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WSTĘP AUTORA 

Przyczynkiem do napisania tej pracy, przyjrzenia się pewnym doktrynom 

medycznym i podjęcia próby połączenia zróżnicowanych teorii w jednolitą koncepcję, 

stały się wyniki wieloletnich badań nad mechanizmem leczniczego oddziaływania 

mikrowibracji. Zadziwiająco wysoka efektywność terapii wibroakustycznej, której nie 

dało się wyjaśnić jedynie poprawą krążenia krwi, nie dawała nam spokoju. Mieliśmy 

wrażenie, że mikrowibracje uruchamiają w organizmie pewien kolejny poziom 

wzajemnych oddziaływań. Próbując zrozumieć, co dzieje się w organizmie w momencie 

dostarczenia mu odpowiedniej dawki mikrowibracji, przetestowaliśmy wiele różnych 

metod, jednak najbardziej realne i obiecujące okazało się podejście zasobowe. Samo 

pojęcie zasobów organizmu zostało pogłębione i poszerzone. Do wyjaśnienia znanych 

paradoksalnych zjawisk, zachodzących w ludzkim organizmie, trzeba było jednocześnie 

posiłkować się nie tylko fizjologią, mikrobiologią, anatomią patologiczną, ale i fizyką, 

mikrobiomechaniką, ogólną teorią układów, a także poznać specyfikę zachowania się 

złożonych układów ze sprzężeniem zwrotnym. Podczas badań rozszerzył się opis 

procesów fizjologicznych, jednak w mechanizmach rozwoju patologii i starzenia na jaw 

wyszła ogólna prawidłowość, dzięki czemu można było je łatwo i logicznie wyjaśnić. 

Zasobowe podejście do zdrowia zaczęto stosować w opracowywaniu nowych metod 

leczenia i profilaktyki, co od razu przyniosło pozytywne wyniki. Wiele kwestii znalazło 

potwierdzenie w badaniach medycznych, jednak sporo jeszcze zostało do sprawdzenia, 

aby można było efektywniej wykorzystać nowe możliwości.  

„Wszystko jest lekarstwem, i wszystko jest trucizną – wszystko zależy od dawki” (Rudolf 

Ludwig Karl Virchow 
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Rys. 1. Obszary oddziaływania G, C, M5, M, M9  
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WSTĘP 
Przez wiele lat podstawową metodą leczenia były preparaty medyczne. U 

podstawy wielu tabletek, zastrzyków i maści leży biochemiczna metoda 
oddziaływania, w przypadku której w organizmie stymulowane lub tłumione są 
reakcje w momencie pojawienia się w krwi i innych tkankach substancji 
chemicznych. 

Przemysł farmaceutyczny w ostatnich dekadach bardzo się rozwijał, 
powstało wiele nowych preparatów, jednak sukcesy w obniżaniu 
zachorowalności są bardzo skromne, a poziom zdrowia kolejnego pokolenia 
wywołuje poważny niepokój. Możliwe, iż jest to związane z tym, że preparaty 
medyczne przede wszystkim korygują reakcje organizmu, jednak nie 
dostarczają mu dodatkowej energii do regeneracji. Jednocześnie wzajemne 
oddziaływania procesów w organizmie człowieka są trudne i nie do końca 
zbadane, aby, patrząc na ograniczony zestaw badań i symptomów, dokładnie 
skorygować reakcje organizmu w każdym konkretnym przypadku. Dlatego na 
początku trzeciego tysiąclecia doszło do aktywniejszego rozwoju i zastosowania 
systemowego podejścia zasobowego w przywracaniu zdrowia. 

W przypadku podejścia zasobowego organizm traktowany jest jako 
wielokomórkowy system, w którym komórki powinny oddziaływać na siebie 
wzajemnie, być odżywiane i oczyszczane z produktów ich aktywności. 
Transport substancji i komórek w tkankach i naczyniach to proces biofizyczny, 
wymagający znacznej ilości energii. Szczególne miejsce w tym procesie 
zajmuje poziom tkankowy: transport komórek immunologicznych poprzez 
tkanki, dostarczanie pożywienia do komórek oddalonych od kapilar, 
odprowadzanie produktów przemiany materii. 

