29. Stimulácia SEI vs terapia suchou ihlou
Striedanie schém myostimulácie
- aplikácia SEI na telo pacienta sa deje
prostrednictvom elektrod prilozenych na telo pacienta dolezitou sucastou pri
spravnom vybere druhu stimulácie maju reflexy slachovookosticove kedy podla typu
zmeny a sily odpovede vyberame druh stimulácie (vid priloha - aplikácia SEI/RSO)

A - Umiestnenie popruhov a elektród
Pri aplikácii popruhov sledujeme:
 spravne napnutie popruhov, ktore nevyvolava prilis velky tlak na telo pacienta
 spravne anatomicke umiestnenie popruhu aby bola stimulacia spravne
aplikovana
 umiestnenie spoja popruhov a spravny smer ktorým popruh stahujeme
Pri aplikácii elektrod sledujeme:
 spravny kontakt s kozou aby nedochadzalo k senzitivnym naruseniam pacienta
 spravnu orientaciu elektrody aby sa popruhy nezosmykli s tela pacienta a nedoslo
ku kontaktu s akupunkturnymi ihlami
 spravne anatomicke umiestnenie na co najpresnejsi zber dát pre zobrazenia
impedancnej krivky

B - Kombinácia typov stimulácie + terapie suchej ihly (aplikácia podľa
anatomických tabuliek)








Stehná na chrbáte (stehná na CH + Aku B+H+N) – 1. schéma
Dolná + stehná (E D + S + Aku H+D) - 2. schéma
Horná + stehná (E H + S + Aku H+D) – 3. schéma
Dolná (E D + Aku H+D) – 4. schéma
Horná + dolná (E H + D + Aku H+D) – 5. schéma
Horná (E H + Aku H+D)
Stehná na chrbáte + kolená (stehná na CH + KK + Aku B+H+N)

29.1. Umiestnenie popruhov a elektród - Elektrika horná – E

Anatomicka pozicia:
Popruh zo zadu ( na chrbtovej strane)
- laterálny okraj claviculy vypalpovať, stred trapézu – horné vlákno
- krizenie popruhov v urovni Th2/Th3
- popruh pokracuje smerom pod dolný okraj scapulae Th9/Th10.
Popruh z predu ( na prsiach)
- prebieha medzi pectoralis major cez sternum
- popruh prechádza laterálne cez siedme rebro a pod pectoralis major.
Spoj popruhov:
- laterálne pod dolným uhlom scapulae
- popruh dotahujeme tahom pozdlz rebra 9/10 k podlozke
- aby nedoslo k uvolneniu popruhu, tak nenapnutu cast zakladame pod spoj popruhu
Elektródy:
- Prvá elektróda zhora je na úrovni Th2/Th3 na rhomboidei minor pri mediálnom hornom
okraji scapulae
- ak nam anatomicke pomery umoznuju umiestnenie druhej elektrody nad krizenie
popruhov urobime tak, za predpokladu, ze medzi elektrodami je minimalne 2-3 cm
medzera
- ak nie tak Druhá elektróda je na úrovni Th7, Th8 na m. longissimus thoracis
- tretia elektróda je pod dolným uhlom scapulae na úrovni siedmeho costae laterálne na
úrovni Th9/Th10
Orientacia elektrod:
- elektrodu orientujeme vzdy tak aby branila svojím tvarom pohybu popruhu
- nad krizenim popruhu mediálne
- pod krizenim popruhov lateralne

