aste).
Programmi „Tervendaja kasutamiseks on vaja esialgu viia seade valitud tsooni ja alles seejärel sisse lülitada.
Kõnealuse programmi puhul soovitatakse kohalikku toimet kolde piirkonnas või Headi tsoonide aktuaalsetes (valulikes) organite projektsioonipiirkondades.
Toimeaeg ühele tsoonile – 20 minutit, 1-2 korda päevas. Ravikuur – 10-12 protseduuri.
Programm nr 4 „Antistress – mõeldud pikaajalise stressisündroomi alandamiseks eesmärgiga ennetada stressikahjustusi südame-veresoonkonnas, seedeelundkonnas, kesk- ja vegetatiivses närvisüsteemis; valusündroomi kupeerimiseks abistava vahendina lisaks ravimitele,
nende annuse vähendamiseks. Näidustatud suurenenud väsimuse, üleväsimuse, suurenenud
ärrituvuse, psühhoemotsionaalse erutuse, unehäirete, tujulanguse korral.
Kasutamisel on täheldatud vereringe paranemist kapillaaride läbilaskvuse suurenemise arvel, vere reoloogiliste omaduste paranemist; piirkondliku venoosse ja lümfaatilise voolu tugevnemist; kesk- ja vegetatiivse närvisüsteemi tegevuse regulatsiooni normaliseerumist; pehmet rahustavat ja
depressioonivastast mõju.
Stressivastaste mõjude aktiveerimiseks soovitatakse programmis nr 4 mõjutada radiaalarteri projektsiooni
randmepiirkonnas, kõrvanibu piirkonnas, vasaku peopesa keskel (aeglased ringikujulised liigutused).
Ühe tsooni mõjutamise aeg – 10 minutit, 1 kord päevas. Ravikuur – 10 protseduuri.
Programm nr 5 „Fööniks – põletikuvastase mõjuga. Kasutatakse haavade, marrastuste,
põletuste ravimisel, et vähendada haavanakkuse ohtu ja kiirendada kahjustatud kudede paranemist; mitmesuguste ägedate ja ägenenud krooniliste põletikuliste protsesside raviks (sealhulgas liigestes), vähendab turset ja valusündroomi. Põletikuvastaste efektide aktiveerimiseks
soovitatakse programmis nr 5 mõjutada kohalikult põletikukolde tsooni, samuti radiaalarteri
projektsiooni randmepiirkonnas, piirkonda välimise pahkluu ja (selle keskpunkti joonel)
Achilleuse kõõluse vahel.
Ühe tsooni mõjutamise aeg – 15 minutit, 1 kord päevas. Ravikuur – 15 protseduuri.
Programm nr 6 „Edelweiss – toime on antihüpoksiline ja antioksüdantne.
Tõstab vastupidavust heemilisele, tsirkulatoorsele ja koehüpoksiale.
Parandab mikrotsirkulatsiooni ja koehingamist, soodustab hingamisfunktsiooni normaliseerumist (gaasivahetus kopsudes, hemoglobiin veres, hingamise fermendid, hapniku transport ja
utiliseerimine, ATP süntees). Redoksprotsesside aktiveerimine tagab organismi energiaga varustamise paranemise.
Aktiveerub organismi hapnikuvaeguse tõttu tekkinud vabade radikaalide vastu kaitsmise süsteem.
Programmi nr 6 on otstarbekas kasutada seisundite korral, mis ohustavad rakkude hapnikuga varustamist
tekitavad atsidoosi riski (mägedesse tõusmine, viibimine kinnistes ruumides, saastunud õhuga suurlinnas, üleväsimuse korral). Näidustatud ägedate ja ägenenud krooniliste haiguste korral, millega kaasneb intoksikatsioon, mikrotsirkulatsiooni häirete või komplitseeritud hingamispuudulikkuse või vereringepuudulikkuse korral.
Antihüpoksilise ja antioksüdantse mõju aktiveerimiseks soovitatakse kasutada programmi nr 6 põlveõndla
põlveliigese painutamisel tekkiva kortsu ääres siseküljel, radiaalarteri projektsiooni randmepiirkonnas, unearterite projektsioonis.