Studia nad biofizycznymi cechami budowy i funkcjonowania tkanek i 
organów organizmów żywych pozwoliły opracować biofizyczne 
metody wsparcia zasobowego organizmu. Ich stosowanie znacznie poszerzyło 
regeneracyjne możliwości organizmu. Najbardziej efektywna okazała się pomoc 
poprzez oddziaływanie zasobem mikrowibracji. 

Czym są mikrowibracje w organizmie 

Mikrowibracje (w organizmie) to zasób biofizyczny, który otrzymuje organizm 
dzięki ciągłej pracy i naprzemiennego kurczenia się komórek mięśniowych, a 
także dzięki pobudzaniu więzadeł głosowych podczas śpiewu lub mówienia. 
Komórki mięśniowe stanowią 60% masy ciała człowieka. Około połowy 
pozyskiwanej przez nie energii zużywają na pracę, w wyniku której powstają 
mikrowibracje. Oznacza to, że organizm zużywa ogromną ilość energii na 
generowanie mikrowibracji w tkankach mięśniowych. 

Medycyna od dawna wie o istnieniu mikrowibracji, które powstają przy 
ukierunkowanych skurczach mięśni. To na podstawie tej wiedzy powstała 
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kultura fizyczna i gimnastyka oddechowa. Jednak dopiero na przełomie XX i 
XXI w., dzięki zastosowaniu specjalnie stworzonego urządzenia –miotremografu 
– ujawniono, że część komórek mięśniowych kurczy się 24 godziny na dobę, 
nawet przy kompletnym spoczynku i podczas snu. Zjawisko to otrzymało nazwę 
„mikrowibracji w stanie spoczynku” lub „tła mikrowibracyjnego”. 

Badanie znaczenia mikrowibracji w organizmie wykazało, że to tak samo 
ważny zasób dla organizmu jak woda, pokarm, tlen i ciepło. Bez jedzenia 
człowiek może przeżyć kilka tygodni, bez wody – kilka dni, bez powietrza – kilka 
minut. Bez ciepła może przeżyć kilka dni, godzin lub minut, w zależności od 
temperatury, w jakiej się znajduje. W przypadku całkowitego braku mikrowibracji 
następuje śmierć. 

Mikrowibracje odpowiadają za transport substancji i komórek w 
obrębie tkanek oraz naczyń włosowatych, i bezpośrednio wpływają na 
wszystkie procesy immunologiczne, regeneracyjne oraz przemiany 
materii. Aby organizm był zdrowy, wszystkie jego tkanki muszą być zdrowe, 
tzn. muszą one otrzymywać odpowiednią ilość pożywienia, a z tkanek muszą 
być usuwane produkty przemiany materii (obumarłe lub uszkodzone komórki). 
Wszystkie te warunki są bezpośrednio związane z mikrowibracjami. 

Mikrowibracje: 

• dostarczają pożywienia komórkom, do których nie docierają naczynia 
włosowate i inne naczynia krwionośne; 

• odpowiadają za krążenie krwi i limfy, tym samym sprzyjając 
oczyszczaniu tkanek; 

• wpływają na miejscowe reakcje immunologiczne, sprzyjając wykrywaniu 
obumarłych i uszkodzonych komórek, a następnie ich usuwaniu z 
tkanek; 

• biorą udział w przestrzennej przebudowie struktur komórkowych 
podczas procesów regeneracyjnych; 

• wpływają na przedostawanie się komórek macierzystych ze szpiku 
kostnego do krwiobiegu (patent nr 2166924). 

Deficyt mikrowibracji w organizmie 

Komórki mięśniowe nie są perpetuum mobile: kurczą się, używając 
skumulowanej przez nie energii, a następnie rozkurczają w celu uzupełnienia 
zużytych zasobów. Możliwości organizmu dostarczania pożywienia do każdej 
komórki są ograniczone, dlatego zawsze występuje w nim pewien deficyt 
mikrowibracji własnych. 

Analiza stanu zasobów organizmu w różnym wieku wskazuje, że nawet w 
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najlepszych latach życia nie ma w tkankach ich nadmiaru, zaś niedobór nie jest 
rzadkością. Dlatego ludzki organizm podświadomie dąży do pozyskania 
mikrowibracji z zewnątrz: z pocierania, masowania, kąpieli, masażu itp. 

