
Устройства аппликационные Ляпко используются для оздоровительного и профи-
лактического воздействия на любые участки тела (спина, живот, конечности, область 
грудной клетки и т.д.).

Применение плоских устройств аппликационных – самый оптимальный способ, не 
требующий дополнительных усилий от пациента и помощи от других. Они помогают 
надежно и эффективно устранить боль, снять усталость, а утром зарядиться жизненной 
энергией на целый день.

Валики рекомендуется применять для  воздействия на любые поверхности тела, 
которые сложно  задействовать плоским устройством аппликационным (области суста-
вов, шеи, лица и т. д.). Время воздействия: 5-15 мин до появления стойкой гиперемии 
(покраснения) кожи. Использование лицевого валика эффективно для проведения точ-
ной рефлексотерапевтической диагностики - поиска наиболее чувствительных участков 
кожного покрова.

ВНИМАНИЕ! При использовании аппликационного устройства прикладыванием 
на лицо, не используйте его воздействие на открытые глаза.

Малые устройства аппликационные Ляпко могут применяться в местах наиболь-
шей боли, триггерных зонах, в зонах максимального расположения акупунктурных 
точек, и других зонах, найденных с помощью валика, при диагностике. Для получения 
выраженного оздоровительного эффекта, их рекомендуется носить длительно под поя-
сом, эластичным бинтом или под укрепляющей повязкой. Время ношения: от 30 мин. 
до 2-3-х часов.

Шаг (расстояние между иглами) устройства аппликационного подбирают в зави-
симости от индивидуальной кожной чувствительности и необходимой степени интен-
сивности воздействия, ориентируясь на комфортность ощущений при аппликациях.

ВНИМАНИЕ!
• Детям, пациентам с повышенной чувствительностью или малым слоем подкож-

но-жировой клетчатки рекомендуют использовать устройства аппликационные с более 
густым шагом ―3,0-4,9 мм.

• С нормальным телосложением —5,0-6,1 мм.
• С большим слоем подкожно-жировой клетчатки – 6,2-10,0 мм.
Используя любое устройство аппликационное Ляпко можно получать интенсивное 

или деликатное воздействие путем самостоятельного регулирования силы прижима.
ВНИМАНИЕ! Для уменьшения силы прижима следует использовать  устройство 

аппликационное через сложенную в 2-3 слоя марлю или другую тонкую ткань.  
ВНИМАНИЕ! Время для воздействия устройств аппликационных на кожу зави-

сит от имеющихся в конкретном случае симптомов. При синдроме «избыточности» 
(острые и интенсивные боли, повышение АД, раздражительность, возбуждение, бес-
сонница) рекомендуется использовать устройства аппликационные во второй полови-
не дня или перед сном. Длительность воздействия для валика 10-15 мин, для плоского 
устройства аппликационного 20-30 минут и больше.

При синдроме «недостаточности» (хронические боли, чаще всего возникающие в 
ночное время, сонливость, слабость, снижение чувствительности, у ослабленных больных 
и стариков) воздействие эффективно в утренние часы и первую половину дня. Длитель-
ность применения устройства аппликационного 10-15 мин., воздействие валиком 3 -7 мин.

Главное условие правильной укладки — равномерное распределение тяжести тела 
по всей поверхности устройства аппликационного. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не укладывайте устройство аппликационное на 
абсолютно ровную поверхность. 

Чтобы правильно уложить устройство аппликационное, необходимо наиболее точ-
но смоделировать изгибы позвоночника в шейном и поясничном отделах при помощи 
подушек и сложенных валиком полотенец.

В течение первых пяти минут «общения» с устройством аппликационным относи-
тельно дискомфортные колющие ощущения переходят в комфортное чувство мощного 
тепла, приятной «вибрации», покалывания, в последующем может возникнуть сонли-
вость, общее расслабление, переходящее в здоровый полноценный сон.

При дискомфорте в течение 10-15 минут, устройства аппликационные следует 
убрать и применять только через 5-10 часов или на следующий день, захватывая мень-
шую зону. Причинами дискомфортных ощущений могут быть: неправильная уклад-
ка, т.е. неравномерность нагрузки на иглы, сползание с устройства аппликационного, 
сопровождающееся царапанием кожи. Для устранения этих явлений следует припод-
няться над устройством аппликационным и опуститься на него снова, подложив под 
коленные суставы мягкий валик.

Длительность курса лечения 1-2 недели. Курс можно повторить через 2-4 недели. 
Имеется положительный практический опыт длительного, в течение нескольких меся-
цев подряд ежедневного применения устройств аппликационных Ляпко. Наблюдалось 
стойкое улучшение самочувствия, снятие хронической боли, повышение жизненного 
тонуса, работоспособности, особенно у пожилых людей. 

Устройства аппликационные Ляпко в процессе использования соприкасаются с ко-
жей, не повреждая ее, и не имеют контакта c кровью. В лечебных учреждениях после 
сеанса аппликаций  они должны подвергаться дезинфекции согласно Стандартам про-
ведения дезинфекции изделий медицинского назначения,  путем их полного погруже-
ния в дезинфицирующий раствор, после чего их следует промыть под проточной водой 
и просушить потоком горячего воздуха (с помощью фена) на максимально близком 
расстоянии от иголок.

Для проведения дезинфекции используются нехлорсодержащие  дезинфицирую-
щие химические препараты для  изделий из медицинской резины и некоррозионно-
стойких металлов, разрешенные для применения в лечебных учреждениях Украины со-
гласно методическим указаниям по их использованию. Например: «Корзолекс базик», 
«Корзолекс экстра» и др.  Иглы аппликаторов сделаны из некоррозионностойких 
металлов, что допускает возможность их окисления. 

ВНИМАНИЕ! При индивидуальном использовании устройство аппликационное 
не нуждается в дезинфекции. Гигиенический уход  предусматривает: периодическую 
обработку при помощи щетки и моющих растворов (шампунь, жидкое мыло), промы-
вание проточной водой и просушивание потоком горячего воздуха (с помощью фена).

ВНИМАНИЕ! Помните, фен является источником поражения электрическим то-
ком, его нельзя касаться мокрыми руками, на него не должна попадать вода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
УСТРОЙСТВ АППЛИКАЦИОННЫХ ЛЯПКО 
Относительными противопоказаниями к применению являются:
• Острые инфекционные заболевания;
• Обострение хронических заболеваний с повышением температуры тела;
• Состояния декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

 легких, печени, почек;
• Острые тромбофлебиты, острые хирургические состояния, резкое истощение;
• Болезни крови и кроветворных органов в стадии декомпенсации;
• Аллергия на какой-либо металл, нарушения целости кожных покровов. 

Маркировка СЕ.  Устройство  аппликационное  Ляпко  соответствует 
требованиям Регламента Европейського Парламента и Совета (ЕС) 
2017/745. По безопасности, является неинвазивным устройством I класса. 
Устройства аппликационные Ляпко соответствуют требованиям 
Технического регламента на медицинские изделия, утвержденному 
Постановлением КМ Украины №753 от 02.10.2013г.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
Не выбрасывайте, пришедшие в негодность устройства аппликационные Ляп-

ко, вместе с бытовыми отходами. Символ перечеркнутого мусорного бака означа-
ет, что изделие запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Устрой-
ства аппликационные Ляпко, пришедшие в негодность, подлежат сдаче в пункты 
утилизации, которые определены местными органами самоуправления.
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Lyapko application devices are used for healthcare and preventive 
effects on any area of a body (back, stomach, extremities, thorax area, etc.).

Use of flat application devices is the most optimum way which does 
not demand patient`s additional efforts and others` help. They help to 
eliminate effectively pain, mitigate fatigue and get vital power for the 
whole day in the morning.

Rollers are recommended to apply to effect on any body surfaces 
which are difficult to effect with a flat application device (areas of joints, 
neck, face, etc.). Exposure time: 5-15 min. before emergence of a resistant 
skin hyperemia (reddening). Use of the facial roller is effective for 
exact reflexological diagnostic procedures - search of the most sensitive 
integument areas.