Ühe tsooni mõjutamise aeg – 15 minutit, 1 kord päevas. Ravikuur – 15 protseduuri.
Programm nr 7 „Noorus – kasutatakse ainevahetushäirete korral, vananemisprotsesside
aeglustamiseks. Mõju on suunatud kudede toitmise taastamisele ja ainevahetuse normaliseerimisele. Taastab aktiivselt organismi rakke ja kudesid, suurendab retseptoorse süsteemi tundlikkust bioloogiliselt aktiivsetele ainetele ja hormoonidele, parandab organite talitust.
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Protsesside aktiveerimiseks soovitatakse programmis nr 7 mõjutada patoloogilise kolde piirkonda (troofilised haavandid, haavad), samuti radiaalarteri projektsiooni randmepiirkonnas, unearterite projektsiooni, rangluualuse piirkonna välimist kolmandikku, piirkonda küünarnukivoldi keskel.
Ühe piirkonna mõjutamise aeg – 20 minutit, 2 korda päevas. Ravikuur – 20 protseduuri.
Programm nr 8 „Footon - madala intensiivsusega IP-toime aitab optimeerida rakkude
energiaga varustamise protsesse, parandada rakusisese süsteemi regulatsiooni ja aktiveerida
biosünteetilisi protsesse. Tagab võimaluse energia resonantsneeldumiseks rakus, see võimaldab
aktiveerida ainevahetusprotsesse ja tõsta nende energiatõhusust hapnikupuuduse tingimustes.
Peamised näidustused infrapunakiirguse kasutamiseks on järgmised: piirkondade ettevalmistamine järgnevaks MM-toimeks, armistunud muutused kudedes ja organites, alaägedad ja
kroonilised mittemädased siseorganite põletikulised haigused, halvasti paranevad haavad ja troofilised haavandid, perifeerse närvisüsteemi haigused, millega kaasneb valusündroom, jääknähud pärast põletusi ja külmumisi, vegetatiivsed düsfunktsioonid, diabeeditüsistused.
Vastunäidustused infrapunakiirguse kasutamiseks on järgmised: hea- või halvaloomulised uusmoodustised,
tuberkuloosi aktiivsed vormid, III staadiumi hüpertooniatõbi, verejooks, samuti vereringe II–III staadiumi puudulikkus. Ei soovitata mõjutada silmi.
Programmiga nr 8 mõjutatakse kohalikult kolde piirkonnas (haava pind, troofilised haavandid, kroonilised
mittemädased põletikulised haigused, armistunud muutused), samuti põlveõndla põlveliigese painutamisel
moodustuva voldi ääres siseküljel, rangluualusel välisel kolmandikul, piirkonnas VII kaelalüli ja I rinnalüli vahel
selgroopiirkonnas.
Ühe piirkonna mõjutamise aeg – 15 minutit, 2 korda päevas. Ravikuur – 10 protseduuri.

11.2. Protseduuri kirjeldus
- Patsient võtab sisse mugava asendi.
- Enne raviprotseduuri algust tuleb valida toimeprogramm ja seade korduva vajutusega juhtimisnupule sisse
lülitada.
- Programmide nr 2 – 8 kasutamisel asetatakse seade patsiendi kehale esipaneeliga väljapoole ja hoitakse
käega kinni.
- Kiirguse sisselülitamiseks ja raviprotseduuri alustamiseks tuleb
vajutada juhtimisnuppu. Seadme normaalse töö puhul lülituvad perioodiliselt sisse valgusdioodid niisuguses kombinatsioonis, mis vastab valitud programmile; on kuulda kõlari heli.
- Toimeaeg määratakse kasutatava programmiga. Seanssi ei soovitata katkestada. Pärast protseduuri lõppemist lülitub seade
automaatselt välja.
- Protseduuri enneaegseks lõpetamiseks vajutage suvalisel hetkel
juhtimisnuppu.
