
Terapia światłem WLP
Impulse-Line



Łączona terapia Wave-Light-Pulse

Komentarz

2 do 3 razy dziennie + 5 minut PMF

2 do 3 razy dziennie

2 do 3 razy dziennie

2 do 3 razy dziennie

2 do 3 razy dziennie

2 do 3 razy dziennie

2 do 3 razy dziennie

4 razy dziennie

4 razy dziennie

4 razy dziennie

2 razy dziennie

2 razy dziennie

Wskazanie

Świeże (ostre) rany bezpośrednio po urazie

Ciężko gojące się, otwarte rany

Na początku procesów gojenia się ran

Gojenie ran w zaawansowanym stadium

Ostry stan zapalny mięśni

Przewlekłe stany zapalne mięśni

Stan zapalny mięśni, początek gojenia się włókien

Stan zapalny mięśni, zaawansowane stadium gojenia się włókien

Nagromadzenie płynów pod skórą

Nagromadzenie płynu w stawach

Ostry ból

Przewlekły ból

Czas (t)

2 min

1 min

1 min

1 min

1 min

1 min

1 min

2 min

1 min

1 min

1 min

1 min

Częst. (F)

4 Hz

15 Hz

8 Hz

15 Hz

6 Hz

15 Hz

10 Hz

8 Hz

12 Hz

15 Hz

4 Hz

8 Hz

Intens. (I)

4

8

8

10

10

10

10

10

8

10

6

10

Poziom (L)

3

12

6

12

2

12

12

6

12

12

6

10

Uwaga: Wszystkie zalecane informacje są oparte na praktycznych doświadczeniach. Powinieneś zdecydowanie obserwować 
zwierzę i dokładnie diagnozować zmiany. Długotrwałe leczenie nie powinno odbywać się bez porady weterynaryjnej. 

W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny +48 796 333 562

Przykładowe ustawianie parametrów terapii WLP w programie P 01

1.  Przewiń do ekranu P 01 za pomocą przycisku [Blättern/Page].
2.  Wybierz program P 01 za pomocą przycisku [Zählen/Count] .
3.  Naciśnij przycisk [Ändern/Change]
4.  Przewiń do ekranu L XX (XX cyfra na ekranie) za pomocą przycisku [Blättern/Page].
5.  Wybierz poziom częstotliwości światła za pomocą przycisku [Zählen/Count]
 na L = 01-14. Oznacza to, że poziom częstotliwości zgodny z tabelą został aktywowany.
 Ważne! Dla aktywacji leczenia łączonego jest to ustawienie o wartości >= 1
6.  Przewiń do ekranu F XX  (XX cyfra na ekranie) za pomocą przycisku [Blättern/Page]. 
7.  Wybierz częstotliwość za pomocą przycisku [Zählen/Count] na F = 01-15.      
 Ważne! Dla aktywacji leczenia łączonego jest to ustawienie o wartości >= 1 
8. Przewiń do ekranu + XX (XX cyfra na ekranie) za pomocą przycisku [Blättern/Page].
9.  Wybierz czas za pomocą przycisku [Zählen/Count]. Ustaw czas zgodnie z zaleceniami.
10. Naciśnij przycisk [Ändern/Change], a parametry zostaną zapisane. Teraz parametry dla
  programu P 01 są ustawione.
11. Jeśli teraz naciśniesz przycisk [Start/Stop], program się uruchomi.

Ważne! Kabel zasilający do urządzenia WLP musi być podłączony do gniazda WLP, w innym przypadku
sterowanie nie będzie działało!