W rzeczywistości często wygląda to tak, że organizm traci więcej zasobów, 
niż kumuluje. Z czasem deficyt mikrowibracji wzrasta (jeśli nie są one 
kompensowane). Na obniżenie poziomu mikrowibracji w organizmie wpływa 
siedzący tryb życia, chroniczne zmęczenie, częsty stres, okresowe 
przemęczenie intensywnym i długotrwałym obciążeniem, urazy itp. A wraz ze 
wzrostem deficytu mikrowibracji rosną także problemy w tkankach. Coraz gorzej 
odprowadzane są produkty przemiany materii, coraz więcej komórek otrzymuje 
mniej pożywienia. To z tego powodu komórki funkcjonalne, które realizują 
konkretne funkcje w różnych organach i tkankach człowieka, obumierają 
częściej i nie są zastępowane nowymi, tylko komórkami tkanki łącznej. 
Postępuje proces degradacji i starzenia się. 

Deficyt mikrowibracji a choroby 

Rozwój patologii w organizmie może być także związany z miejscowym 
niedoborem mikrowibracji. Cechą charakterystyczną wielu chorób jest 
zbiorowisko uszkodzonych komórek tej lub innej tkanki. Komórki w organizmie 
obumierają ciągle, jednak pod wpływem czynników szkodliwych (przenikanie 
toksycznych substancji, wychłodzenie,urazy i tym podobne) może ich być 
więcej niż w normalnych warunkach. Do usunięcia dużej liczby obumarłych 
komórek potrzeba więcej energii pochodzącej z mikrowibracji. 

Organizm potrafi przekierowywać zasoby mikrowibracji, odbierając je innym 
obszarom, kosztem obszaru choroby. Nie będzie jednak do tego zdolny, jeśli: 

• istnieje ogólny deficyt mikrowibracji; 

• doszło do zakłócenia przewodnictwa komórek nerwowych (nie wszystkie 
komórki przewodzą impulsy nerwowe od receptorów do mózgu i od 
mózgu do komórek funkcjonalnych); 

• komórki mięśniowe dostarczające do obszaru choroby mikrowibracji 
zostały uszkodzone lub są przemęczone. 

W takiej sytuacji dochodzi do rozwoju ostrego miejscowego deficytu 
mikrowibracji i pojawia się ryzyko przewlekłości choroby. 

W przypadku wyczerpania komórek mięśniowych sytuacja komplikuje się 
także przez to, że może dojść do zapętlenia się problemu. Komórki mięśniowe 
generują mikrowibracje i zapewniają tym samym dostawę pożywienia nie tylko 
innym komórkom, ale i samym sobie. Jeśli komórki mięśniowe nie kurczą się, to 
nie ma mikrowibracji. Jeśli nie ma mikrowibracji – nie ma pożywienia ani dla 
komórek mięśniowych, ani pozostałych; nie ma odżywiania – brak aktywności 
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komórek mięśniowych, a co za tym idzie – mikrowibracji. Komórki nadal 
obumierają i nawarstwiają się, a choroba się pogłębia. Aby przerwać ten zaklęty 
krąg, organizm potrzebuje dodatkowych zasobów z zewnątrz, by 
zrekompensować sobie powstały deficyt mikrowibracji. 

Kompensacja deficytu mikrowibracji 

Istnieją dwie zasadniczo różne metody kompensacji deficytu mikrowibracji w 
organizmie: 

• dzięki energii mięśni szkieletowych: poprzez wykonywanie specjalnych 
ćwiczeń, gimnastyki oddechowej lub pobudzanie mięśni impulsami 
elektrycznymi (elektroterapia); 

• z zewnętrznego źródła mikrowibracji. 

Możliwości tej pierwszej metody są ograniczone, ponieważ zużywana jest 
energia komórek mięśniowych. W przypadku dużych obciążeń fizycznych i 
zastosowania elektroterapii, poza zużywaniem zasobów mięśniowych pojawia 
się ryzyko większej umieralności komórek nerwowych i mięśniowych. 
Uwzględniając fakt, że zdrowie organizmu to zdrowie komórek, z których jest 
zbudowany, do wszelkich metod uzdrawiania, które mogą powodować 
obumieranie komórek, należy podchodzić ostrożnie. 

Druga metoda przewiduje zastosowanie zewnętrznego źródła mikrowibracji, 
które nie wymaga utraty energii ze strony organizmu. 

