
instrukcja obsługi

Medel Myo Fit 4

Medel Myo-Fit 4 Medel Myo-Fit 4 
4-kanałowy elektroniczny stymulator mi ęśni4-kanałowy elektroniczny stymulator mi ęśni

StandardyStandardy
Niniejsze urządzenie oparte jest na technologii medycznej.

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  urządzenie  zostało  zaprojektowane,  wyprodukowane  oraz  rozprowadzone
zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/CEE.

Urządzenie  spełnia  standardy bezpieczeństwa dotyczące wyrobów elektromedycznych IEC 60601-1,     standardy
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 oraz szczególne zasady bezpieczeństwa  dotyczące
stymulacji nerwów i mięśni IEC 60601-2-10.

PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazania
Podpunkty „Uwaga” zawierają przydatne informacje dotyczące opisywanych funkcji.

Ostrze żenie!Ostrze żenie!

Osobom z rozrusznikiem serca, wewnętrznym defibrylatorem lub innymi aktywnymi implantami, kobietom w ciąży oraz
dzieciom nie wolno używać MYO-FIT 4. 

Nie zakładać elektrod na szyi (z przodu i po bokach), gdyż może dojść do spadku ciśnienia krwi.

Nie używać  MYO-FIT 4, jeśli  pacjent podłączony jest do sprzętu  chirurgicznego wysokiej  częstotliwości,  ponieważ
może to spowodować poparzenia w miejscach pod elektrodami oraz problemy ze stymulatorem.

Nie używać  MYO-FIT 4 w pobliżu urządzeń  krótkofalowych lub mikrofalowych (np. telefony komórkowe), ponieważ
mogą wpłynąć na moc wyjściową stymulatora.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UwagaUwaga

1. Stymulator powinien być używany wyłącznie z elektrodami skórnymi przeznaczonymi do stymulacji nerwów i
mięśni.

2. Elektrody  należy  przyczepić  wyłącznie  na  zdrową  skórę.  Podrażnienia  skóry  uniknie  się,  zapewniając
odpowiedni kontakt elektrod ze skórą. W nielicznych przypadkach może wystąpić nadwrażliwość. Jeśli dojdzie
do podrażnienia skóry, należy przerwać terapię MYO-FIT 4 na pewien czas. Jeśli podrażnienie nie ustępuje,
należy skonsultować się z lekarzem.

3. Wyłącz stymulator przed  zdjęciem elektrod. Jeśli elektroda spadnie, należy najpierw wyłączyć stymulator, a
dopiero  potem  podnieść  elektrodę.   Stymulacja  elektryczna  opuszek  palców  jest  nieprzyjemna,  ale
nieszkodliwa. 

4. Należy być ostrożnym w przypadku używania elektrod  mniejszych niż 7 cm2. Zdarza się, że gęstość prądu
przekracza 2 mA rms/cm2, co zwiększa ryzyko poparzeń. 

5. Podczas stymulacji w okolicach serca należy zachować wyjątkową ostrożność.

6. Medel nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem elektrod.

7. Po stymulacji może pojawić się ból mięśni, który zazwyczaj mija w ciągu tygodnia.

8. Należy używać wyłącznie akcesoriów Medel.

9. Stymulatora MYO-FIT 4 należy używać zgodnie z instrukcją obsługi.

10. Przed użyciem należy sprawdzić działanie stymulatora.

11. Nie używać jednocześnie dwóch (ani więcej) stymulatorów.

12. Nie otwierać przegródki na baterię podczas stymulacji.

13. Stymulator  spełnia  wymagania  MDD  93/42/EEC,  w  tym  wymagania  dotyczące  kompatybilności
elektromagnetycznej. Jednakże nie gwarantuje to, że zakłócenia elektromagnetyczne nie będą mieć wpływu
na urządzenie. Jeśli dojdzie do zakłóceń, należy odsunąć stymulator od pozostałych urządzeń.

14. Jeśli stymulator nie był używany przez  3 miesiące (lub dłużej), należy wymienić baterie.
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NOTATKI: 
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WstępWstęp
Dziękujemy za zakup stymulatora MIIO-FIT 4. Został on zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią elektrycznej
stymulacji mięśni. Regularne stosowanie MYO-FIT 4  podniesie wartość treningu, zarówno w przypadku sportowców
zawodowych jak i amatorów.

Niniejsza instrukcja opisuje, jak bezpiecznie korzystać  ze stymulatora i jak wykorzystywać  go w swoich treningach.
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją, aby uzyskać jak najwięcej korzyści ze stymulatora MYO-FIT 4. 

Więcej  informacji  o  naszych  produktach  oraz  o  elektrycznej  stymulacji  mięśni  znajduje  sie  na  naszej  stronie:
www.medel.it.

Elektryczna stymulacja mi ęśni (EMS)Elektryczna stymulacja mi ęśni (EMS)
Elektryczna stymulacja mięśni (EMS) stosowana jest w rehabilitacji i jako pomoc w treningach na każdym poziomie. 

Głównym celem EMS jest spowodowanie skurczów oraz wibracji mięśni. Aktywność mięśni  kontrolowana jest przez
centralny  i  obwodowy  układ  nerwowy,  dzięki  którym  sygnały  elektryczne  wysyłane  są  do  mięśni.  EMS  pracuje
podobnie, z tym, że mięśnie stymulowane są  impulsami zewnętrznymi poprzez skórę  i  nerwy. W obu przypadkach
mięśnie reagują i dochodzi do skurczu. 