- Seadet soovitatakse liigutada
 laialdaste bioloogiliselt aktiivsetes piirkondades aeglaste
ringliigutustega;
 lülisamba, suurte ja magistraalsete veresoonte piirkonnas –
pikiliigutustega.

Tähelepanu: ebameeldivate tunnete tekkimisel, mis ei kao
pärast 3 protseduuri, või seisundi halvenemisel soovitatakse
seadme kasutamine katkestada ja pöörduda raviarsti poole.
11.3. Kohalik mõju kolde piirkonnas
Patoloogilise kolde pindmisel asetsusel (trauma, põletik) ja selle
valu, punetuse, turse korral peab mõju olema kohalik.
Joonis 13. Headi projektsioonitsoonid
1 – kopsud, 2 – maks; 3 – magu ja kõhunääre; 4 – maks; 5 – neerud; 6 – peensool;
7 – jämesool; 8 – kusejuha; 9 – süda.
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Mõjutada soovitatakse haiguse algusperioodil 4 – 5 korda ööpäevas 5 – 7 minutit, vähendades protseduuride arvu järkjärgult seisundi paranemisel.

11.4. Seadme kasutamine Headi tsoonides
Seljaaju segmentide ja siseorganite vahel on tihe regulatoorne side. Seepärast ilmnevad siseorganite haigestumisel reflektoorsed muutused segmentaarselt seotud funktsionaalsetes piirkondades, mis on eeldatavasti innerveeritud samade seljaaju segmentide poolt. Reflektoorsed muutused võivad tekkida nahal, lihastes,
side- ja muudes kudedes ning mõjutada omakorda esmast kollet ja toetada patoloogilist protsessi.
Suuremat osa kahjustatud siseorganite mõjutamisest teostatakse füsioteraapias Headi tsoonide kaudu.
Enamasti annab niisugune ravi positiivseid tulemusi.
Joonisel on näidatud suurenenud nahatundlikkuse piirkonnad, mida nimetatakse Headi projektsioonitsoonideks. Nendes nahapiirkondades tekitab iga mõjutamine surve, puudutuse, külma või kuumaga valuliku või
ebameeldiva tunde.
Projektsioonitsoonide keskused on niinimetatud aktiivsed „häirepunktid või „kontsentreeritud valu punktid , kuhu saadetakse haigestunud organi „hädasignaal . Neid punkte pole raske leida, need muutuvad mõjutamisel tundlikuks, isegi valulikuks. Kõrgenenud tundlikkus kaob organi või organsüsteemi talituse normaliseerumisel.
Mõjutada soovitatakse piirkonda, mis on vastavuses haige organiga.
Ühe tsooni või bioloogiliselt aktiivse punkti mõjutamise aeg on 10 kuni 15 minutit. Toime aeg kokku ei või
ületada 60 minutit päevas. Ravi alguses (1–2 päeva) on otstarbekas kasutada seadet regulatoorsete süsteemide aktiveerimiseks (1 protseduur päevas). Pärast organismi harjumist võib ravi intensiivsust suurendada 2–3
protseduurini ööpäevas. Vajaduse korral võib ravikuuri korrata 2–3 kuu tagant.
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11.5 Mõju bioloogiliselt aktiivsetele piirkondadele
Kaela tagakülg, kukal, õlavööde, selja ja rinna ülemine osa vastavad nn kaelapiirkonnale, mis on erakordselt
oluline seoses siin paiknevate kaelanärvipõimikutega, mis mõjutavad veresoonkonda, peaaju, hüpofüüsi esiosa
ja kilpnäärme funktsionaalset seisundit.
Antud tsooni mõjutamine määratakse hüpertooniatõve, unehäirete, ülajäsemete troofiliste häirete korral.
Mõjutamine määratakse 4 kaelalüli - 3 rinnalüli (C4-D3) tasandil paravertebraalselt õlavöötmega ja teostatakse aeglaste ülalt alla piki- või siksakliigutustega 1 minuti jooksul kordamööda igal liinil, hoides seadet 5-7 sekundit
kõige valulisemates kohtades.