Największy jest deficyt mikrowibracji głosowych (dźwiękowych, 
akustycznych), o częstotliwości w zakresie od 20 do 10 000 Hz. Jednocześnie 
takie mikrowibracje dobrze przenikają do tkanek organizmu na głębokość do 10 
cm. Cecha ta jest wykorzystywana w urządzeniach medycznych, które 
otrzymały nazwę wibroakustycznych. 

Kiedy mowa o zewnętrznym źródle mikrowibracji, należy zwrócić uwagę na 
różnicę między mikrowibracjami a wibracjami – czynnikiem szkodliwym. Różnią 
się one pod względem zakresu i częstotliwości: 

Rodzaj Amplituda, mm Częstotliwość, Hz 

Wibracje 0,1–10 0,1–100000 

Mikrowibracje 0,0001–0,05 0,1–10 000 

 

Całkowicie bezpieczne dla organizmu są amplitudy porównywalne z 
wielkością komórki – poniżej 0,05 mm. Im wyższa częstotliwość i większa 
amplituda, tym większe niebezpieczeństwo obumierania komórek. Dlatego 
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masażerów wibracyjnych mogą używać bez potencjalnych szkodliwych 
następstw tylko ludzie zdrowi, i to nie przez długi okres. 

W urządzeniach wibroakustycznych używane są tylko bezpieczne, 
naturalne dla ludzkiego organizmu poziomy energii: 

• amplituda mikrowibracji porównywalna jest z wielkością komórek; 

• moc oddziaływania nie przekracza intensywności mikrowibracji w 
komórkach przy maksymalnym napięciu mięśniowym; 

• częstotliwość mikrowibracji mieści się w zakresach dźwiękowych, czyli 
jest podobna do mikrowibracji, które pojawiają się przy pobudzaniu strun 
głosowych podczas śpiewu czy mówienia. 

Oddziaływanie wibroakustyczne (fonowanie): 

• pozwala całkowicie kompensować niedobór mikrowibracji we wszystkich 
organach i tkankach; 

• nie uszkadza komórek, dlatego bywa stosowane nawet w okolicy ran, 
złamań, przepukliny itp.; 

• przekazuje organizmowi czyste zasoby. 

Wraz z pojawieniem się urządzeń wibroakustycznych pojawiły się także 
zupełnie nowe możliwości przywracania, ochrony i poprawy zdrowia organizmu, 
niosące nadzieję na autentyczne wydłużenie aktywności życiowej. 

Efektywność fonowania 

Zupełnie nowe jakościowo możliwości w wspomaganiu leczenia chorób przy 
pomocy oddziaływania wibroakustycznego zostały potwierdzone zarówno w 
ponad 45 badaniach i obserwacjach naukowych, jak i podczas 15-letniej 
praktyki medycznej. Oddziaływanie wibroakustyczne pozwala: 

• w przypadku chorób kręgosłupa leczyć i nie dopuścić do pogłębienia się 
osteochondrozy, rwy kulszowej, dokonać kompleksowej rehabilitacji przy 
przepuklinie międzykręgowej; 

• przy nadciśnieniu na początek ustabilizować, a następnie unormować 
ciśnienie tętnicze, przy jednoczesnej poprawie aktywności i jakości 
życia, czego nie można osiągnąć w przypadku jednolitej terapii 
farmakologicznej; 

• dojść do pełnej remisji w przypadku ciężkiej choroby wątroby – 
wirusowego zapalenia wątroby; 

• zapobiec operacji przy gruczolaku prostaty i znacznie poprawić jakość 



- 12 - 

 
życia, samopoczucie i zdolność do działania; 

• wyleczyć zapalenie gruczołu krokowego, znacznie i na stałe poprawić 
potencję, bez stosowania środków farmakologicznych; 

• skrócić czas leczenia złamań o 25% (z 4 tygodni do 3, a przy trudno 
zrastających się złamaniach z 3 do 1–2 miesięcy), zapewnić szybkie 
przywrócenie ruchomości stawów, zapobiec komplikacjom i ogólnie 
znacznie skrócić okres niezdolności do pracy; 

• uwolnić się od reakcji alergicznych; 

• wzmocnić system immunologiczny i ponad trzykrotnie obniżyć 
zachorowalność; 

• kobietom poradzić sobie z zaburzeniami cyklu menstruacyjnego, 
rozwiązać kwestię tzw. bezpłodności funkcjonalnej; 

Lista jest dłuższa, jednak już z wymienionych punktów jasno wynika, że 
potencjał leczniczy jest ogromny, a wszystko to dzięki biofizycznemu 
oddziaływaniu za pośrednictwem mikrowibracji – życiowo ważnego, 
niezastąpionego i prawie zawsze niewystarczającego zasobu organizmu. 