Główne zalety stosowania EMS  jako uzupełnienia tre ningu:
1. Podczas  stymulacji  elektrycznej  wszystkie  włókna  mięśnia  pracują  jednocześnie,  dzięki  czemu stymulacja

mięśnia jest bardziej efektywna od tradycyjnych ćwiczeń.

2. Możliwość wyboru i stymulacji określonej grupy mięśni bez wysiłku towarzyszącemu tradycyjnym ćwiczeniom.

3. Dzięki EMS można szybciej odzyskać kondycję, ponieważ zwiększa się krążenie krwi i poprawia wydzielanie
toksyn.

4. W przeciwieństwie do tradycyjnego treningu EMS stymuluje zarówno włókna wolne jak i szybkie. 

5. Szybszy powrót do sprawności po doznanych urazach.

Przezskórna  stymulacja nerwów (TENS)Przezskórna  stymulacja nerwów (TENS)
TENS to efektywna metoda blokowania informacji bólowej. TENS wykorzystuje mechanizmy walki z bólem systemu
nerwowego do złagodzenia bólu ostrego oraz przewlekłego.

Dobre wyniki odnotowuje sie w walce z bólem ostrym i przewlekłym różnego pochodzenia, ale przede wszystkim w
przypadku bólu stawów, kości, mięśni, skóry, otrzewnej czy bólu pochodzenia nerwowego. W zależności od rodzaju i
natężenia bólu stymulacja nerwów może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie innych form terapii. 

Program walki z bólem wysyła impulsy przez nerwy i blokuje sygnały bólu. Mimo że najlepsze efekty uzyskuje sie w
trakcie stymulacji, często utrzymują się one również po zakończeniu programu. Program poprawia również krążenie
krwi. 

Masaż poprawia krążenie krwi oraz zmniejsza napięcie mięśni.

Program walki z bólem nie zawsze leczy przyczyny bólu. Jeśli ból nie ustępuje, należy skonsultować sie z lekarzem.

Programy do walki z bólem i rozluźniania mięśni mogą być używane tak często, jak jest to konieczne.

Każda sesja powinna trwać minimum 30 min nawet do kilku godzin.

3  
Novamed:  ul.  Traktorowa  143  91-203 Łódź tel. +48  42  714  36  00  infolinia 0  801  011  707   NIP 732  10  04  353  

www.novamed.pl  biuro@novamed.pl   Serwis:   Traktorowa 196   Łódź 91-218,   tel: +48 665 995 697     serwis@novamed.pl



instrukcja obsługi

Medel Myo Fit 4

AkcesoriaAkcesoria
W skład zestawu MIIO-FIT 4 wchodz ą:
1.MYO-FIT 4 stymulator

2.4 kable do elektrod

3.4 pary elektrod 

4.Instrukcja obsługi

5.Bateria

6.Ładowarka

7.Torba

Opis MYO-FIT 4Opis MYO-FIT 4
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Urządzenie wyposażone jest w przyciski wielofunkcyjne.

Nr Przycisk Opis

1 O/I Włączanie i wyłączanie urządzenia

2 Uruchamianie / wyłączanie oraz wybór języka

3 ENTER Potwierdzenie wyboru i przejście do kolejnego ustawienia

4 CLEAR Powrót do poprzedniego ustawienia

5 PAUSE Zatrzymanie stymulacji

6 START Rozpoczęcie stymulacji

7 P+ / P- Zmiana programów na wyższy/niższy

8 ▲▼ Regulacja natężenia kanału od 1mA do 120mA

9 A/B Wybór kanału A lub kanału B

10 C/D Wybór kanału C lub kanału D

Opis działaniaOpis działania
MYO-FIT 4 posiada 4 kanały i 8 elektrod, co oznacza, że można stymulować  cztery grupy mięśni jednocześnie za
pomocą  wielu  programów domyślnych.  Innowacją  danego  stymulatora  jest  możliwość  ustawienia  dwóch  różnych
programów dla kanałów A i  B oraz dla kanałów C i  D, tzw.  opcja „2+2”.  Pozwala ona na jednoczesną  stymulację
różnych części ciała za pomocą różnych programów, np. można korzystać z programu regeneracji mięśnia udowego
po treningu  i  jednocześnie  używać  programu relaksującego mięśni  szyi.  Użytkownik  ma większą  dowolność  przy
wyborze programów, co pozwala zaoszczędzić czas na zbędne ćwiczenia.

Wyświetlane symboleWyświetlane symbole

Praktyczne zasadyPraktyczne zasady
Przed  użyciem  stymulatora  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  instrukcją  i  informacjami  dotyczącymi  wszystkich
programów stymulacji. Przed rozpoczęciem stymulacji należy:
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3. Dokładnie sprawdzić, czy stymulator nie ma widocznych śladów zniszczeń.

4. Usunąć wszystkie pojemniki z wodą znajdujące się w pobliżu stymulatora, ponieważ nie posiada on ochrony
przed zamoczeniem.

5. Upewnić się, że wszystkie akcesoria potrzebne do stymulacji (np. elektrody, kable itd.) są w zasięgu ręki.

Przed u życiem MYO-FIT 4Przed u życiem MYO-FIT 4
1. Do każdego kabla podłącz 2 elektrody. Jedną elektrodę podłącz do pola dodatniego (czerwony łącznik) a

drugą elektrodę do pola ujemnego (czarny łącznik).