Protseduuri üldist kestust tuleb vähehaaval pikendada: esimesed protseduurid 4 minutit., järgmised 6-8
minutit iga päev. Ravikuur on 10-12 protseduuri.
Rinnaalune ja ülemine lumbaalpiirkond on olulised refleksogeensed tsoonid, mille mõjutamisel mõjutatakse nende organite funktsionaalset seisundit, mis asuvad selles piirkonnas, esmajärjekorras neerud ja neerupealised.
Mõjutatakse paravertebraalselt 10 rinnalüli – 2 nimmelüli (D10-L2) tasandil suunaga alt üles, mitu korda igal
liinil, peatudes valu suurema lokalisatsiooni piirkondades.
Esimeste 2-3 protseduuri kestus on 8-10 minutit; iga järgmise protseduuri kestust suurendatakse 1 minuti
võrra, kuni jõutakse 12-15 minutini, iga päev, kuur on 12-15 protseduuri.
Nimme-ristluupiirkonna mõjutamine mõjutab vereringet ja kudede troofikat alajäsemetes, samuti väikese
vaagna organites. Seda kasutatakse alajäsemete veresoontehaiguste ja traumade korral, sugunäärmete hormonaalse funktsiooni stimuleerimiseks. Protseduuril on organismile üldine toniseeriv toime. Mõjutatakse aeglaste piki- ja ringliigutustega vertebraalselt 4 nimmelüli – 3 ristluulüli korda päevas, kuur on 12-15 protseduuri.
Rinnakualuses piirkonnas asuv päikesepõimik on kõhuõõne, väikese vaagna, rinnakorvi, pikiaju keskuste
vegetatiivsete sidemete kese. Selle mõjutamine on soodne loetletud organitele ja kesknärvisüsteemile.
Epigastraalpiirkonnas ei tehta protseduuri enne kui 1-1,5 tundi pärast sööki, teostades 1 minuti jooksul aeglasi
libisevaid ringliigutusi kellaosuti suunas, aegamisi keskosi hõlmates. Seejärel hoitakse seadet 1 minut ühel kohal mõõkjätke juures. Protseduuri aja jooksul (8-10 minutit) korratakse seda kõike 4-5 korda. Ravi jätkatakse
iga päev või üle päeva, kuur on 10-12 protseduuri.
Kliinilised uuringud on näidanud seost kõhu eesseina alumise piirkonna urogenitaalsete organitega. Kõhu
eesseina mõjutamine annab võimaluse neid organeid aktiivselt mõjutada. Kiirgurit liigutatakse aeglaselt üle selle alasirgjooneliselt, siksakis ja ringliigutustega. Toime kestus on 12-15 minutit, kuur on 10-15 protseduuri. Real
juhtudel on otstarbekas teha seda koos nimme-ristluupiirkonna massaažiga.

11.6. Mõju refleksogeensetes piirkondades
Peale segmentaarsete piirkondade on inimese kehal ka teisi refleksogeenseid piirkondi, mis vastavad mitmete organite ja kehaosade projektsioonile ajukoorel. Nende hulka kuuluvad peopesa, tald, nina, kõrvad, koljukatted.

11.7. Erimetoodikad
Metoodikate kirjelduse alguses tuuakse ära baastpiirkonnad programmiga nr 2 mõjutamiseks.
Niisuguste haiguste olemasolu (sündroomide ja sümptomite) korral, mis on loetletud programmides nr 3-8,
valitakse täiendavalt patsiendile sobiv programm.
Optimaalse ravitoime saavutamiseks igal protseduuril soovitatakse mõjutada 2 – 3 piirkonda.
Protseduurid toimuvad 3 korda päevas.
Ühe kuuri jooksul järgnevad programmid ja mõjutamiskohad järgmiselt:
- hommikul ja õhtul protseduurid baaspiirkondades (programm nr 2),
- päeval programmi järgi, mis on valitud programmide nr 3-8 hulgast, piirkondades, mis on valitud programmi kirjelduses näidatud.
Programmi nr 2 ravikuuri kestus määratakse neist kõige pikema järgi.