ATTENTION! Don`t effect with application device on open eyes area.
Small Lyapko application devices can be applied on areas of the greatest 

pain, trigger zones, zones with maximum number of acupuncture points, 
and other zones found by means of the roller at diagnostics. Durable effect 
with Lyapko application devices is recommended to get pronounced 
health improving result. They can be fixed with belts, elastic bandages or 
retentive bandages. Exposure time: from 30 minutes to 2 - 3 hours.

Step (space between needles) of application device is selected 
depending on individual skin sensitivity and necessary degree of effect. 
Sensations at applications must be only pleasurable.

ATTENTION! 
• Children, patients with hypersensitivity or a thin layer of subcutaneous 

fat should use application devices with a denser space between needles – 
3,0-4,9 mm.

• Patients with normal physique – 5,0-6,1 mm.
• Patients with a thick layer of subcutaneous fat – 6,2-10,0 mm.
Using any Lyapko application device it is possible to get intensive or 

delicate effect by individual regulation of pressing force.
ATTENTION! To degrade pressing force effect with application device 

through the thin layer of gauze or other fine fabric.
ATTENTION! Exposure time depends on symptoms available in a 

concrete case. It is recommended to use application devices after noon or 
before going to bed at a «redundancy» syndrome (terebration, high blood 
pressure, irritability, excitement, sleeplessness). Roller should be used 
during 10-15 min, flat application device - 20-30 minutes and more.

It is recommended to effect before noon at an «insufficiency» syndrome 
(chronic pains most often arising at night, drowsiness, weakness, decrease 
in sensitivity). Roller should be used during 3 - 7 min, flat application 
device – 10-15 minutes.

The main condition of the correct positioning is balancing of body 
weight on all surface of the application device.

ATTENTION! Don`t place the application device on absolutely smooth surface. 
To position application devises correctly it is necessary to model 

carefully all the flexures of verbal column in cervical and lumbar parts 
with the help of cushions and rollers.

During the first five minutes of application device appliance pecking 
feeling changes into the comfort of feeling warmth, pleasurable ̀ vibration`, 
slight prickling. Later the feeling of drowsiness, general relaxation changes 
into healthy sleep.

If there is discomfort feeling during 10-15 minutes, remove an 
application device and use it only 5-10 hours or next day and effect 
smaller area. Causes of discomfort feelings are incorrect position of 
application device, slide from it down and skin scarring. To eliminate 
these phenomena rise your body above an application device and dip it 
again by placing a soft knee roller under knee joints.   

The course of treatment is 1-2 weeks. It can be recurred in 2-4 weeks. 
There is a practical experience of regular daily usage of Lyapko application 
devices during several months. Steady health improvement, chronic pain 
removal and increase of working capacity are observed.

Lyapko application devices contact with skin but they don`t damage 
it, so application devices don`t contact with blood. In medical institutions 
after each application session they must be disinfected according to the 
Standards of   medical products disinfection. Application devices must 
be put in bleach solution, after that should be rinsed under running water 
and dry by hot air (using a hair dryer) as close to the needles as possible.

Chlorine free bleach solutions are used for disinfection of products 
made of medical rubber and corrosion unresistant metals. For example: 
«Korzoleks bazik», «Korzoleks extra» etc.

Needles of applicators are made of corrosive metals, so they can  oxidize.
ATTENTION! In case of personal use the application device does not 

need any disinfection. Hygienic handling includes: periodic treatment 
with a brush and detergent solutions (shampoo, liquid soap), rinsing 
under running water and drying in a stream of hot air (with a hair dryer).

ATTENTION! Remember! Hair dryer is a source of electric shock. It 
musn`t be touched with wet hands, it must be always dry.

CONTRAINDICATIONS TO USE OF LYAPKO 
APPLICATION DEVICES
There are following contraindications to use of Lyapko application 

devices:
• Acute infectious disease;
• Exacerbation of chronic illness with fever heat;
• States of decompensation at diseases of cardiovascular system, lungs, 

liver, kidneys;
• Acute thrombophlebitis, acute surgical condition,drastic depletion;
• Diseases of blood and blood-forming organs in the state of 

decompensation;
• Allergy to any kind of metal, solution of continuity. 

CE marking. Lyapko application device conforms to 
requirements of Regulation (EU) 2017/745 of the European 
Parliament and of the Council. As for safety it is a non invasive 
devise of Class 1. Applique devices Lyapko meet the 
requirements of the Technical Regulations for medical 
products approved by the Resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine No. 753 as of 02.10.2013.

UTILIZATION AND PROCESSING
Don’t throw out failed Lyapko application devices together with 

household waste. The symbol of a crossed-out garbage tank means that the 
product is forbidden to be thrown out together with household waste. Failed 
Lyapko application devices can be delivered to utilization places which are 
defined by local government. 
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Aplikatory wieloigłowe Lyapko – to urządzenia wykorzystywane w celu leczniczego 
oddziaływania na dowolne części ciała (plecy, brzuch, stopy, klatka piersiowa, twarz itd.). 

Wśród aplikatorów Lyapko rozróżniamy: wałki, pasy i elastyczne maty rehabilitacyjne z 
zamocowanymi na nich igłami, wykonanymi z niezbędnych dla organizmu metali: cynku, 
miedzi, żelaza, niklu i srebra.

Zastosowanie płaskich aplikatorów (mat) jest optymalnym sposobem, nie wymagającym 
dodatkowego wysiłku od pacjenta oraz pomocy innych osób. Skutecznie usuwają ból, 
zmniejszają napięcia i zmęczenie, a rano naładowują organizm dodatkową energią na cały 
dzień.

Aplikatory-wałki przeznaczone są do oddziaływania na różne części ciała, ale 
najwygodniejsze jest posługiwanie się nim na odcinkach z małymi promieniami krzywizny: 
barki, szyja, głowa, stawy, zewnętrzna część stopy, ręce i nogi. Mogą też być stosowane do 
masażu twarzy i dekoltu.

Aplikatory-pasy można mocować na bolących miejscach, na miejscach promieniowania 
bólu lub na strefach projekcji chorego narządu czy też w miejscach rozmieszczenia punktów 
aktywnych biologicznie i południków. Szybki i prosty sposób mocowania pasów na dowolnych 
odcinkach ciała (tułowiu, kończynach, stawach) nie wymaga pomocy innych osób.

UWAGA! Przy stosowaniu aplikatorów na twarzy, należy zachować szczególną ostrożność 
i nie można dopuścić do zetknięcia ich igieł z otwartym okiem.

Małe aplikatory używane są w celu długotrwałego stosowania w najbardziej bolących 
okolicach, strefach zapalnych, w okolicach największego skupiska punktów akupunkturowych 
i innych strefach, znalezionych za pomocą wałeczka i dających odczuwalny efekt leczniczy. 
Małe płaskie aplikatory zaleca się nosić pod paskiem, bandażem elastycznym lub pod 
opatrunkiem wzmacniającym. Czas noszenia: od 30 min do 2-3 godzin. 

Rozstaw igieł aplikatora dobiera się na podstawie indywidualnej wrażliwości skóry.
UWAGA!
• Dzieciom i osobom o podwyższonej wrażliwości skóry oraz osobom szczupłym zaleca się 

stosowanie aplikatorów z rozstawem igieł 3,0-4,9 mm. 
• Osobom średniej budowy ciała i o normalnej wrażliwości skóry – 5,0-6,1 mm
• Osobom większej postury oraz z nadwagą - 6,2-10,0 mm 
UWAGA! W celu zmniejszenia siły nacisku można stosować aplikatory przez cienki 

materiał. 
UWAGA! Czas oddziaływania aplikatorów na skórę zależy od występowania konkretnych 

objawów. Przy objawach typu „+”; (ostre i intensywne bóle, nerwowość, pobudliwość, bezsenność) 
zaleca się używania aplikatorów w drugiej połowie dnia lub przed snem. Czas oddziaływania przy 
pomocy wałków 10-15 min., przy pomocy płaskich aplikatorów (mat) i pasów 15-30 min. i dłużej.