Lecznicze właściwości podczerwieni 

Efekt terapeutyczny podczerwieni (promieniowania IR) związany jest ze 
wzmocnieniem mikrokrążenia w tkankach, aktywizacją procesów fizycznych i 
biochemicznych w organizmie oraz z ograniczeniem intensywności procesów 
zapalnych. Siła promieniowania IR automatycznie i ciągle zmienia się na 
podstawie określonego cyklicznie programu, od minimalnej wartości 3 
miliwatów do maksymalnej - 40 mW, dzięki czemu w obszarze oddziaływania 
pojawiają się wahania mikrotemperaturowe. Poza tym powierzchnia robocza 
promiennika podczerwieni - metalowy dysk, którego przyleganie do ciała 
powoduje krótkotrwałe obniżenie temperatury o 2-3°С na powierzchni obszaru 
oddziaływania, powoduje wzmocnienie mikrowibracji mięśni, a tym samym 
poprawia krążenie krwi i limfy. 

W promienniku IR używane jest promieniowanie o średniej długości fali 0,95 
μm. Takie promieniowanie ma efekt przeciwzapalny. Promieniowanie IR można 
stosować odrębnie podczas wspomagania leczenia chorób o charakterze 
zapalnym (zapalenie ucha, zatoki szczękowej, pęcherza moczowego, oskrzeli) 
za radą lekarza prowadzącego, w przypadku braku przeciwwskazań 
dotyczących ogrzewania na sucho. 

UWAGA! Aby dobrać odpowiednią metodykę, musi być postawiona 
prawidłowa diagnoza, a także wskazane obszary znajdujące się na liście 
przeciwwskazań 



- 13 - 

 

Przeciwwskazania dotyczące fonowania 

Fonowania nie zaleca się stosować w przypadku ostrej choroby zakaźnej i 
przy wysokiej (powyżej 38,5°С) temperaturze. Sam fakt ostrego przebiegu 
choroby świadczy o wystarczającej ilości zasobów do jej zwalczenia w 
organizmie. 

Obecnie pozostały do tej pory niezbadane (i dlatego zostały wpisane na listę 
przeciwwskazań) następujące obszary: 

1. nowotworów złośliwych; 

2. zaawansowanej miażdżycy; 

3. położenia płodu podczas ciąży; 

4. zakrzepów i zakrzepowego zapalenia żył; 

5. implantu stymulatora pracy serca; 

6. pęcherzyka żółciowego, jeśli są w nim kamienie. 

Nie wolno fonować okolic znajdujących się poniżej 10 cm od tych obszarów, 
jednak nie wyklucza to możliwości fonowania innych obszarów. 

Torbiele nerek nie stanowią przeciwwskazania. Na podstawie 
długotrwałych (ponad rok) obserwacji torbieli nerkowych pod wpływem 
fonowania można stwierdzić, że mają one tendencję do zmniejszania się lub 
braku zmiany. Obserwowane w USG wahania rozmiarów torbieli związane są z 
błędami pomiarów. 

Kamienie nerkowe również nie stanowią przeciwwskazania. Fonowanie 
korzystnie wpływa na samodzielne wydalanie mniejszych kamieni (do 4 mm). 
Im wcześniej kamień zostanie wydalony, tym lepsza prognoza. Zazwyczaj 
pacjenci nawet tego nie zauważają. W przypadku dużych kamieni w nerkach 
(ponad 4 mm), należy stosować pewne ograniczenia (patrz rozdział „Opis 
fonowania niektórych obszarów”, str. 17). 

Zawsze jednak istnieje możliwość, że chory nie wie o istnieniu w jego 
przypadku któregoś z wymienionych wyżej przeciwwskazań i chciałby mieć 
pewność, że fonowanie mu nie zaszkodzi. Rozpatrzymy tę kwestię teoretycznie 
i na podstawie istniejącego doświadczenia w stosowaniu terapii 
wibroakustycznej. 