2. Przyłóż elektrody do ciała. Przeczytaj punkt dotyczący właściwego nakładania elektrod (str.10).

3. Podłącz kable do MYO-FIT 4. Kable elektrod podłączane są do stymulatora na górze urządzenia.

Impulsy elektryczne wytwarzane przez stymulator  przesyłane są  do mięśni za pomocą  samoprzylepnych elektrod.
Efektywna i  wygodna stymulacja zależy od właściwego wyboru rozmiaru, podłączenia oraz poprawnego założenia
elektrod. 

Podł ączenie ładowarkiPodł ączenie ładowarki
Mimo że stymulator działa na bateriach, od czasu do czasu trzeba go ponownie naładować. Aby to zrobić, podłącz
wtyczkę ładowarki do gniazdka stymulatora, a następnie podłącz ładowarkę do źródła zasilania. Podczas ładowania
stymulator może być wyłączony. 

Uwaga: Urz ądzenia nie mo żna używać podczas ładowania.Uwaga: Urz ądzenia nie mo żna używać podczas ładowania.

Szczegółowe informacje dotyczące ładowania znajdują się w punkcie „Zużycie energii elektrycznej i ładowanie”.

Jeśli urz ądzenie podł ączone jest do zasilania na wy świetlaczu pojawi si ę symbol ~.Jeśli urz ądzenie podł ączone jest do zasilania na wy świetlaczu pojawi si ę symbol ~.

Nakładanie elektrodNakładanie elektrod
1. Właściwe nałożenie elektrod jest istotne dla uzyskania jak najlepszych rezultatów. Przed nałożeniem należy

przemyć i dobrze wysuszyć skórę.

2. Nie nakładać elektrod na miejsca chore, podrażnione, zranione.

3. Skórę należy przemyć wodą z mydłem. Nie używać alkoholu. Usunąć z powierzchni skóry balsamy i kremy.
Jeśli dany fragment ciała jest bardzo owłosiony, należy usunąć owłosienie.

4. Nie nakładać elektrod w odległości mniejszej niż 3 cm i większej niż 30 cm.

5. Podczas stymulacji okolic serca należy zachować wyjątkową ostrożność.

6. Nie  nakładać  elektrod  na  szyi  (z  przodu  i  po  bokach),  gdyż  może  dojść  do  spadku ciśnienia  krwi.  Małe
elektrody bardziej nadają się do stymulacji małych mięśni, duże elektrody to większych mięśni.

7. U osób ze skóra wrażliwą  stymulacja może spowodować  zaczerwienienia w miejscach nałożenia elektrod.
Zazwyczaj zaczerwienienie znika po ok. 10-20 min. Nie wolno powtarzać stymulacji w tych samych miejscach
dopóki nie zniknie zaczerwienienie.

8. Przed nałożeniem lub zdjęciem elektrod należy wyłączyć stymulator – wszystkie kanały powinny wskazywać
0.0. Nie używać stymulatora podczas jazdy samochodem.

9. Poniżej znajdują się instrukcje poprawnego nakładania elektrod.

10. Programy, które wywołują znaczne skurcze zaleca sie trening izometryczny; tzn. końcówki kończyn powinny
być  przymocowane  tak,  aby  ruch  nie  był  zbyt  duży.  Z  jednej  strony  taki  trening  zapewnia  większe
bezpieczeństwo, a z drugiej ogranicza skracanie się mięśni podczas skurczu.

11. Poniższe rysunki przedstawiają  różne grupy mięśni i  dają  cenne wskazówki dotyczące najlepszych pozycji
stymulacji.

Przed  ściągnięciem  elektrod  upewnij  się,  że  stymulator  jest  wyłączony.  Nie  zdejmuj  elektrod  pod  włos.  Aby nie
zniszczyć podkładek elektrod, usuwaj je powoli, zaczynając od rogu.
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Standardy mi ędzynarodowe wymagaj ą ostrze żenia dotycz ącego aplikacji elektrod w okolicach klatkiStandardy mi ędzynarodowe wymagaj ą ostrze żenia dotycz ącego aplikacji elektrod w okolicach klatki
piersiowej: zwi ększone ryzyko migotania serca.piersiowej: zwi ększone ryzyko migotania serca.

Przechowywanie elektrodPrzechowywanie elektrod

〉 Elektrody przechowywać na  podkładce w zamkniętej torebeczce. 

〉 Elektrody przechowywać w temperaturze pokojowej.

〉 W przypadku, gdy zużyje się warstwa przylepna elektrod, należy zwilżyć ją kilkoma kroplami wody i poczekać
aż cała woda zostanie wchłonięta. Następnie nałożyć elektrody na podkładkę. 

〉 Jeśli elektrody są lepkie lub nie trzymają się na skórze pomimo zwilżenia wodą, należy je wymienić. Zaleca się
wymianę elektrod po 20 - 40 sesjach.

Konserwacja elektrod samoprzylepnychKonserwacja elektrod samoprzylepnych
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić właściwą konserwację elektrod:

〉 Po każdym użyciu nałóż niewielką ilość wody na warstwę przylepną elektrod i pozostaw na kilka sekund przed
schowaniem.

〉 Dobrze zamknij kopertę z elektrodami, aby nie wyschły.

〉 Przechowuj elektrody w temperaturze pokojowej.

Pamiętaj, że:

1. Trwałość elektrod  zależy od konserwacji, czystości skóry, do której są przyklejane oraz rodzaju i natężenia
prądu.

2. Elektrody należy wymienić, jeśli nie przyczepiają sie do skóry.

3. Elektrody można przyczepiać tylko do zdrowej skory.

4. W  przypadku  pojawienia  się  alergii  lub  podrażnienia  należy  przerwać  stymulację  i  skontaktować  sie  z
lekarzem.