Przy objawach typu „-„ (chroniczne bóle - najczęściej pojawiające się w nocy, senność, słabość, 
obniżenie czucia, u osób osłabionych przez chorobę i u osób starszych) zaleca się używania 
aplikatorów w godzinach porannych i w pierwszej połowie dnia. Czas oddziaływania przy 
pomocy wałków 3 - 7 min., przy pomocy płaskich aplikatorów (mat) i pasów 7 - 10 min. 

Ważnym warunkiem dla skutecznego leczenia i braku odczuwania dyskomfortu jest 
prawidłowe ułożenie się na aplikatorach i równomierne rozłożenie ciężaru ciała na całej 
powierzchni płaskiego aplikatura (maty). 

UWAGA! Nigdy nie należy układać płaskich aplikatorów (mat) do zabiegu na równej i 
twardej powierzchni.

Aby prawidłowo rozmieścić aplikatory, należy bardzo dokładnie wymodelować wygięcia 
tułowia za pomocą prawidłowo rozmieszczonych poduszek i zwiniętych w wałki ręczników 
frotte. W przypadku prawidłowego ułożenia się dyskomfort pierwszych 5 minut przechodzi w 
odczuwanie przyjemnego ciepła, wibracji, pulsacji, często kończy się wartościowym, zdrowym 
snem.

Przy dyskomforcie trwającym w przeciągu 10-15 minut, należy zrezygnować z 
kontynuowania zabiegu i powtórzyć go dopiero po 5-10 godzinach lub na następny dzień, 
stosując go na mniejszą powierzchnię ciała. Przyczyną odczuć dyskomfortu mogą być: 
nieprawidłowe ułożenie aplikatorów, tzn. nierównomierne obciążenie na igły, ześlizgiwanie 
się z aplikatura z towarzyszącymi temu zadrapaniami skóry. W celu usunięcia objawów 
dyskomfortu należy podnieść się i położyć powtórnie, podkładając pod kolana miękki wałek.

Zabiegi przy użyciu aplikatorów wieloigłowych Lyapko powinny być wykonywane 
regularnie codziennie przez 1-2 tygodnie. Procedurę można powtórzyć po 2-4 tygodniach. 
Wieloletnia praktyka pokazuje pozytywny aspekt długiego (kilkumiesięcznego) codziennego 
stosowania aplikatorów. Odnotowano trwałą poprawę samopoczucia, zanik chronicznego 
bólu, wzrost napięcia mięśniowego i zdolności do pracy.

Aplikatory Lyapko w procesie ich wykorzystania stykają się ze skórą, nie uszkadzają jej 
jednak. Nie mają styczności z krwią. 

UWAGA! W celu utrzymania aplikatorów w czystości w warunkach domowych — zaleca 
się obróbkę roztworem myjącym (mydłem, szamponem), przemywanie pod bieżącą wodą i 
suszenie strumieniem gorącego powietrza (suszarką). 

UWAGA! W celu utrzymania aplikatorów w czystości w warunkach domowych — zaleca 
się obróbkę roztworem myjącym (mydłem, szamponem), przemywanie pod bieżącą wodą i 
suszenie strumieniem gorącego powietrza (suszarką). 

UWAGA! Aplikatory należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, z dala od 
urządzeń grzewczych. Nie wystawiać na ekspozycję promieni słonecznych. 

W czasie używania aplikatora skóra użytkownika powinna być czysta, a kremy i maści 
należy nanosić na skórę po zakończeniu «zabiegu».

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA APLIKATORÓW 
WIELOIGŁOWYCH LYAPKO

Przeciwwskazaniami do stosowania aplika torów Lyapko są:
• ostre choroby infekcyjne;
• zaostrzenie dolegliwości w chorobach chronicznych z podwyższeniem temperatury ciała;
• stan dekompensacji przy schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, płuc, wątroby, 

nerek;
• ostre zakrzepowe zapalenie żył, ostre stany chirurgiczne,  ostre wycieńczenie organizmu;
• choroby krwi i narządów krwiotwórczych w stadium dekompensacji;
•аlergia na jakikolwiek metal, uszkodzenia powłok skórnych.

W przypadku chorób nowotworowych (o przebiegu łagodnym i przy nowotworze 
złośliwym) wieloigłowa terapia aplikatorami Lyapko stosowana jest tylko do leczenia 
poszczególnych symptomów (metoda oddziaływania znieczulającego, usuwanie napięcia 
psychicznego i emocjonalnego, poprawa snu itp.) I obowiązkowo po konsultacji z lekarzem 
onkologiem

Oznaczenie CE.    Aplikatory    wieloigłowe   Lyapko   Spełnia    wymagania 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, i pod względem 
bezpieczeństwa są urządzeniami nieinwazyjnymi klasy I.
Urządzenia aplikujące ''Lуapko'' są zgodne z wymaganiami przepisów technicznych 
dla wyrobów medycznych, zatwierdzonych uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy 
nr 753 z 02.10.2013 r.

UTYLIZACJA I RECYKLING
Zużyte lub zepsute urządzenia należy wyrzucać zgodnie z obowiązującymi 

zasadami oraz przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.
RECYCLAGE ET LE TRAITEMENT
Ne jetez pas les dispositifs pour les applications de Liapko devenus délabrés avec 

les déchets des ménages. Le symbole rayé du réservoir à ordures signifie que le produit 
ne peut pas être jeté avec des ordures. Les dispositifs pour les applications de Liapko 
devenus délabrés sont à déposer aux centres d’utilisation définis par les collectivités 
locales. 

 e-mail:  biuro@aplimedica.pl 
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Adres producenta: „Lyapko” Sp. z o.o., UKRAINA , 
04074, Kijów, ulica Łąkowa, 16  

e-mail:  kiev@lyapko.ua, odessa@lyapko.ua 
www.lyapko.com

Аutoryzowany przedstawiciel producenta w UE –

 Die applikativen Anlagen werden für gesundheitsfördernde und prophylaktische Wirkung 
auf irgendwelche Areale des Körpers (Rücken, Bauch, Extremitäten, Gegend der Brust usw.)-

Die Verwendung der flachen Anlagen ist das optimalste Verfahren, welches keine zusätzli-
chen Kräfte vom Patienten und keine Hilfe von anderen fordert. Sie helfen, zuverlässig und effe-
ktiv den Schmerz zu beseitigen, Müdigkeit zu entlasten, und am Morgen sich mit Lebensenergie 
für ganzen Tag zu laden.

Es ist empfohlen, die Walzen für die Wirkung auf irgendwelche Areale des Körpers, die 
schwierig von einer platten applikativen Anlage eingesetzt werden (Gegenden der Gelenke, des 
Halses, des Gesichts usw.), zu verwenden.

Zeit der Wirkung: 5-15 Minuten bis Erscheinung einer beständigen Hyperämie (Rötung) der 
Haut. Die Verwendung der Gesichtswalze ist effektiv für Durchführung einer genauen reflexthe-
rapeutischen Diagnostik – Suche der gefühlvollsten Areale der Hautdecke.

ACHTUNG! Bei Verwendung der applikativen Anlage durch Anlegen auf das Gesicht 
verwenden Sie nicht ihre Wirkung auf offene Augen!