1. Nowotwory złośliwe 

Nowotwór złośliwy rozwija się i rozrasta dzięki białkom budulcowym i 
skupiskom obumarłych komórek. Energia mikrowibracji sprzyja 
odprowadzaniu obumarłych komórek i białek budulcowych z obszaru 



- 14 - 

 
patologii poprzez siatkę naczyń limfatycznych. Dlatego jeśli w okolicach 
oddziaływania znajduje się guz, teoretycznie jego wzrost powinien zostać 
powstrzymany, ponieważ mikrowibracje sprzyjają usuwaniu z tego obszaru 
materiałów budulcowych. W ciągu 15 lat (ponad dwa miliony użytkowników) 
nie zarejestrowano ani jednego przypadku rozwoju choroby nowotworowej w 
okolicach regularnego oddziaływania przy pomocy urządzenia Vitafon. 

2. Zaawansowana miażdżyca 

Kiedy mówimy o zaawansowanej miażdżycy, mamy na myśli 
niebezpieczeństwo odrywania się płytek miażdżycowych i zablokowania 
światła tętnicy. Niektóre z płytek są łatwe do naruszenia i wcześniej lub 
później dochodzi do ich oderwania przez płynącą krew. To właśnie one są 
tak niebezpieczne. Im wyższe ciśnienie tętnicze i im gorzej naczynia tętnicze 
redukują moc płynącej krwi, tym większe prawdopodobieństwo oderwania 
się płytek. Fonowanie okolicy nerek obniża ciśnienie tętnicze, redukuje moc 
przepływającej krwi, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo 
odrywania się płytek miażdżycowych. 

Fonowanie okolicy nerek podnosi poziom zasobów naczyniowo-
mięśniowych, co zwiększa szansę zapobieżenia lub ograniczenia w pewnym 
stopniu skutków pojawienia się zatorów. 

Dlatego,o ile fonowanie płytek miażdżycowych jest na razie objęte 
przeciwwskazaniem, to fonowanie okolicy nerek (K), nawet u chorych z 
zaawansowaną miażdżycą, jest bardzo potrzebne i należy je 
przeprowadzać bez długotrwałych przerw. Działanie profilaktyczne obejmuje 
najwyżej miesiąc, dlatego 2–3-tygodniowa przerwa w fonowaniu nerek nie 
jest pożądana. 

3. Ciąża 

We wczesnych stadiach ciąża nie ujawnia się od razu, istnieje więc 
prawdopodobieństwo, że w tym nieokreślonym okresie mogą być 
prowadzone zabiegi fonowania. Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo 
takiego oddziaływania na płód? Nie były w tym obszarze prowadzone 
badania naukowe, dlatego możemy tutaj posłużyć się teorią i 
odpowiednikami w życiu codziennym. Kobieta nosząca dziecko może brać 
prysznic, kąpać się, jeździć środkami transportu, chodzić, a w początkowym 
okresie nawet biegać. Wszystko to prowadzi do przenoszenia oddziaływania 
wibroakustycznego na rozwijający się płód. Oddziaływanie to nie jest 
mniejsze od tego, które przedostaje się do organizmu podczas posługiwania 
się urządzeniami wibroakustycznymi. Dlatego też teoretycznie nie ma 
zagrożenia, a doświadczenie życiowe świadczy o bezpieczeństwie 
mikrowibracji dla rozwijającego się płodu. 
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Po potwierdzeniu ciąży można prowadzić fonowanie w obszarach 
znajdujących się na poziomie lub powyżej przepony. 

4. Zakrzepy 

Powstający w naczyniach krwionośnych zakrzep może się oderwać i w 
efekcie zatamować którąś z tętnic płucnych. Dzieje się to z różnych 
naturalnych przyczyn (przypadkowe uderzenie, gwałtowny skurcz mięśni), 
ale – co najważniejsze – zakrzep musi „dojrzeć”, aby móc się oderwać. Nie 
wiadomo, jaki wpływ będzie miało oddziaływanie wibroakustyczne na 
zakrzep, dlatego musi on być wykluczony z obszarów fonowania. 