5. Elektrody przeznaczone są do użytku osobistego.

Konserwacja izolacji przewodu elektrodKonserwacja izolacji przewodu elektrod
Przed  każdą  stymulacją  należy  sprawdzić  stan  przewodów.  W  przypadku  jakichkolwiek  śladów  zniszczenia,  jak
pęknięcia / rysy itd. należy wymienić przewody na tego samego typu, co oryginalne.

W  celach  bezpieczeństwa  nie  zalecamy  używania  akcesoriów  (elektrod,  gąbeczek,  zasilaczy,  itd.)  innych  od
dostarczonych  przez  producenta.  Zgodnie  ze  Standardami  Bezpieczeństwa  EN60601-1  dotyczącymi  wyrobów
medycznych konserwacja,  przeglądy powinny być  przeprowadzone raz w roku.  Okres  użytkowania  podany przez
producenta ważny jest pod warunkiem przestrzegania zasad konserwacji.

Uwaga: Przegl ądy powinny by ć przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

Harmonogram ćwiczeńHarmonogram ćwiczeń

Harmonogram  należy sporządzić w przypadku co najmniej dwóch treningów w tygodniu.

W przypadku trzech treningów w  tygodniu należy przeprowadzać je co drugi dzień (dwie przerwy jednodniowe i jedna
przerwa dwudniowa).

W przypadku sześciu treningów w tygodniu należy przeprowadzać je sześć dni z rzędu, a następnie zrobić jeden dzień
przerwy.

Powyżej siedmiu treningów w tygodniu zaleca się  wykonanie kilku treningów jednego dnia tak, aby zrobić  chociaż
jeden-dwa dni przerwy. 

Stymulacja i ćwiczenia dobrowolneStymulacja i ćwiczenia dobrowolne
Stymulacja mięśni  może odbywać  się  również  poprzez ćwiczenia dobrowolne.  Jeśli  podczas jednej  sesji  używasz
stymulatora oraz wykonujesz ćwiczenia dobrowolne, zaleca się  przeprowadzenie najpierw ćwiczeń  dobrowolnych a
dopiero potem stymulacji. Ćwiczeń dobrowolnych nie wykonuje się na zmęczonych mięśniach, zwłaszcza w przypadku
ćwiczeń  na  siłę  i  siłę  eksplozywną.  Natomiast  w  przypadku  ćwiczeń  na  wytrzymałość  można  najpierw  wykonać
stymulacje mięśni a następnie ćwiczenia dobrowolne. W ten sposób poprawi się metabolizm glikolityczny.

Ustawienia wst ępne: j ęzykUstawienia wst ępne: j ęzyk
Przed  pierwszym  użyciem  stymulatora  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  przeciwwskazaniami  i   zasadami
bezpieczeństwa opisanymi na początku niniejszej instrukcji. 

Oprogramowanie stymulatora Myo-Fit  4 dostępne jest w 6 językach:  angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim,
hiszpańskim lub holenderskim. Aby wybrać odpowiedni język, naciśnij przycisk 
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 i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wejść w ustawienia języka. Następnie za pomocą przycisków P+ / P- wybierz

język i potwierdź przyciskiem ENTER. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyjść z trybu ustawień. Jeśli przez 2
minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, system automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.

Obsługa MYO-FIT 4Obsługa MYO-FIT 4
Przed  użyciem  zapoznaj  się  z  przeciwwskazaniami  i  zasadami  bezpieczeństwa  opisanymi  początku  niniejszej
instrukcji. 

Wybór programu i ró żnych parametrów stymulacji wpływa na skuteczno ść treningu! Dlatego nale ży dokładnie
zapozna ć sie z punktem „Programy”, w którym szczegółowo opi sane są  wszystkie aplikacje.

− Włącz urządzenie.

− Wybierz kanał.

− Wybierz program.

− Wybierz pozycję treningu.

− Rozpocznij trening.

− Wyreguluj natężenie stymulacji.

− Rozpocznij/zatrzymaj/zakończ trening.

1. Urządzenie wł ącza si ę za pomoc ą przyciska ON/OFF znajduj ącego si ę z prawej strony stymulatora i

przycisku 
Uwaga:  jeśli  urządzenie  nie  jest  używane  przez 2  minuty,  wyłączy się  automatycznie.  Stymulator  automatycznie
wybiera ostatnio używany program. Aby zmienić dany program, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

2. Naciśnij przycisk A/B , aby wybrać program dla kanału A/B, a następnie naciśnij przycisk C/D, aby wybrać
program dla kanału C/D. Na wyświetlaczu podświetlony zostanie kanał A/B lub C/D w zależności od zaznaczenia.

Medel Myo-Fit 4 pozwala na wybranie dwóch różnych programów dla kanału A/B i C/D.

Do  wyboru  jest  39  programów z  7  różnych  kategorii:  sport,  fitness,  estetyka,  krążenie,  masaż,  przeciwbólowa  i
rehabilitacja. 

3. Naciśnij przycisk P+ lub P-, aby wybra ć program dla kanału A/B i C/D.
Na  wyświetlaczu pojawi się nazwa każdego programu. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór i przejdź do
ustawienia określonych miejsc stymulacji.

4. Naciśnij przycisk P+ lub P-, aby wybra ć  grup ę  mięśni. Naci śnij przycisk ENTER, aby potwierdzi ć
wybór. Ponownie naci śnij przycisk ENTER , aby przejść do rozpoczęcia treningu.