Die kleinen applikativen Anlagen von Lyapko können in Orten des kräftigsten Schmerzes, 
in Trigger Zonen, in Zonen der maximalen Anlagerung der Akupunktur-Punkte und in ande-
ren Zonen, die mit Hilfe der Walze bei Diagnostik gefunden wurden, verwendet werden. Für 
Erhalten eines ausgeprägten gesundheitsfördernden Effektes ist es empfohlen, sie dauerhaft 
unter dem Gürtel, der elastischen Binde oder unter dem Fixationsverband zu tragen. Die Zeit 
des Tragens: von 30 Minuten bis 2-3- Stunden. Der Schritt (Abstand zwischen Nadeln) der appli-
kativen Anlage wird in Abhängigkeit von individueller Hautempfindlichkeit und erforderlichem 
Grad der Intensität der Wirkung gewählt, orientierend sich auf die Behaglichkeit der Gefühle 
bei Applikationen.

ACHTUNG!
• Für Kinder, Patienten mit einer erhöhten Empfindlichkeit oder einer geringen Schicht des 

subkutanen Fettzellstoffes empfiehlt man, applikative Anlagen mit einem dichteren Schri-
tt (3,5-4,9) mm zu verwenden.

• Mit einem normalen Körperbau – 5,0-6,2 mm.
• Mit einer größeren Schicht des subkutanen Fettzellstoffes – 6,2-10,0 mm.
Bei Verwendung irgendwelcher applikativen Anlage von Lyapko kann man intensive oder 

delikate Wirkung durch selbstständige Regulierung der Kraft des Andrucks erhalten.
ACHTUNG! Für Verminderung der Kraft des Andrucks ist die applikative Anlage über in 

2-3 Schichte gefaltete Gaze oder anderes dünnen Gewebe zu verwenden.
ACHTUNG! Die Zeit der Wirkung der applikativen Anlagen auf die Haut hängt von den 

in einem konkreten Fall vorhandenen Symptomen ab. Bei Syndrom der „Redundanz“ (akute 
und intensive Schmerzen, AD-Erhöhung, Gereiztheit, Anregung, Schlaflosigkeit), ist es emp-
fohlen, die applikativen Anlagen in der zweiten Hälfte des Tages oder vor dem Schlafen zu 
verwenden.

Dauer der Wirkung für die Walze 10-15 Minuten, für platte applikative Anlage 20-30 Mi-
nuten und mehr.

Bei der Mangelhaftigkeit (chronische Schmerzen, die am häufigsten in der Nachtzeit entste-
hen, Schläfrigkeit, Schwäche, Erniedrigung der Empfindlichkeit, bei mitigierten Kranken und 
bei Alten) ist die Wirkung in Morgenstunden und in der ersten Hälfte des Tages effektiv. Die 
Dauer der Verwendung der applikativen Anlage 10-15 Minuten, die Wirkung mit der Walze 
3-7 Minuten.

Hauptbedingung der richtigen Verlegung – gleichmäß ige Verteilung der Schwere des Kör-
pers auf ganzer Oberfläche der applikativen Anlage.

ACHTUNG! Keinesfalls verlegen Sie die applikative Anlage auf absolut glatte Oberfläche. 
Um die applikative Anlage richtig zu verlegen, ist es nötig, die Beugen der Wirbelsäule in Hals- 
und Lendenabteilungen mit Hilfe der Kissen und der als Walze gefalteten Handtücher am 
genauesten zu modellieren.

Innerhalb von ersten fünf Minuten der „Kommunikation“ mit der applikativen Anlage die 
relativ unbehagliche stechende Empfindungen übergehen in eine komfortable Empfindung 
einer mächtigen Wärme, einer angenehmen „Vibration“, eines Kribbelns, im Weiteren kann 
die Schläfrigkeit, allgemeine Entspannung, die in gesunden vollwertigen Schlafen übergeht.

Bei der Unbehaglichkeit innerhalb von 10-15 Minuten sind die applikative Anlagen wegzu-
nehmen und erst in 5-10 Stunden oder am nächsten Tag zu verwenden, während kleinere Zone 
annektieren. Als Ursachen der Unbehaglichkeiten können sein: unrichtige Verlegung, d.h. Un-
gleichmäßigkeit der Belastung auf die Nadeln, Abrutschen von der applikativen Anlage, die 
mit dem Kratzen der Haut begleitet wird. Für Beseitigung dieser Erscheinungen sollen Sie ein 
wenig über der applikativen Anlage aufheben und auf sie wieder niedersitzen, darunterlegend 
eine weiche Walze unter Kniegelenke. 

Dauer der Behandlungskur beträgt 1-2 Wochen. Die Behandlungskur kann in 2-4 Wochen 
wiederholt werden. Es gibt eine positive praktische Erfahrung einer dauerhaften, innerhalb von 
einigen Monaten fortlaufend, täglicher Verwendung der applikativen Anlagen von Lyapko. Es 
wurde eine beständige Verbesserung des Wohlbefindens, Abnehmen des chronischen Schmer-
zes, Erhöhung des vitalen Tonus, Arbeitsfähigkeit, besonders bei älteren Menschen beobachtet.

Die applikativen Anlagen von Lyapko im Prozess der Verwendung berühren die Haut, 
nicht beschädigend sie, und haben keinen Kontakt mit dem Blut. In den Behandlungseinrich-
tungen sollen sie nach dem Seance der Applikationen der Desinfektion gemäß der Standards 
der Durchführung der Desinfektion der Erzeugnisse der medizinischen Bestimmung durch 
denen vollständige Senkung in desinfizierende Lösung unterstehen, nachdem sind sie unter 
dem fließenden Wasser zu spülen und durch den Strom der heißen Luft (mit Hilfe des Föns) an 
maximal nahen Abstand von den Nadeln zu trocken.

Für Durchführung der Desinfektion werden die nicht chlorenthaltenen desinfizierende 
chemische Präparate für Erzeugnisse aus dem medizinischen Gummi und nicht korrosionsbes-
tändigen Metallen, die für Verwendung in den Behandlungseinrichtungen der Ukraine gemäß 
der methodischen Hinweisungen für ihre Verwendung, verwendet.

Z.B.: „Korsolex basic“, „Korsolex extra“ u.a.
Die Nadeln der Applikatoren sind aus nicht korrosionsbeständigen Metallen hergestellt, 

das lässt eine Möglichkeit ihrer Oxydierung.
ACHTUNG! Bei individueller Verwendung braucht die applikative Anlage keine Desinfe-

ktion. Von der hygienischen Pflege werden vorgesehen: periodische Bearbeitung mit Hilfe der 
Bürste und der Waschlösungen (Shampoo, flüssige Seife), Spülung unter dem flüssigen Wasser 
und Trocknen durch den Strom der heißen Luft (mit Hilfe des Föns).

ACHTUNG! Merken Sie, dass der Fön die Quelle der Verletzung durch elektrischen Strom 
ist, man kann ihn mit nassen Händen nicht berühren, das Wasser soll auf ihn nicht geraten.

GEGENINDIKATIONEN FÜR VERWENDUNG DER APPLIKATIVEN ANLAGEN 
VON LYAPKO

Relative Gegenindikationen für Verwendung sind:
• Akute infekte Erkrankungen, akute Thrombophlebitis, akute chirurgische Zustände;
• Verschärfung der chronischen Erkrankungen mit Erhöhung der Körpertemperatur;
• Zustände der Dekompensation bei Erkrankungen des Herz-Gefäß-Systems, der Lungen,

der Leber, der Nieren;
• 
• 

Krankheiten des Blutes und der Blutbildenden Organe im Stadium der Dekompensation;
Allergie gegen jeweiliges Metall, starke Erschöpfung;

Markierung CE. Die applikative Anlage von Lyapko entspricht den Vorschriften 
(CE) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates für Sicherheit, ist eine 
nicht invasive Anlage der I. Klasse.
 Applikationsgeräte Lyapko erfüllen die Anforderungen der Technischen 
Vorschriften für medizinische Produkte genehmigt durch die Entschließung des 
Ministerkabinetts der Ukraine № 753 vom 02.10.2013.

UTILISIERUNG UND VERARBEITUNG
Verwerfen Sie nicht die ausgedienten applikativen Anlagen von Lyapko mit 

Haushaltsabfällen zusammen. Das Symbol des gekreuzten Müllbehälters bedeutet, 
dass es verboten ist, das Erzeugnis mit Haushaltsabfällen zusammen zu verwerfen. 