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Kontaktmõju kasutatakse erimetoodika korral koos distantsmõjuga programmi nr 1 „Harmoonia järgi 2
korda päevas.
Vajaduse korral määratakse korduskuur 1 – 1,5 kuu pärast.
11.7.1. Külmetushaiguste, gripi, ägedate respiratoorsete nakkuste, üldise immuunsuse vähenemise korral tervenemise ja rehabilitatsiooniperioodi ajal pärast haigusi.
- Harknäärme piirkond (rangluuotste vahel).
- Päikesepõimiku piirkond.
- I ja II kämblaluust moodustunud kolmnurga tipus käe tagaküljel.
- Reie sisekülje keskpaik.
- Piirkond põlveõndlast paremal ja vasakul.
Toimeaeg ühes piirkonnas5-7 minutit. Kuur on 10-15 protseduuri. Protseduure soovitatakse teha 1 - 2
korda päevas.
11.7.2. Kroonilise südamepuudulikkuse korral (südame isheemiatõbi, stabiilne I-IV funktsionaalse klassi
stenokardia; I-II staadiumi arteriaalne hüpertensioon, rütmihäired — harv ventrikulaarne arütmia, harv
supraventrikulaarne arütmia).
- Rinnakupiirkond ja sellest vasakule jääv ala (alumine ½).
- Piirkond rangluu all vasakul.
- Taga vasaku abaluu all, abaluude vahel vasakul, vasakul abaluul.
- Esimese ja teise kaelalüli projektsioon.
- Kuklapiirkond
- Radiaalarteri projektsioon paremal randmel.
Mõjutatakse esmalt keha esimest, seejärel tagumist poolt. Võib teha väikseid ringliigutusi diameetriga
kuni 2-3 cm kellaosuti suunas. Toimeaeg ühes tsoonis on 20 minutit. Ravikuur on 10 protseduuri.
11.7.3. Kesknärvisüsteemi orgaaniliste haiguste korral (isheemiline insult, hulgiskleroos, koljutrauma,
traumaatiline entsefalopaatia).
- Radiaalarteri projektsioon paremal randmel.
- Vasaku peopesa keskel.
- Oimulohud paremal ja vasakul.
- Esimese kaelalüli projektsioon.
- Kaelapiirkond.
- Unearterite projektsioon kaelal paremal ja vasakul.
- Põlveõndla tsoon.
Toimeaeg ühes tsoonis on 10 minutit. Ravikuur on 15-20 protseduuri. .
11.7.4. Ajuvereringe puudulikkuse ja düstsirkulaarse entsefalopaatia korral (kerge ja keskmise raskusastmega).
Seade pannakse õlaliigese välispinnale õlaluu pea tasandile (peaaju kahjustuskolde vastaspoolele, difuussete häirete korral aga eelistatavalt parempoolsele liigesele).
Mõjutatakse 30 minuti jooksul, hommikul ja õhtul. Kokku tehakse 10-15 igapäevast protseduuri.
11.7.5. Alajäsemete veresoonte haiguste korral (krooniline veenipuudulikkus, varikoos, tromboflebiidi
järgne haigus).
- Vasak õlaliiges õlaluu pea tasandil.
- Seitsmenda kaelalüli ogajätke tasand.
- kolmanda nimmelüli projektsioon.
- Põlveõndlast paremal ja vasakul.
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- Nimmepiirkonnast kuni Achilleuse kõõluseni, välja arvatud reite ja põlvede esipool.
Liigutada seadet aeglaselt libisevate liigutustega alt üles, väikeste ringidena. Toimeaeg ühele tsoonile on
20 minutit. Ravikuur on 10 protseduuri.
11.7.6. Hingamisteede krooniliste põletikuliste haiguste korral (krooniline bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, bronhiaalastma).
- Rinnaku ülemine kolmandik.
- Rinnaku kehaga ühendumise koht.
- Rangluualuse veresoontekimbu projektsioon.
- Vasak niudepiirkond.
- Esimese kaelalüli projektsioon.
- Kaelapiirkond.