Można stymulować następujące grupy mięśni.
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W fazie Start można wybrać poziom 1-5 dla programów Sport (2-11) za pomocą przycisków P+ i P-.

Poziom post ępuPoziom post ępu
Nie zaleca się zbyt szybkiego przechodzenia między kolejnymi poziomami. Mięśnie należy stopniowo przyzwyczajać
do kolejnych treningów. 

Najczęstszym  błędem  jest  zbyt  szybka  zmiana  z  jednego  poziomu  na  coraz  wyższy.   Ilość  włókien  poddanych
stymulacji  zależy od  siły  stymulacji.  Praca,  którą  wykonują  dane mięśnie  zależy od  programu i  poziomu.  Poziom
sprawności mięśni zależy od używanego programu, poziomu, liczby treningów w ciągu tygodnia, długości treningów
oraz czynników indywidualnych.

Najprostszym sposobem jest stopniowe zwiększanie poziomu programu przy rozpoczęciu nowego cyklu ćwiczeń.

Można również zwiększyć poziom w tym samym cyklu ćwiczeń. W takim przypadku zaleca się, aby zwiększyć poziom
co najmniej po 3 tygodniach ćwiczeń jednego cyklu.

Nie zmieniaj poziomu ćwiczeń  w przypadku aplikacji pomocniczej lub profilaktycznej. Nie zmieniaj poziomu również
podczas krótkiego intensywnego wysiłku lub agresywnego wysiłku trwającego 3- 4 tygodnie. 

W standardowym cyklu trwającym 6 tygodni można przejść na kolejny poziom po 3 tygodniach. Również w przypadku
cyklu intensywnych ćwiczeń trwającego 6 – 8 tygodni możesz przejść na kolejny poziom po 3 - 4 tygodniach.

5.  Naciśnij  przycisk  START,  aby  rozpocz ąć  ćwiczenia .  Zegar  zacznie  odliczać  w  dół  czas  ćwiczeń,  a
natężenie będzie się zwiększać od 0 w górę.

6. Naciśnij przyciski strzałki góra/dół, aby wybra ć natężenie ka żdego kanału A/B/C/D . Zakres natężenia
wynosi 0 - 120.

Uwaga:  Naciśnij przycisk A/B, aby wybrać natężenie kanału A i naciśnij ponownie, aby wybrać natężenie dla kanału B.
Następnie naciśnij przycisk C/D, aby wybrać natężenie kanału C i ponownie, aby wybrać natężenie dla kanału D.

Podczas stymulacji użytkownik może zmieniać natężenie, naciskając przyciski strzałki  góra/dół. Wartość  natężenia
pojawi się na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk strzałki w górę, aby zwiększyć natężenie o jeden, a strzałkę w dół, by zmniejszyć.

7.  Naciśnij  PAUSE,  aby  przerwa ć  stymulacj ę. Naciśnij  ponownie  PAUSE,  a  program  wróci  do  trybu
programu.

Uwaga:  Jeśli odczuwasz jakieś dolegliwości, naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć stymulator.

Opis programówOpis programów
Programy ustawione są domyślnie, oprócz natężenia. Programy podzielone są na sport, fitness, estetykę, krążenie,
masaż, przeciwbólowy i rehabilitację.

SPORT

Nr programu Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-1

Potentiation

(Wzmocnienie)
Do optymalnego przygotowania

mięśni przed zawodami.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-2
Endurance

(Wytrzymałość)

Dla sportowców, którzy chcą
poprawić wyniki na długich

dystansach.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-3
Resistance

(Odporność)

Dla zawodników, którzy chcą
zwiększyć wytrzymałość w

przypadku długiego i intensywnego
wysiłku

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-4 Strength

(Siła)

Dla zawodników, którzy uprawiają
sport wymagający siły i prędkości.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,
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44

P39-5

Explosive
strength

(Siła
eksplozywna)

Dla zawodników uprawiających
dyscyplinę, którego istotnym

czynnikiem jest siła eksplozywna.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-6 Fartlek

Na początku sezonu dla osób, które
miały przerwę w ćwiczeniach, aby
przygotować mięśnie. W trakcie

sezonu dla osób, które chcą
urozmaicić ćwiczenia.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-7
Concentric

(Koncentryczny)

Połączenie dobrowolnych skurczów
koncentrycznych ze skurczami

wywołanymi stymulatorem.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-8
Eccentric

(Ekscentryczny)

Połączenie dobrowolnych skurczów
ekscentrycznych ze skurczami

wywołanymi stymulatorem.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-9
Plyometry

(Plyometryczny)

Dla sportowców, którzy w wyniku
kontuzji muszą przerwać bądź
ograniczyć dobrowolny trening

plyometryczny. Dla sportowców,
którzy chcą zwiększyć ilość

stymulacji plyometrycznej mięśni bez
ryzyka kontuzji. Odtworzenie
treningu plyometrycznego na

grupach mięśni, dla których trening
dobrowolny jest ciężki (mięsień
naramienny, mięsień najszerszy

grzbietu, itd.)

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-10
Hypertrophy

(Hipertrofia)
Dla kulturystów i osób pragnących

zwiększyć masę mięśniową.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-11
Stretching

(Rozciąganie)

Dla sportowców, którzy chcą
zwiększyć elastyczność mięśni.

Program zalecany po wszystkich
treningach lub podczas określonego

treningu rozciągającego.