Die applikative Anlagen von Lyapko, die ausgedient sind, sind der Abgabe in die 
Stelle für Utilisierung, die durch örtliche Behörden der Selbstverwaltung bestimmt 
sind, zu unterliegen. 

Letztes Änderungsdatum - 05.07.2021

Fabricante: S.R.L. «LYAPKO»
 Lugowa-Straße, 16, Kiev

 e-mail:  kiev@lyapko.ua, odessa@lyapko.ua 
www.lyapko.com

Bevollmächtigter vertreter des herstellers in der EU –  
e-mail:  biuro@aplimedica.pl

Пристрої аплікаційні Ляпка використовуються для оздоровчого та профілак-
тичного впливу на будь-які ділянки тіла (спина, живіт, кінцівки, ділянки грудної 
клітини тощо). 

Використання плоских пристроїв аплікаційних – найоптимальніший спосіб, що 
не потребує додаткових зусиль від пацієнта та допомоги інших. Вони допомага-
ють надійно й ефективно усунути біль, зняти втому, а вранці зарядитися життєвою 
енергією на цілий день.

Валики рекомендується використовувати для дії на будь-які поверхні тіла, які склад-
но задіяти плоским пристроєм аплікаційним (ділянки суглобів, шиї, обличчя тощо). 
Час впливу: 5-15 хв. до появи стійкої гіперемії (почервоніння) шкіри. Використання 
валика для обличчя ефективно для проведення точної рефлексотерапевтичної діагно-
стики – пошуку найбільш чутливих ділянок шкірного покриву. 

УВАГА! При використанні аплікаційного пристрою прикладанням на обличчя, 
його вплив не використовуйте на відкриті очі.

Малі пристрої аплікаційні Ляпка можуть застосовуватися у місцях найбільшого 
болю, тригерних зонах, в ділянках максимального розташування акупунктурних то-
чок, і в інших зонах, знайдених за допомогою валика, при діагностиці. Для отримання 
вираженого оздоровчого ефекту, їх рекомендують носити тривалий час під поясом, 
еластичним бинтом або під зміцнювальною пов’язкою. Час застосування: від 30 хв. до 
2-3х годин.

Крок (відстань між голками) пристрою аплікаційного підбирають в залежності від 
індивідуальної чутливості шкіри та необхідного ступеня інтенсивності дії, орієнтуючись 
на комфортність відчуттів при аплікаціях.

УВАГА!
• Дітям, пацієнтам з підвищеною чутливістю або малим шаром підшкірно-жирової

клітковини рекомендують використовувати пристрої аплікаційні з більш густим кро-
ком 3,0-4,9 мм.

• З нормальною будовою тіла – 5,0-6,1 мм.
• З великим шаром підшкірно-жирової клітковини – 6,2-10,0 мм.
Використовуючи будь-який пристрій аплікаційний Ляпка, можна отримувати 

інтенсивний або делікатний вплив, шляхом самостійного регулювання сили при-
тискання.

УВАГА! Для зменшення сили притискання слід використовувати пристрій апліка-
ційний через складену у 2-3 шари марлю чи іншу тонку тканину.

УВАГА! Час впливу пристроїв аплікаційних на шкіру залежить від наявних у кон-
кретному випадку симптомів. При синдромі «надмірності» (гострі та інтенсивні болі, 
підвищення АТ, дратівливість, збудження, безсоння) рекомендується використовувати 
пристрої аплікаційні у другій половині дня або перед сном. Тривалість впливу для ва-
лика 10-15 хв., для плоского пристрою аплікаційного 20-30 хвилин і більше. 

При синдромі «недостатності» (хронічні болі, що найчастіше виникають в нічний 
час, сонливість, слабкість, зниження чутливості, у ослаблених хворих та літніх людей) 
ефективний вплив вранці та першу половину дня. Тривалість застосування плоского 
пристрою аплікаційного 10-15 хв., вплив валика 3-7 хв. 

Головна умова правильного укладання – рівномірний розподіл важкості тіла по всій 
поверхні пристрою аплікаційного. 

УВАГА! Ні в якому разі не кладіть пристрій аплікаційний на абсолютно рівну по-
верхню. 

Щоб правильно укласти пристрій аплікаційний, необхідно найбільш точно змоде-
лювати вигини хребта у шийному та поперековому відділі за допомогою подушок і 
складених валиком рушників.

Протягом перших п’яти хвилин «спілкування» з пристроєм аплікаційним відносно 
дискомфортні поколювання переходять у комфортне відчуття сильного тепла, приєм-
ної «вібрації», колення, в подальшому може виникнути сонливість, загальне розсла-
блення, що переходить у здоровий повноцінний сон. 

При дискомфорті, протягом 10-15 хвилин, пристрої аплікаційні слід прибрати і за-
стосовувати тільки через 5-10 годин або наступного дня, охоплюючи меншу зону. При-
чинами дискомфортних відчуттів можуть бути: невірне укладання, тобто нерівномірні 
навантаження на голки, сповзання з пристрою аплікаційного, що супроводжується дря-
панням шкіри. Для усунення цих явищ слід підвестися над пристроєм аплікаційним і 
опуститися на нього знов, підклавши під колінні суглоби м’який валик.

Тривалість курсу лікування 1-2 тижня. Курс можна повторити через 2-4 тижні. Є 
позитивний практичний досвід тривалого, протягом декількох місяців поспіль, за-
стосування пристроїв аплікаційних Ляпка щодня. Спостерігалось стійке поліпшення 
самопочуття, зняття хронічного болю, підвищення життєвого тонусу, працездатності, 
особливо у літніх людей. 

Пристрої аплікаційні Ляпка під час використання контактують зі  шкірою, не 
пошкоджуючи її, не мають контакту з кров’ю. У лікувальних установах, після сеансу 
аплікацій, вони повинні піддаватися дезінфекції згідно Стандартів проведення дезін-
фекції виробів медичного призначення, шляхом їх повного занурення у дезінфікую-
чий розчин, після чого їх слід промити під проточною водою та просушити потоком 
гарячого повітря (за допомогою фена) на максимально близькій відстані від голок.

Для проведення дезінфекції використовуються дезінфікуючі хімічні препарати без 
хлору для виробів з медичної гуми й некорозієстійких металів, дозволені для викори-
стання у лікувальних закладах України згідно методичним вказівкам з їх використання. 
Наприклад: «Корзолекс базік», «Корзолекс екстра» тощо. 

Голки аплікаторів зроблені з некоррозійностойкіх металів, що допускає можливість 
їх окислення.

УВАГА! При індивідуальному використанні, пристрій аплікаційний не потребує 
дезінфекції. Гігієнічний догляд передбачає: періодичну обробку за допомогою щітки 
і миючих розчинів (шампунь, рідке мило), промивання проточною водою й просушу-
вання потоком гарячого повітря (за допомогою фена). 

УВАГА! Пам’ятайте, фен є джерелом ураження електричним струмом, його не 
можна торкатися мокрими руками, на нього не повинна потрапляти вода.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ 
АПЛІКАЦІЙНИХ ЛЯПКА
 Відносними протипоказаннями до застосування є:
• Гострі інфекційні захворювання;
• Загострення хронічних захворювань з підвищенням температури тіла;
• Стани декомпенсації при захворюваннях серцево-судинної системи, легенів, 
печінки, нирок;

• Гострі тромбофлебіти, гострі хірургічні стани, різке виснаження;
• Хвороби крові та кровотворних органів у стадії декомпенсації;
 • Алергія на який-небудь метал, порушення цілісності шкірних покривів.

Маркування  СЕ.   Пристрій   аплікаційний   Ляпка   відповідає   вимогам 
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/745. З безпеки, є 
неінвазивним пристроєм І класу. 
Пристрої аплікаційні Ляпка  відповідають  вимогам Технічного регламента 
щодо  медичних  виробів,  затвердженого  Постановою  КМ України № 753 
від 02.10.2013 р.