- Paravertebraalselt, 3 ja 10 rinnalüli tasandil.
Toimeaeg ühes tsoonis 10 minutit. Kuur on 10-12 protseduuri.
11.7.7. Krooniliste lülisamba ja liigesehaiguste korral (osteohonroos, osteoartroos, spondüloartroos).
- Valu lokaliseerumise tsoon.
- Kahjustatud liigese ja seda ümbritsevate alade projektsioon.
- Esimese ja teise kaelalüli projektsioon.
- Vasaku rangluualuse veresoonekimbu projektsioon.
- Nimme-ristluupiirkond.
- Paravertebraalselt, piki lülisammast üles-alla.
- Maksaprojektsiooni piirkond.
Toimeaeg ühes tsoonis 20 minutit. Kuur on 15-20 protseduuri.
11.7.8. Gastroduodenaalsete haavandite korral.
- I ja II kämblaluust moodustunud kolmnurga tipus käe tagaküljel.
- Põlveliigese külgmine välispind (sääreluu lateraalne kondüül).
- Süvend seitsmenda kaelalüli all.
- Päikesepõimiku piirkond (mõõkjätke ja naba vahepeal).
- Valu projektsioonikohad kõhu esiseinal. Rahuolekus valu puudumise korral määratakse mõjutsoon maksimaalse valulikkuse või ebamugavuse järgi pindmisel või sügaval palpatsioonil.
Toimeaeg ühes tsoonis 30 minutit. Kuur on 10-25 protseduuri. Protseduure soovitatakse läbi viia 1 - 2
korda päevas.
11.7.9. Diabeedist tingitud polüneuropaatia korral.
- Piirkond põlveõndla põlveliigese painutamisel moodustuva voldi ääres siseküljel paremal.
- Parem kõrvanibu.
- Piirkond VII kaelalüli ja I rinnalüli vahel.
- Piirkond põlveliigese siseküljel 3 cm põlvekedra äärest madalamal, paremal.
- Piirkond põlveõndla voldi lõpus siseküljel vasakul.
- Õlapiirkond, küünarluu jätkest kõrgemal (2 cm küünarnukist kõrgemal), paremal.
- Kõige valulikumad tsoonid põlve sisepinnal.
- Kõige valulikumad tsoonid jalalabal.
Toimeaeg ühes tsoonis 20 minutit. Kuur on 20-25 protseduuri.
11.7.10. Kliimaksi ja prostatiidi korral.
- Harknäärme piirkond (süvend rangluuotste vahel).
- Häbemepiirkond.
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- Nimme-ristluupiirkond.
- Lahkliha piirkond.
- Reite sisekülje keskosa.
- Esimese kaelalüli projektsioon.
- Neerupealiste projektsioon.
- Radiaalarteri projektsioon paremal randmel.
Toimeaeg ühes tsoonis 10-12 minutit. Kuur on 20 protseduuri.
11.7.11. Kerge depressiooni korral.
- Põlve külgmine-tagumine piirkond vasakul ja paremal.
- Radiaalarteri projektsioon paremal randmel.
- Tsoon jalalaba siseküljel, taha ja alla esimese pöialuu pea juurest vasakul ja paremal.
- Põlveõndla tsoon vasakul ja paremal.
- Jalalaba keskmise kolmandiku tsoon I ja II varba vahel vasakul ja paremal.
- Randmeliigese ristivoldi sisekülg vasakul ja paremal.
Toimeaeg ühes tsoonis 10 minutit. Kuur on 15 protseduuri.
11.7.12. Liigutuste koordinatsioonihäirete korral.
Liigutuste koordinatsioonihäired võivad olla seotud mitmesuguste põhjustega, sealhulgas kesknärvisüsteemi degeneratiiv-düstroofiliste haigustega.
- Peopesa.
- Tald.
Iga tsooni mõjutatakse kolm korda 1 minuti jooksul ravikuuri alguses ja 10 – 12 korda kuuri lõpus. Seadet
liigutatakse aeglaste spiraalsete liigutustega peopesa/talla keskelt perifeeria suunas, hõlmates aeglaselt kogu
pinna.