Należy stymulować mięsień
przeciwny do rozciąganego; np.

rozciąganie mięśnia łydkowego – rys
4 – rozciąganie ścięgna udowego

-rys 6. Rozciąganie mięśnia
czworogłowego – rys. 5 i rozciąganie

bicepsów – rys. 20

P39-12
Active recovery

(Odnowa)

Aby przyspieszyć regeneracje mięśni
po intensywnym treningu. Zalecany
do użycia w pierwszych 3 godzinach

po każdej sesji intensywnego
treningu lub po zawodach.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 25, 27, 28,

31, 34, 43, 44

P39-13
Regeneration

(Regeneracja)

Do regeneracji po zawodach lub jako
uzupełnienie treningu, którego
natężenie można zmniejszyć.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 25, 27, 28,

31, 34, 43, 44
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FITNESS

Nr
programu

Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-14
Muscle Starter

(Odbudowa
mięśni)

Poprawia kondycję nieużywanych
mięśni kurczliwych i odnawia komórki

w stymulowanych mięśniach

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-15

Muscle
building

(Budowanie
mięśni)

Dla osób, które chcą zwiększyć
objętość i masę mięśniową

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-16 Aerobic
Większa zdolność mięśni do

długotrwałego wysiłku; lepsza
absorpcja tlenu

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

ESTETYKA

Nr
programu

Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-17
Muscle tone

(Wzmocnienie
mięśni)

Przygotowanie mięśni do
intensywnego treningu.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-18
Muscle firming

(Formowanie
mięśni)

Wzmacnianie i formowanie mięsni+
W zależności od stymulowanych

mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,
44

P39-19
Shaping

(Kształtowanie)
Rzeźbienie wzmocnionych mięśni

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44
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KRĄŻENIE

Nr
programu

Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-20 Capillarzation

(Kapilaryzacja)

Zwiększenie przepływu krwi, rozwój
systemu kapilarnego oraz wchłanianie
zwrotne nadmiernej ilości płynów. Dla

osób uprawiających sporty
wytrzymałościowe, osób

przygotowujących się do zawodów
lub intensywnych treningów.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-21 Lymphatic
drainage

(Drenaż
limfatyczny)

Głęboki masaż i i usprawnienie
krążenia limfy.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 25, 31, 34,

43, 44

P39-22 Cramp
prevention

(Zapobieganie
skurczom)

Zmniejszenie występowania skurczy. W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 25, 31, 34,

43, 44

P39-23 Heavy legs
(Ciężkie nogi)

Głęboki masaż, aby usunąć uczucie
zmęczenia kończyn dolnych.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 25.

MASAŻ

Nr
programu

Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-24

Relaxing
massage
(Masaż

relaksujący)

Zmniejszenie napięcia mięśni.
Oczyszczenie z toksyn

odpowiedzialnych za nadmierne
napięcie mięśni.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-25

Reviving
massage
(Masaż

regenerujący)

Zwiększenie przepływu krwi. Poprawa
utlenienia tkanek oraz usunięcie

wolnych rodników.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-26

Toning
massage
(Masaż

tonizujący)

Usprawnienie krążenia krwi;
regeneracja właściwości kurczliwych

mięśni.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44
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PRZECIWBÓLOWY

Nr programu Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-27
Sophisticated

tens
Krótkotrwałe impulsy o niskim

natężeniu w celu usunięcia bólu.

W miejscach bólu nałożyć elektrody
na maksymalnie dużą powierzchnię;

przykład - rys.26.

P39-28
Endorphinic

(Endorfiny)
Eliminuje ból poprzez uwolnienie

endorfin; zwiększenie przepływu krwi.

W miejscach bólu nałożyć elektrody
na maksymalnie dużą powierzchnię;

przykład – rys. 24.

P39-29
Contracture
(Przykurcz) Zmniejszenie napięcia mięśni.

W miejscach bólu nałożyć elektrody
na maksymalnie dużą powierzchnię;

przykład – rys. 24.

P39-30
Cervical pain

(Ból kręgosłupa
szyjnego)

Eliminuje ból poprzez uwolnienie
endorfin; zwiększa przepływ tętniczy.

Patrz rys. 15.

P39-31

Thoracic back
pain

(Ból odcinka
piersiowego
kręgosłupa)

Zmniejsza bólu odcinka piersiowego
kręgosłupa (poniżej odcinka szyjnego

i powyżej dolnego odcinka
kręgosłupa)

Patrz rys. 13.

P39-32

Low back pain
(Ból dolnego

odcinka
kręgosłupa)

Zmniejszenie bólu dolnego odcinka
kręgosłupa (odcinek lędźwiowy).

Patrz rys. 12.

P39-33 Lumbosciatica

Zmniejszenie bólu w dolnym odcinku
kręgosłupa (odcinek lędźwiowy) oraz
bólu krzyża, często promieniującego

do nogi i stopy

Patrz rys. 32.

P39-34 Lumbago

Prąd przeciwbólowy stosowany w
nagłych i ostrych bólach dolnego

odcinka kręgosłupa (odcinek
lędźwiowy)

Patrz rys. 33.

P39-35
Arthralgia

(Artralgia)

Prąd przeciwbólowy stosowany w
przewlekłych bólach stawów,

artretyzmie i reumatyzmie (wszystkie
stawy kończyn oprócz łokciowego:
patrz program Epicondylitis poniżej)

W miejscach bólu; należy nałożyć
elektrody na maksymalnie dużą
powierzchnię bólu; patrz rys. 26.