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА
Не викидайте пристрої аплікаційні Ляпка, що стали непридатними до за-

стосування, разом з побутовими відходами. Символ перекресленого сміттєво-
го баку означає, що виріб не слід утилізувати з побутовими відходами. При-
строї аплікаційні Ляпка, що стали непридатними до застосування, 
підлягають здачі в пункти утилізації, що визначені місцевими органами 
самоврядування. 

Дата останнього перегляду – 05.07.2021

Адреса виробника: ТОВ «Ляпко» Україна, 04074, 
м. Київ, вул. Лугова, 16  

e-mail:  kiev@lyapko.ua, odessa@lyapko.ua 
www.lyapko.com

Уповноважений представник виробника в ЕС – 
e-mail:  biuro@aplimedica.pl

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИСТРОЇВ АПЛІКАЦІЙНИХ ЛЯПКА

Живіть без болю!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСТРОЙСТВ АППЛИКАЦИОННЫХ ЛЯПКО

Живите без боли! Live without pain! Ciesz się  žyciem bez bólu! Leben Sie ohne Schmerz!
LYAPKO APPLICATION DEVICES 

INSTRUCTION 
INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKATORÓW 

WIELOIGŁOWYCH LYAPKO
ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER 

APPLIKATIVEN ANLAGEN VON LYAPKO

DEPLRUUK EN



Крім вищевказаних зон, рекомендуємо використовувати точки і зони максимальної болючості, а також чутливі 
зони, виявлені в процесі діагностики валиком.
Помимо вышеуказанных зон,рекомендуем использовать точки и зоны максимальной болезненности, а так же 
чувствительные зоны, обнаруженные в процессе диагностики валиком.
We also recommend to effect on points and zones of maximum pain and sensitive zones which were found during 
diagnostic with the help of roller.
Oprócz przedstawionych niżej stref zaleca się stosowanie na konkretne bolące punkty i miejsca, a także strefy znalezione 
wałkiem w procesie diagnozowania, co daje najlepszy efekt leczniczy.
Zusätzlich zu diesen Zonen empfehlen wir die Punkten und Zonen von Schmerzen, sowie während der Diagnostik mit 
der Walze festgestellten sensiblen Zonen.

REFLEX ACTION ZONES FOR TREATMENT AND DIAGNOSTIC

ЗОНИ РЕФЛЕКТОРНИХ ВПЛИВІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ZONES DE L’ACTION RÉFLEXE POUR LA CURE ET LE DIAGNOSTIC

ZONEN DER REFLEKTORISCHEN WIRKUNGEN FÜR BEHANDLUNG UND DIAGNOSTIK

ЗОНЫ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛИКА 
ПРИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

1. Катать в зоне локализации боли в произвольном направлении.
2. Катать выше и ниже места локализации боли в произвольном направ-
лении.
3. Катать место боли по направлению стрелок – по ходу энергетических 
каналов (см. рис 4).
4. Катать выше и ниже места локализации боли по направлению стрелок.
5. Катать против хода стрелок противоположную сторону, симметрич-
ную месту боли (по канонам рефлексотерапии).
Например:
• если боль в правой руке – катаем левую руку;
• если боль в правой ноге – катаем левую ногу;
• если боль в грудной клетке – катаем зону проекции на спине;
• если боль в спине – катаем зону проекции на груди;
• если боль в пояснице – катаем живот;
• если боль в животе – катаем поясницу.
Катаем до появления стойкой гиперемии (покраснения) кожи (примерно 
10-15 мин.).

METODYKA ZASTOSOWANIA WAŁKA PODCZAS OBJAWÓW 
BÓLOWYCH 

1. Masować wałkiem w dowolnych kierunkach w miejscu występowania
bólu.
2. Masować wałkiem w dowolnych kierunkach powyżej i poniżej miejsca
występowania bólu.
3. Masować wałkiem zgodnie ze strzałkami – wzdłuż kanałów
energetycznych (rys. 4).
4. Masować wałkiem zgodnie ze strzałkami – powyżej i poniżej miejsca
występowania bólu.
5. Masować wałkiem w przeciwnym kierunku niż strzałki , symetrycznie
do miejsca występowania bólu (zgodnie z kanałami refleksologicznymi)
Na przykład:
• jeżeli ból występuje w prawej ręce – masujemy lewą rękę;
• jeżeli ból występuje w prawej nodze – masujemy lewą nogę ;
• jeżeli ból występuje w klatce piersiowej – masujemy strefę projekcji na
plecach;
• jeżeli ból występuje na plecach – masujemy klatkę piersiową;
• jeżeli ból występuje w krzyżu – masujemy brzuch;
• jeżeli ból występuje na brzuchu – masujemy okolicę krzyża.
Masujemy do pojawienia momentu zaczerwienienia masowanego odcinka 
ciała (ok. 10-15 min.)

METHODIK DER VERWENDUNG DER WALZE BEI 
SCHMERZSYNDROMEN

1. Rollen in der Zone der Lokalisation des Schmerzes in einer
willkürlichen Richtung.
2. Rollen höher und unterer des Ortes der Lokalisation des Schmerzes
in einer willkürlichen Richtung.
3. Rollen den Ort des Schmerzes nach der Richtung der Pfeile – nach
Verlauf der energetischen Kanäle (siehe Abb. 4).
4. Rollen höher und unterer des Ortes der Lokalisation des Schmerzes
nach der Richtung der Pfeile.
5. Rollen gegen Verlauf der Pfeile, nach gegen liegender Seite, die dem
Ort des Schmerzes symmetrisch ist (nach Kanons der Reflextherapie).
Zum Beispiel:
• ist der Schmerz im rechten Arm, so rollen wir den linken Arm;
• ist der Schmerz im rechten Bein, so rollen wir den linken Bein;
• ist der Schmerz im Brustkorb, so rollen wir die Zone der Projektion

auf dem Rücken;
• ist der Schmerz im Rücken, so rollen wir die Zone der Projektion

auf dem Brustkorb;
• ist der Schmerz in der Lende, so rollen wir den Bauch;
• ist der Schmerz im Bauch, so rollen wir die Lende.
Rollen wir bis der Manifestation der beständigen Hyperämie (Rötung) 
der Haut (ca. 10-15 Min.).

ROLLER APPLICATION METHODOLOGY 
AT PAIN SYNDROME

1. Roll pain containment zone in any direction.
2. Roll the area which is upper or lower than containment zone, roll in any
direction.
3. Roll pain containment zone in direction of energy channels which are
indicated with arrows (Fig. 4).
4. Roll the area which is upper or lower than containment zone, roll in arrow
direction.
5. Roll against arrow direction the opposite side which is symmetrical to
pain (according to reflexotherapy rules).
For example,
• if pain is in the right hand, roll left hand;
• if pain is in the right leg, roll left leg;
• if pain is in breast, roll correspondent zone on back;
• if pain is in back, roll correspondent zone on breast;
• if pain is in lumbus, roll correspondent zone on abdomen;
• if pain is in abdomen, roll correspondent zone on lumbus.
Roll until resistant dermahemia (reddening) occurs 
(about 10-15 minutes).

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВАЛИКА 
ПРИ БОЛЬОВИХ СИНДРОМАХ

1. Катати в зоні локалізації болю в довільному напрямку;
2. Катати вище і нижче місця локалізації болю в довільному напрямку;
3. Катати місце болю за напрямом стрілок – по ходу енергетичних каналів
(див. мал.4);
4. Катати вище та нижче місця локалізації болю за напрямком стрілок;
5. Катати проти ходу стрілок в протилежний бік, що є симетричним міс-
цю болю (за канонами рефлексотерапії).
Приклад:
• якщо біль у правій руці, то катаємо ліву руку;
• якщо біль у правій нозі – катаємо ліву ногу;
• якщо біль у грудній клітині – катаємо зону проекції на спині;
• якщо біль у спині – катаємо зону проекції на грудях;
• якщо біль у попереку – катаємо живіт;
• якщо біль у животі – катаємо поперек;
• Катаємо до появи стійкої гіперемії (почервоніння) шкіри (приблизно 
10-15 хв.).

