
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 Vysokofrekvenční radiofrekvence 350-750 kHz 

 Výkon 360 W 

 Emise: bipolární i monopolární 

 Dotykový LCD display 

 4 radiofrekvenční uzemňovací (monopolární) 
elektrody dle typu patologie a velikosti 
ošetřované oblasti - svíčka do ruky, polokoule 
pro ruku, destička, speciální elektroda pro 
ošetření achilovky, trapézů a ramene. 

 3 handpiece pro plošnou aplikaci dle typu 
patologie a velikosti ošetřované oblasti 

 Možnost použití samolepících monopolárních 
elektrod (uzemnění) pro dynamickou terapii 

 Přenosný model pro sportovní kluby 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVINKA: Nožní platforma pro dolní 
končetiny event. oblast beder nebo pro 

horní končetiny a ramena – svalová 
příprava, stretching, zvýšení hybnosti  

a pružnosti. 
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BIOLOGICKÉ EFEKTY 
INDIKACE, PATOLOGIE  

A PROBLÉMY 
 

ÚROVEŇ 
NÍZKÁ 0/30 

BIOSTIMULACE 
ATERMIE 

Zvýšení koncentrace nábojů  
ve tkáních s vyšším  
odporem s lehkým zvýšením 
teploty v oblasti s nejvyšším 
odporem tkání. 

 

 bolestivé stavy 

 otoky a lymfatická 
nedostatečnost 

 záněty 

 akutní fáze 
traumatických 
patologií 

 čerstvé pooperační 
stavy 

 svalové léze v akutní 
fázi tendinitidy 

 
ÚROVEŇ 

STŘEDNÍ 30/60 
VASKULARIZACE 

Další zvýšení koncentrace 
nábojů ve tkáních  
s nejvyšším odporem  
s vyšším nárůstem vnitřní 
teploty. 

 

 kontrakce 

 svalová aktivace           
a tonifikace 

 oběhová 
nedostatečnost 

 impingement 
syndromy 

 
ÚROVEŇ 

VYSOKÁ 60/100 
HYPERAKTIVACE 

Výrazné zvýšení koncentrace 
nábojů ve tkáních s vyšším 
odporem, zvýšení teploty  
v oblasti s nejvyšším 
odporem, hloubková 
vazodilatace. 

 

 kloubní zatuhnutí / 
kapsulitida / adheze 

 tendinóza 

 chronické zánětlivé 
stavy 

 fibróza tkání /keloidní 
jizvy /lymfedém 



 Bezpečné    

 Bezbolestné 

 Bez vedlejších účinků 

 

 Rychlé 

 Výborné výsledky 

 

INDIKACE VEGA: 
 Cervikalgie 

 Lumbalgie 

 Ischialgie 

 Tendinitida 

 Léze vazů 

 Šlachosvalové léze 

 Hematomy 

 Svalová spasma 

 Degenerativní artróza 

 Revmatická artritida 

 Plantární fasciitida 

 Svalová regenerace 

 Urychlení poúrazové rehabilitace 

 Kombinace s měkkými technikami 

 Příprava svalů před sportovním výkonem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ EFEKTY VEGA 
 okamžitý analgetický efekt působením 

na nervová zakončení 

 funkční stimulace periferního oběhu 
zvýšením endogenní teploty 

 drenáž 

 biostimulace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ošetření je dynamického charakteru  
a často v kombinaci s osvědčenými 
manuálními technikami, jejichž účinnost 
se díky této technologii maximalizuje. 

VEGA VE VRCHOLOVÉM SPORTU 
Příprava svalů před výkonem 
Při lepším okysličení jsou svaly více elastické  
a rychleji reagují, dochází ke zlepšení atletického 
výkonu. 

  
Zvýšení výkonnosti 
Lepší kapilární prokrvení umožňuje zapojení 
vyššího počtu svalových vláken s výrazným 
zvýšením svalového výkonu. 
  
Dekontrakce 
Navrácení rovnováhy a elasticity svalů relaxací 
tkání. Je prevencí svalových poranění. 
  
Odstranění svalové únavy 
Zvýšení krevního a lymfatického oběhu 
napomáhá odplavení kyseliny mléčné. Dochází 
ke včasné eliminaci toxinů a znovuobnovení síly 
a výkonnosti svalové hmoty. 
 

PROČ PRÁVĚ OŠETŘENÍ VEGA? 
 

 