P39-36 Epicondylitis
Prąd przeciwbólowy stosowany w

przewlekłych bólach stawu
łokciowego

Patrz rys. 36
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REHABILITACJA

Nr
programu

Program Zastosowanie Nakładanie elektrod

P39-37 Atrofia (Zanik)
Stymulacja o niskim natężeniu do

wczesnej rehabilitacji uszkodzonych
mięśni.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

P39-38 Muscle growth
(Wzrost mięśni)

Regeneracja mięśni po wypadkach.
W zależności od stymulowanych

mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,
44

P39-39
Reinforcement

(Wzmocnienie)
Do użytku przed programami

aerobiku i wzmacniania.

W zależności od stymulowanych
mięśni – patrz rys. 1-23, 31, 34, 43,

44

Zużycie pr ądu i ładowanieZużycie pr ądu i ładowanie
Nie wolno ładować stymulatora za pomocą kabli i elektrod, które są podłączone do urządzenia i do użytkownika. Do
ładowania można używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz ze stymulatorem!

Uwaga: nie wolno u żywać stymulatora podczas ładowania!
Jeśli stymulator zasilany jest za pomocą wewnętrznej baterii, na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii 

bateria naładowana

bateria rozładowana

Zaleca się ładowanie baterii jak tylko wskaźnik rozładowanej baterii pojawi się na wyświetlaczu. Stymulator posiada
system automatycznego wyłączania, który za pomocą lampki ostrzegawczej przypomina użytkownikowi o konieczności
naładowania baterii i wyłącza urządzenie, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie naładowane.

ŁadowanieŁadowanie
Naładuj baterie w następujący sposób:

a) Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone.

b) Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do pacjenta (kable i elektrody).

c) Podłącz urządzenie do zasilacza. Na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. Urządzenie powinno ładować się tak
długo, aż wyświetlacz się wyłączy. W pełni naładowana bateria wystarcza na 10 godzin pracy stymulatora.

Konserwacja bateriiKonserwacja baterii
Żywotność  baterii  zależy od ilości  ładowań  oraz sposobu ich przeprowadzenia.  Aby przedłużyć  żywotność  baterii,
postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

jeśli urządzenie nie jest używane zbyt często, zaleca się ładowanie baterii raz w miesiącu;

zaleca się rozładowanie baterii do końca przed ponownym ładowaniem.

Konserwacja stymulatoraKonserwacja stymulatora
Konserwacja i czyszczenie MYO-FIT 4 jest bardzo prosta, jeśli spełnia się poniższe instrukcje:

7. Jeśli stymulator nie jest używany, należy przechowywać go wraz z akcesoriami w oryginalnym opakowaniu, w
suchym miejscu w temperaturze od -20 do +400C.

8. Nie zamaczać stymulatora. W razie potrzeby, wysuszyć stymulator miękką szmatką.

9. W przerwach między sesjami kable pozostawić podłączone do stymulatora.

10. Nie ciągnąć kabli ani podłączeń.

11. Nie wymieniać baterii na inne typy.
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Rozwi ązywanie problemów

Problem Przyczyna Rozwi ązanie

Baterie są włożone, ale na
wyświetlaczu nic się nie

pojawia.
To nie jest błąd. Wyjmij baterie i wymień po ok. 3

sekundach.

Wyświetlacz działa
prawidłowo, ale pacjent nie

odczuwa żadnych
impulsów.

Sprawdzić, czy wtyczki są
poprawnie podłączone do

stymulatora i elektrod.

Wtyczki muszą być dobrze
podłączone.

Siła stymulacji słabnie.

Sprawdzić, czy elektrody pozostają
w bezpośrednim kontakcie ze skórą.
Sprawdzić, czy na elektrodach nie
ma ciał obcych oraz czy elektrody

lub skóra nie są zabrudzone.

Mocno docisnąć elektrody do skóry.
Wyczyścić lub wymienić podkładki

żelowe. Wyczyścić skórę.

Stymulator wyłącza sie
podczas pracy. Sprawdzić stan baterii.

Wymienić baterie w razie potrzeby.

Skóra robi się czerwona i
szczypie.

Skóra może reagować na podkładki
żelowe.

Przerwać sesję i skontaktować sie z
lekarzem.

Siła stymulacji ustawiona
jest na najwyższą a

pacjent odczuwa jedynie
słabe impulsy.

Sprawdzić, czy skóra nie jest
zanieczyszczona, podkładki elektrod

odpowiednio założone, a baterie
naładowane.

Wyczyścić skórę wilgotnym
wacikiem. Poprawić ułożenie
elektrod. Wymienić baterie.

Jeśli  pojawią  się  inne  problemy,  odeślij  urządzenie  do  dystrybutora.  Urządzenie  nie  nadaje  się  do  samodzielnej
naprawy.
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Dane techniczneDane techniczne
Medel MYO-FIT 4 jest elektrycznym stymulatorem czterokanałowym, przeznaczonym do ćwiczenia mięśni oraz walki z
bólem. 