Мал. 1. Розташування зон аплікацій на тілі людини
Рис. 1. Расположение зон аппликаций на теле человека
Fig.1 Application zones on person`s body
Rys. 1. Rozmieszczenie stref aplikacji na ciele człowieka
Abb. 1. Disposition der Zonen der Applikationen auf dem Körper 
des Menschen.

Мал. 4 Напрямок руху валика по ходу енергетичних каналів
Рис. 4. Направление движения валика по ходу энергетических каналов 
Fig. 4 The scheme of direction of energy channels for influence with Lyapko roller on them
Rys. 4. Kierunek ruchu wałka wzdłuż kanałów energetycznych.
Abb. 4. Richtung der Bewegung der Walze nach Verlauf der energetischen Kanäle.

Мал. 2. Приклад 2-х укладок пристроїв аплікаційних 
(можливі інші укладання)
Рис. 2. Пример 2-х укладок устройств аппликационных 
(возможны другие укладки)
Fig. 2 Examples of application devices position (other variants 
are possible)
Rys. 2. Przykład dwóch różnych rozmieszczeń aplikatorów
(możliwe są inne warianty)
Abb. 2. Beispiele der Zweien Verlegungen der applikativen 
Anlagen (andere Verlegungen sind möglich)

Мал. 3. Зони тіла для діагностики 
та лікування
Рис. 3. Зоны тела для диагностики 
и лечения 
Fig. 3 Zones for diagnostic and 
treatment
Rys. 3. Strefy ciała dla diagnozowania 
i leczenia
Abb. 3. Zonen des Körpers für 
Diagnostik und Behandlung.

Подушка
Подушка
Cushion

Рoduszka
Kissen

М’які валики або махрові рушники
Мягкие валики или махровые полотенца

Soft rollers or towels
Miękkie poduszki i ręczniki

Weiches Kissen oder Handtücher

ЗАХВОРЮВАННЯ
ЗОНИ АПЛІКАЦІЙ

основна додаткова допоміжна
Головний біль, невралгія трійчастого й неврит лицьового нерву, симпаталгії 
обличчя, порушення слуху, зору, зубний біль, простудні захворювання 0, 1 2, 10, 11 22, 24, 25, 31

Захворювання бронхів та легенів, простудні захворювання, неврологічні 
синдроми остеохондрозу шийного та грудного відділів хребта, шийна-плечова 
плексалгія, неврози, артрити, неврити.

2, 3, 4 1, 12, 13 20, 22, 28, 31

Стенокардія, кардиолгія, неврологічні прояви остеохондрозу середньо-грудного 
відділу хребта, бронхіти, мастити, поліпшення лактації у матерів, які годують. 4 3, 5, 13, 14 21, 23, 25, 29, 31

Гіпертонія (25-30 хв.), гіпотонія (8-10 хв.) 1, 2, 3 0, 4, (14) 7, 8, 25, 28, 29, 31
Захворювання стравоходу, шлунка, печінки, жовчного міхура, неврологічні 
синдроми остеохондрозу, нижньо-грудного відділу хребта, міозити, ожиріння 5 6, 15, 16, 17 21, 23, (25), (28), 29, 30, 31

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, захворювання тонкого 
кишечнику, нирок, ниркова колька, ожиріння 6, 7 5, 8, 17, 18 23, 27, 28, 29, 31

Неврологічні синдроми остеохондрозу грудного та поперекового відділів хребта, 
міозити, ожиріння 6, 7 8, 17, 10 26, 28, 30, 31

Неврологічні синдроми остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта 
(радикуліти, неврити, люмбаго) 7, 8 9, 18 22, 26, 27, 28, 30, 31

Сечокам’яна хвороба, печінкова колька, коліти (запори), збереження вагітності 
(м’який вплив) 7, 8 9, 18 23, 27, 29, 31

Захворювання органів малого тазу, запалення матки і придатків, цистити, 
уретрити, простатити, сігмоідити, геморой, тріщини ануса, імпотенція, 
фригідність

8, 9 7, 18, 19 27, 29, 30, 31, (23, 25)

Алергія, нейродерміт, шкірний свербіж 3, 5 3, 12, 15 22, 23, 25, 29, 30, 31
При травмах і переломах верхніх кінцівок 2, 3 4, 13 20, 21, 22, 24, (28, 30)
При травмах і переломах нижніх кінцівок 7, 8 18 26, 28, 30, (22, 27, 29)
Цукровий діабет 5, 6 16, 17 1, 2, 23, 29, 31

ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗОНЫ АППЛИКАЦИЙ

Основная Допол-
нительная

Вспомогательная

Головные боли, невралгия тройничного и неврит лицевого нерва, лицевые 
симпаталгии, нарушения слуха, зрения, зубная боль, простудные заболевания 0, 1 2, 10, 11 22, 24, 25, 31

Заболевания бронхов и легких, простудные заболевания, неврологические 
синдромы остеохондроза шейного и грудного отделов позвоночника, шейно-
плечевая плексалгия, неврозы, артриты, невриты

2, 3, 4 1, 12, 13 20, 22, 28, 31

Стенокардия, кардиалгия, неврологические проявления остеохондроза 
среднегрудного отдела позвоночника, бронхиты, маститы, улучшение лактации 
у кормящих матерей

4 3, 5, 13, 14 21, 23, 25, 29, 31

Гипертония (25-30 мин.), гипотония (8-10мин.) 1, 2, 3 0, 4, (14) 7, 8, 25, 28, 29, 31
Заболевания пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, неврологические 
синдромы остеохондроза нижне-грудного отдела позвоночника, миозиты, 
ожирение

5 6, 15, 16, 17 21, 23, (25), (28), 29, 30, 31

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания тонкого 
кишечника, почек, почечная колика, ожирение 6, 7 5, 8, 17, 18 23, 27, 28, 29, 31

Неврологические синдромы остеохондроза грудного и поясничного отделов 
позвоночника, миозиты, ожирение 6, 7 8, 17, 10 26, 28, 30, 31

Неврологические синдромы остеохондроза поясничнo-крестцового отдела 
позвоночника (радикулиты, невриты, люмбаго) 7, 8 9, 18 22, 26, 27, 28, 30, 31

Мочекаменная болезнь, почечная колика, колиты (запоры), сохранение 
беременности (мягкое воздействие) 7, 8 9, 18 23, 27, 29, 31

Заболевания органов малого таза, воспаление матки и придатков, циститы, 
уретриты, простатиты, ситюидиты, геморрой, трещины ануса, импотенция, 
фригидность

8, 9 7, 18, 19 27, 29, 30, 31, (23, 25)

Аллергия, нейродермит, кожный зуд 3, 5 3, 12, 15 22, 23, 25, 29, 30, 31
При травмах и переломах верхних конечностей 2, 3 4, 13 20, 21, 22, 24, (28, 30)
При травмах и переломах нижних конечностей 7, 8 18 26, 28, 30, (22, 27, 29)
Сахарный диабет 5, 6 16, 17 1, 2, 23, 29, 31

DISEASES APPLICATION ZONES
Main Additional Auxiliary

Headache, trifacial neuralgia, Bell’s palsy, hearing disorder, vision disorder, 
toothache, cold 0, 1 2, 10, 11 22, 24, 25, 31

Diseases of bronchi and lungs, cold, neurologic syndromes of osteochondrosis of the 
cervical and thoracic spine, neurosis, arthritis, neuritis. 2, 3, 4 1, 12, 13 20, 22, 28, 31