Protseduur sisaldab 2 sümmeetrilise tsooni (mõlemad peopesad ja tallad) mõjutamist ja seda korratakse 3
korda päevas (1 protseduur: vasak ja parem peopesa; 2 protseduur: vasak ja parem tald; 3 protseduur: vasak ja
parem peopesa jne). Kuuri jooksul pikeneb iga tsooni mõjutamisaeg iga päev 1 minuti võrra.
Kuuri pikkus on 12 - 14 päeva. Korduskuri soovitatakse 2 - 3 nädala pärast. Järgmised ravikuurid tehakse
vaheajaga 3 kuni 6 nädalat.
11.7.13. Psoriaasi korral (progresseeruv ja statsionaarne staadium).
- Rinnaku kehaga ühendumise koht.
- Põlveõndla piirkond paremal ja vasakul.
- Jalalaba keskmise kolmandiku tsoon I ja II varba vahel vasakul ja paremal.
- Põlve külgmine-tagumine piirkond vasakul ja paremal.
- Maksaprojektsiooni piirkond.
Toimeaeg ühes tsoonis 15 minutit. Kuur on 20 protseduuri.
11.7.14. Atoopilise dermatiidi korral täiskasvanutel ja lastel.
- I ja II kämblaluust moodustunud kolmnurga tipus käe tagaküljel.
- Põlveõndla piirkond paremal ja vasakul.
- Jalalaba keskmise kolmandiku tsoon I ja II varba vahel vasakul ja paremal.
- Neerupealiste projektsioon.
- Põlve külgmine-tagumine piirkond vasakul ja paremal.
- Maksaprojektsiooni piirkond.
Toimeaeg ühes tsoonis 15 minutit. Kuur on 15 protseduuri.
11.7.15. Viirushepatiidi korral.
- Piirkond põlveõndla põlveliigese painutamisel moodustuva voldi ääres siseküljel paremal ja vasakul.
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- Jalalaba sisekaare piirkond paremal ja vasakul.
- Randmeliigese piirkond 1,5 cm randme ristvoldist kõrgemal väikese sõrme poolel paremal ja vasakul.
- II nimmelüli ogajätke piirkond paremal ja vasakul.
- Maksapiirkond paremal ja vasakul.
- Põlveõndla piirkond paremal ja vasakul.
- Jalalaba keskmise kolmandiku tsoon I ja II varba vahel vasakul ja paremal.
- Põlveliigese siseserva piirkond 3 cm allpool põlvekedra äärt paremal ja vasakul.
Toimeaeg ühes tsoonis 20 minutit. Kuur on 15 protseduuri.
11.7.16. Bronhiaalastma korral.
- Radiaalarteri palpeerimistsoon („pulsitsoon ) paremal ja vasakul.
- Parema õlaliigese tagumine pind.
- Jalalaba keskmise kolmandiku tsoon I ja II varba vahel vasakul ja paremal.
- Õla tagumine pind, piirkond küünarnukist kõrgemal vasakul ja paremal.
- Põlve eesmise-välimise piirkonna ülemine kolmandik vasakul ja paremal.
- Achilleuse kõõluse keskkoht paremal ja vasakul.
- Peopesa keskpaik.
Toimeaeg ühes tsoonis 10 minutit. Kuur on 15 protseduuri.
11.7.17. Generaliseerunud granuloosse, granulomatoosse ja fibroosse kerge ja keskmise raskusastmega
parodontiidi, krooniline apikaalse periodontiidi korral.
- Rinnaku kehaga ühendumise koht.
- I ja II kämblaluust moodustunud kolmnurga tipus käe tagaküljel.
- Radiaalarteri palpeerimistsoon („pulsitsoon ) paremal ja vasakul.
- Põlveõndla piirkond paremal ja vasakul.
- Achilleuse kõõluse keskkoht paremal ja vasakul.
- Vasaku õlaliigese piirkond õlaluu pea tasandil.
Toimeaeg ühes tsoonis 15 minutit. Kuur on 20 protseduuri.
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