-

29.2. Umiestnenie popruhov a elektród - Elektrika dolná - E D

Anatomicka pozicia:
Dolný popruh: - popruh umiestnujeme na úrovni začiatku gluteálnej ryhy, na úrovni S4/S5/Co1.
- popruh prebieha priecne telom klienta
Horný popruh: - popruh umiestnujeme nad spina iliaca posterior, inferior – oblasť L1/L2
- medzi horným a dolným popruhom vznika priestor min 10 cm
Spoj popruhov: - nachadza sa v strede nad výbezkami procesus spinosus
- aby nedoslo k uvolneniu popruhu, tak nenapnutu cast zakladame pod spoj popruhu
Elektródy: - horné elektródy su umiestnene na m.erector spinae – lumbálne vlákna – 2 cm od
L1 - L2 stavca mediolaterálne – bilat na valoch svalov
- dolne elektródy zvnutra sa nachadzaju 2 cm od S5 stavca mediolaterálne – bilat
- dolne elektrody vonkajsie su laterálnejšie cca 5 cm od mediolaterálnych elektród – na
úrovni m. piriformis laterálne vo zvislej osi
Orientacia elektrod: - elektrodu orientujeme vzdy tak aby branila svojím tvarom pohybu popruhu
- horný popruh - braní elektróde pohybu popruhu kaudálne
- dolný popruh - braní elektróde pohybu popruhu craniálne

29.3. umiestnenie popruhov a elektród - E Stehná na chrbáte - E stehna
na CH ( pacient leží na chrbáte )

Anatomicka pozicia:
Horný popruh: - Horné popruhy sú umiestnené na m. pectineus - 10 - 15 cm (podľa postavy
pacienta) od spina iliaca anterior, superior
- Craniálnejšie obopína m. tensor fasciae latae z laterálnej strany, m. adductor magnus a
m. sartorius
- Popruh obopína hornú tretinu femuru
Dolný popruh: - je umiestnený 8 – 10 cm (podľa postavy pacienta) nad úponom m. rectus
femoris (od okraja pately)
- Popruh obopína dolnú tretinu femuru
Spoj popruhov: - sa nachadza lateralne na tele klienta
Elektródy: - horne sú umiestnené od seba približne 5 - 7 cm (podľa postavy pacienta)
- Mediálna elektróda je na m. adductor longus
- horne elektrody zabrabuju pohybu popruhu smerok kaudalnym
- druhá elektróda na m. vastus intermedius craniálnej časti.
- dolne su na úpone m.rectus femoris craniálne
- dolna elektróda musí byť umiestnená presne v strede stehna nad patelou
- dolne elektrody zabranuju pohybu popruhu smerom kranialnym
V pripade ak pouzijeme este elektrody na kolena, umiestnenie popruhov a elektrod je nasledovne:
- popruh je priecne v hornej časti lýtka cca 3 cm od fibularnej hlavicky
- spoj poruhu je lateralne
- elektrody su umiestnene nasledovne:
- medialna je cca 2 cm od tibie a lateralna sa nachadza na brusku m. peroneus
Orientacia elektrod: - elektrodu orientujeme vzdy tak aby branila svojím tvarom pohybu popruhu
- horný popruh - braní elektróde pohybu popruhu kaudálne
- dolný popruh - braní elektróde pohybu popruhu craniálne

29.4. Umiestnenie popruhov a elektród - E Stehná v ľahu na bruchu - E
stehná (klient leží na bruchu)

Anatomicka pozicia: - Horný popruh: - je umiestnený cca 5 cm pod glutealnou ryhou
- obopina m. tensor fasciae latae, m. adductor magnus, m. pectineus a m. sartorius
- je umiestnený priecne
Dolný popruh: - je umiestnenz cca 10 cm nad poplitealnou jamou
- je na m. biceps femoris - caput longum
Spoj popruhov: - sa nachadza lateralne na tele klienta
Elektródy: - horne elektrody su umiestnene od seba 4-6 cm
- lateralna elektroda vastus medialis m. guadriceps kranialne
- druha horna elektroda sa nachadza na m. adductor magnus kranialne
- horne elektrody zabrabuju pohybu popruhu smerok kaudalnym
- dolne elektrody sa nachadzaju v strede stehna na mediálnom okraji kaudalne na m.
biceps femoris
- dolne elektrody zabranuju pohybu popruhu smerom kranialnym
Orientacia elektrod: - elektrodu orientujeme vzdy tak aby branila svojím tvarom pohybu popruhu
- horný popruh - braní elektróde pohybu popruhu kaudálne
- dolný popruh - braní elektróde pohybu popruhu craniálne