Stenocardia, cardiodynia, bronchitis, mastitis, lactation improvement, 
osteochondrosis of the cervical and thoracic spine 4 3, 5, 13, 14 21, 23, 25, 29, 31

Hypertension (25-30 min), hypotonia (8-10 min). 1, 2, 3 0, 4, (14) 7, 8, 25, 28, 29, 31
Diseases of gullet, stomach, liver, gall bladder, neurologic syndromes of 
osteochondrosis of lower thoracic spine, myitis, obesity 5 6, 15, 16, 17 21, 23, (25), (28), 29, 30, 31

Ulcer of a stomach and duodenal gut, disease of small intestines and kidneys, renal 
colic, obesity 6, 7 5, 8, 17, 18 23, 27, 28, 29, 31

Osteochondrosis of the cervical and thoracic spine, myitis, obesity. 6, 7 8, 17, 10 26, 28, 30, 31
Neurologic syndromes of osteochondrosis of lumbosacral spine (radiculitis, 
neuritis,lumbago) 7, 8 9, 18 22, 26, 27, 28, 30, 31

urolithic illness, renal colic, pregnancy preservation, colitis 7, 8 9, 18 23, 27, 29, 31
Disease of pelvic organs, hysteritis, adnexitis, cystitis, prostatitis, urethritis, 
sigmoiditis, hemorrhoid, invirility, anaphrodisia 8, 9 7, 18, 19 27, 29, 30, 31, (23, 25)

Allergy, neurodermatitis, skin itch 3, 5 3, 12, 15 22, 23, 25, 29, 30, 31
Fractures and injures of upper extremities 2, 3 4, 13 20, 21, 22, 24, (28, 30)
Injures of lower extremities 7, 8 18 26, 28, 30, (22, 27, 29)
Diabetes mellitus 5, 6 16, 17 1, 2, 23, 29, 31

DOLEGLIWOŚCI ZONES DES APPLICATIONS
Podstawowa Dodatkowa Wspomagająca

Choroby oskrzeli i płuc, przeziębienia, neurologiczne syndromy 
zwyrodnienia odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, zapalenie 
odcinka szyjno-barkowego, neurozy, zapalenie stawów, zapalenie nerwów, 
paraliż kończyn górnych

0, 1 2, 10, 11 22, 24, 25, 31

Choroba wieńcowa, bóle serca, zwyrodnienia (zapalenie korzonków 
nerwowych i mięśni, nerwobóle) odcinka środkowego piersiowego 
kręgosłupa, zapalenie oskrzeli, zapalenie gruczołu sutkowego, zwiększenie 
laktacji u matek karmiących

2, 3, 4 1, 12, 13 20, 22, 28, 31

Nadciśnienie (25-30 min), niedociśnienie (8-10 min) 4 3, 5, 13, 14 21, 23, 25, 29, 31
Choroby przewodu pokarmowego i górnych odcinków żołądka, choroby 
wątroby i woreczka żółciowego, neurologiczne syndromy zwyrodnienia 
dolnego piersiowego odcinka kręgosłupa (nerwobóle, zapalenie mięśni), 
otyłość

1, 2, 3 0, 4, (14) 7, 8, 25, 28, 29, 31

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby jelita cienkiego i 
nerek, kolka nerkowa, otyłość 5 6, 15, 16, 17 21, 23, (25), (28), 29, 

30, 31
Neurologiczne syndromy zwyrodnienia lędźwiowo-piersiowego odcinka 
kręgosłupa (nerwobóle, zapalenie mięśni), otyłość 6, 7 5, 8, 17, 18 23, 27, 28, 29, 31

Neurologiczne syndromy zwyrodnienia lędźwiowo-krzyżowego odcinka 
kręgosłupa (nerwobóle, zapalenie mięśni) 6, 7 8, 17, 10 26, 28, 30, 31

Kamienie nerkowe, kolka nerkowa, zapalenie okrężnicy, zaparcia, 
utrzymanie ciąży (krótkie oddziaływanie) 7, 8 9, 18 22, 26, 27, 28, 30, 31

Choroby organów miednicy mniejszej, macicy i przydatków, zapalenie 
pęcherza moczowego, cewki moczowej, gruczołu krokowego i esicy, 
hemoroidy, pęknięcia odbytu, impotencja, oziębłość płciowa

7, 8 9, 18 23, 27, 29, 31

Alergie, świerzbiączka, świąd skóry 8, 9 7, 18, 19 27, 29, 30, 31, (23, 25)
Urazy i złamania kończyn górnych 3, 5 3, 12, 15 22, 23, 25, 29, 30, 31
Urazy i złamania kończyn dolnych 2, 3 4, 13 20, 21, 22, 24, (28, 30)
Cukrzyca 7, 8 18 26, 28, 30, (22, 27, 29)
Diabète sucré 5, 6 16, 17 1, 2, 23, 29, 31

ERKRANKUNGEN ZONEN DER APPLIKATIONEN
Primär Zusätzlich Behelfsmäßig

Kopfschmerzen, Trigeminusneuralgie und Gesichtsnerv Entzündung, 
Gesichtsympathalgie, Hörstörung, Sehstörung, Zahnschmerz, 
Erkältungserkrankungen 

0, 1 2, 10, 11 22, 24, 25, 31

Bronchiale und pulmonale Erkrankungen, Erkältungserkrankungen, 
neurologische Syndrome der Osteochondrose der Hals- und Brustabteilung der 
Wirbelsäule, Hals-Schulter-Plexalgie, Neurose, Arthritis, Neuritis

2, 3, 4 1, 12, 13 20, 22, 28, 31

Stenokardie, Kardialgie, neurologische Manifestationen der Osteochondrose der 
mesothorakalen Abteilung der Wirbelsäule, Bronchitis, Mastitis, Verbesserung der 
Laktation bei stillenden Müttern

4 3, 5, 13, 14 21, 23, 25, 29, 31

Hypertonie (25-30 Min.), Hypotonie (8-10 Min.) 1, 2, 3 0, 4, (14) 7, 8, 25, 28, 29, 31
Erkrankungen des Ösophagus, des Magens, der Leber, der Gallenblase, 
neurologische Syndrome der Osteochondrose der unteren thorakalen Abteilung 
der Wirbelsäule, Myositis, Verfettung

5 6, 15, 16, 
17

21, 23, (25), (28), 29, 
30, 31

Magen- und Duodenum Geschwür, Erkrankungen des dünnen Darmes, der 
Leber, Nierenkolik, Verfettung 6, 7 5, 8, 17, 18 23, 27, 28, 29, 31

Neurologische Syndrome der Osteochondrose der thorakalen und lumbalen 
Abteilungen der Wirbelsäule, Myositis, Verfettung 6, 7 8, 17, 10 26, 28, 30, 31

Neurologische Syndrome der Osteochondrose der lumbosakralen Abteilung der 
Wirbelsäule (Radikulitis, Neuritis, Lumbago) 7, 8 9, 18 22, 26, 27, 28, 30, 31

Harnsteinkrankheit, Nierenkolik, Kolitis (Versteifungen), 
Schwangerschaftserhaltung (weiche Wirkung) 7, 8 9, 18 23, 27, 29, 31

Erkrankungen der Organe des Kleinbeckens, Entzündung der Gebärmutter 
und der Anhänge, Zystitis, Urethritis, Prostatitis, Situiditis, Hämorrhoiden, 
Analfissuren, Impotenz, Frigidität

8, 9 7, 18, 19 27, 29, 30, 31, (23, 25)

Allergie, Neurodermitis, Hautjucken 3, 5 3, 12, 15 22, 23, 25, 29, 30, 31
Bei Verletzungen und Frakturen der oberen Extremitäten 2, 3 4, 13 20, 21, 22, 24, (28, 30)

Bei Verletzungen und Frakturen der unteren Extremitäten 7, 8 18 26, 28, 30, (22, 27, 29)
Diabetes mellitus 5, 6 16, 17 1, 2, 23, 29, 31
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