Ilość kanałów: 4

Amplituda: 100 – 400 µs

Maksymalna częstotliwość: 1 – 120 Hz

Zasilanie: bateria 6V 1600 mAh

Zużycie prądu dla 1 kanału: 0 – 120 mA

Wymiary: 150 x 90 x 35 mm

waga 410g (z baterią)

Standardy CEI EN 60601-1

bezpieczeństwa: IEC 60601-2-10

CEI EN 60601-1-2

Klasa IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC o wyrobach medycznych

Warunki przechowywania i transportuWarunki przechowywania i transportu
Temperatura: -20 st.C - +45 st.C 

Wilgotność powietrza: max. 75%

Ciśnienie powietrza: 700 hPa – 1060 hPa

Stymulacja elektrycznaStymulacja elektryczna
Stymulacja elektryczna początkowo używana była tylko w rehabilitacji pacjentów po urazach lub operacjach. Obecnie
stosowana jest również przez sportowców jak i zwykłych ludzi, aby poprawić kondycję mięśni lub uśmierzyć ból. 

Powszechnie uznaje się, że stymulacja elektryczna jest najmniej męczącą i  najbardziej skuteczną metodą poprawy
wyglądu jak i osiągnięcia wysokich wyników sportowych w krótkim czasie. 

Mimo że  stymulacja  elektryczna jest  bardzo dobrym uzupełnieniem treningu,   nie  może zastąpić  ona  naturalnej
aktywności fizycznej.  Stymulację  elektryczną  należy traktować  jako integralną  część  treningu.  Pomaga zarówno w
budowie mięśni, profilaktyce jak i rehabilitacji. 

Stymulacja  elektryczna pobudza mięśnie  za  pomocą  impulsów (różnej  częstotliwości  w  zależności  od  wybranego
programu). Impulsy powodują skurcze mięśni, dzięki czemu wzmacniają  je i zwiększają ich masę,  podobnie jak w
przypadku zwykłego treningu. 

Jeśli  chodzi  o  poprawę  wglądu,  istnieje  błędne  przekonanie,  że  sama  stymulacja  elektryczna  może  przynieść
niezwykłe  efekty.  Należy  pamiętać,  że  do  tej  pory  nie  ma  badań  naukowych,  które  potwierdziłyby  skuteczność
stymulacji  elektrycznej  w walce  z nadwagą  czy cellulitem. Natomiast  wiadomo, że stymulacja elektryczna wraz z
odpowiednimi programami,  aktywnością fizyczna oraz zbilansowaną dietą może znacznie przyczynić się do poprawy
wyglądu.

Stosowanie samej stymulacji elektrycznej nie zdziała cudów, ale może pomóc w uzyskaniu odpowiedniej wagi oraz
wpłynąć na poprawę samopoczucia.
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Zasady zdrowego stylu życiaZasady zdrowego stylu życia
Skuteczność działania MYO-FIT 4  jest większa w połączeniu ze zdrową dietą i regularną aktywnością fizyczną.

Codzienny spacer, regularna jazda na rowerze lub pływanie pomaga w uzyskaniu lepszych wyników.

Nie trzeba jeść tylko owoców i warzyw, aby zachować zdrową i zbilansowana dietę. Nie zaleca się również stosowania
„diet  głodowych”.  W  diecie  nie  powinno  zabraknąć  produktów,  które  pozwalają  na  regularną  utratę  zbędnych
kilogramów, np. ziemniaki, ryby, jajka, drób, itd.

Produkty niskotłuszczowe, posiłki  o regularnych porach, unikanie wysokokalorycznych przekąsek między posiłkami
stanowią podstawę zdrowego odżywiania.

WskazówkiWskazówki
8. Jeśli możliwe, główny posiłek najlepiej zjeść przed godziną 15:00 (szczyt metaboliczny występuje ok. 12:00)

9. Należy jeść powoli i dobrze gryźć pokarm, aby ułatwić trawienie.

10. Ograniczyć spożycie alkoholu  ze względu na wysoką zawartość kalorii.

11. Ograniczyć spożycie herbaty i kawy, ponieważ pobudzają wydzielanie soków trawiennych.

12. Ograniczyć spożycie tłuszczy i zawiesistych sosów.

13. Jeść jak najwięcej owoców i warzyw.

14. Ograniczyć spożycie soli, ponieważ zatrzymuje wodę w organizmie.

15. Jeść więcej potraw gotowanych, grillowanych i pieczonych, a ograniczać potrawy smażone.

UWAGA!!
Ładowanie baterii w MYO-FIT 4

1. Wyłącz urządzenie (przełącz przycisk 0/1 na pozycję 0);
2. Podłącz zasilacz.
3. Na  koniec  ładowania  wyświetlacz  urządzenia  będzie  migać  wraz  z

sygnałem dźwiękowym 
4. Wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz.
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SymboleSymbole

Producent

Data produkcji

P   Ciśnienie atmosferyczne

RH   Wilgotność względna

 Ograniczenia temperatury 

  

 Selektywna zbiórka odpadów

 Część aplikacyjna typu BF

 Spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EEC

 UWAGA: Przeczytać instrukcje.

 Prąd zmienny
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Kartagwarancyjna
• Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub

produkcji.
• W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. 

• Gwarancja  nie  obejmuje  dostarczanych  wraz  z  urządzeniem  akcesoriów  oraz  części  podlegających
naturalnemu zużyciu. 

• Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
• Koszty transportu pokrywa użytkownik.
• Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych

nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
• Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom

bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
• Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź  fakturą,  które należy dołączyć  do

karty gwarancyjnej.
• Brak  poprawnie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  uprawomocnionej  rachunkiem  jest  jednoznaczne  z  utratą

gwarancji.

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS 
SPRZEDAJĄCEGO

Producent : Dystrybutor w Polsce:

Novamed Sp. z o.o.

Traktorowa 143

91-203 Łódź

www.novamed.p l

Norma CE : 0123, Data utworzenia instrukcji : 01.04.2013  
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