Poziom WLP i częstotliwości w jednostce sterującej

Ustawianie parametrów WLP w menu jednostki sterującej

Poziom (L)

1

2

3

4

5

Poziom (L)

6

7

8

9

10

Poziom (L)

11

12

13

14

-

Częstotliwość (F)

1 Hz

2 Hz

5 Hz

10 Hz

20 Hz

Częstotliwość (F)

50 Hz

100 Hz

200 Hz

500 Hz

1000 Hz

Częstotliwość (F)

1500 Hz

2000 Hz

2500 Hz

5000 Hz

-



1. Pozostań 1 min na każdym punkcie, zachowując
 odstęp 2-3 cm nad zranionym/napiętym mięśniem. 
 Jeśli leczona jest górna część kręgu szyjnego, 
 pozostań nad nią co najmniej 2 min pomiędzy 
 poszczególnymi kręgami. Podczas pracy z  WLP
 należy przez 1 min działać w dowolnym punkcie
 powyżej obszaru obrażeń. Wybierz lokalizację w
 taki sposób, aby zapewnić leczenie zakresowe.

2. Pozostań 1 min na każdym punkcie, zachowując odstęp
 2-6 cm nad zranionym/napiętym mięśniem. W przypadku
 terapii kręgosłupa pozostań przynajmniej 1 min pomiędzy 
 poszczególnymi kręgami. Podczas pracy z WLP należy pozostać 
 nad kontuzjowanym/napiętym mięśniem przez co najmniej 1 min.

3. Pozostań 1 min na każdym punkcie. Pozostań w okolicy barku/ stawu barkowego w 3 punktach: z przodu,  
 z boku i z tyłu. W przypadku napiętych mięśni barku trzymaj się w zakresie małych 2-4 cm kroków nad   
 napiętymi mięśniami. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym/napiętym mięśniem
 przez co najmniej 1 min.

4. Pozostań 1-2 min na każdym punkcie. Pozostań w okolicy stawu kolanowego w 4 punktach: Wewnątrz z   
 tyłu i z przodu, a następnie na zewnątrz z tyłu oraz z przodu stawu. W przypadku leczenia więzadeł należy  
 pozostawać tylko na przedniej stronie jednak w co najmniej 4 punktach terapeutycznych. Podczas pracy  
 z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym stawem przez co najmniej 1 min.

5. Pozostań 40-100 sek na każdym punkcie.  W okolicy stawu nadgarstkowego w 4-6 miejscach pozostań   
 wokół stawu, aż staw się rozluźni i powierzchnia skóry nie będzie już stwardniała. Podczas pracy z WLP   
 należy pozostać nad kontuzjowanym/napiętym stawem przez co najmniej 1 min.

6. Pozostań 1 min na każdym punkcie. Przy ścięgnach i więzadłach w odcinkach około 2 cm, po 
 uszkodzonej stronie co 1 cm prowadzić w dół z tyłu i z dwóch stron ścięgna zginacza. Najintensywniej   
 potraktować uszkodzony fragment ścięgna lub więzadła. 

7. Pozostań 1 min na każdym punkcie. W obszarze Os Metacarpale III przesuwaj w odstępach co 2 cm w   
 układzie siatki. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kontuzjowanym miejscem przez co najmniej 
 1 min.

8. Pozostań 1 min na każdym punkcie. W okolicy stawu pęcinowego w 4-6 miejscach pozostań wokół   
 stawu, aż staw się rozluźni i powierzchnia skóry nie będzie już stwardniała. Podczas pracy z WLP należy   
 pozostać nad kontuzjowanym stawem przez co najmniej 1 min.

9. Pozostań 1-2 min na każdym punkcie. Na obszarze kopyta, pozostań w 4-6 miejscach wokół kopyta, od   
 tylnej strony kopyta ponad krawędzią korony do przodu, do dolnej krawędzi kopyta. Przy trzeszczkach   
 prowadzić WLP w głąb kopyta. Podczas pracy z WLP należy pozostać nad kopytem przez co najmniej   
 30-60 sek w każdej strefie terapeutycznej 

Zalecenia terapii
Połącz terapię WLP z medycyną tradycyjną i terapią polem magnetycznym. Terapii WLP nie należy wykonywać 
bez porady weterynaryjnej lub terapeutycznej. W przypadku ostrych problemów skonsultuj się z lekarzem 
weterynarii.

Strefy terapii na ciele i kończynach
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