Zakrzepowe zapalenie żył rozwija się z reguły w naczyniach krwionośnych 
kończyn. W takich przypadkach możliwe jest fonowanie w podstawowych 
obszarach oddziaływania (nerki, wątroba, kręgosłup). Poza tym fonowanie 
dostarcza mikrowibracji do tkanek w promieniu 7 cm, dlatego można je 
stosować już w odległości 10 cm od zdiagnozowanego zakrzepu. Jeśli 
lokalizacja zakrzepu nie jest znana, ale istnieje niebezpieczeństwo jego 
umiejscowienia w jakimś patologicznym obszarze, należy ten obszar 
wyłączyć z fonowania. 

5. Stymulatory pracy serca 

Nie przeprowadzano badań nad wpływem oddziaływania za pośrednictwem 
mikrowibracji na działanie stymulatorów pracy serca, dlatego w przypadku 
pacjentów, którzy je mają, nie wolno umieszczać wibrofonów w odległości 
poniżej 10 cm od nich. 

6. Kamienie wpęcherzyku żółciowym 

Obecność kamieni w pęcherzyku żółciowym świadczy o dysfunkcji dróg 
żółciowych. Fonowanie pęcherzyka żółciowego z kamieniami podwyższa 
jego napięcie, czemu może towarzyszyć ból i inne nieprzyjemne odczucia. 
Może także doprowadzić do przemieszczania się kamieni. W przypadku 
kamieni w pęcherzyku żółciowym jego okolice (prawy (dolny) obszar M) nie 
są fonowane. Zabiegi dotyczą obszaru bezpośrednio powyżej wątroby (M5) 
lub żyły wrotnej (lewy (górny) obszar M).  

Obszary oddziaływania za pomocą mikrowibracji 

 Obszary oddziaływania zaprezentowane zostały na okładce (rys. 1, 8) oraz 
na wkładce (rys. 2–7). Opisy niektórych obszarów oddziaływania znajdują się 
bezpośrednio w tekście. 

Praktycznie wszystkie metodyki fonowania dla różnych chorób i problemów 
zdrowotnych, poza obszarami patologii/bólu, obejmują okolice wątroby (M), 
nerek (K) i kręgosłupa (jego odcinków). Takie podejście do tworzenia metodyki 
zostało wypracowane dzięki wieloletniej praktyce. Regeneracja obszaru 
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choroby odbywa się dzięki zasobom całego organizmu, które na ogół 
zależą od stanu wątroby, nerek i kręgosłupa. 

Fonowanie okolic wątroby sprzyja poprawie jej funkcjonowania, 
zapobiegając gromadzeniu się we krwi substancji toksycznych i takich, które 
rozkładają się właśnie w wątrobie.Wątroba, ze względu na pełnioną funkcję, 
praktycznie nie ma mięśni. Źródłem mikrowibracji w przypadku wątroby jest 
napięcie pęcherzyka żółciowego, w połowie znajdującego się w jej wnętrzu, 
napięcie żyły wrotnej wątroby, ruchy przepony i ruchy pulsacyjne 
przywątrobowych naczyń krwionośnych. Ponieważ mikrowibracje lepiej 
przekazywane są w środowiskach płynnych, zazwyczaj fonowane są okolice 
pęcherzyka żółciowego i żyły wrotnej w projekcji na brzuch (obszar M, rys. 1).  

Fonowanie obszaru nerek poprawia ich działanie w kierunku 
podtrzymywania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i jej oczyszczania z 
produktów aktywności komórek mięśniowych. Po 40 minutach po zabiegu 
fonowania w obszarze nerek wzrasta poziom mikrowibracji własnych i poprawia 
się wydajność ich pracy. Źródłem mikrowibracji w przypadku nerek są warstwy 
mięśniowe miedniczki nerkowej, moczowodu i pobliskich mięśni grzbietu. 
Dlatego w obszarze nerek oddziaływanie odbywa się od strony pleców w 
kierunku miedniczki nerkowej i moczowodu (obszar K, rys. 4). 

Fonowanie obszaru kręgosłupa zmniejsza obrzęk, przyspiesza 
regenerację energetycznego potencjału komórek mięśniowych i nerwowych, 
sprzyja hematopoezie i wzbogacaniu krwi przez dojrzałe komórki macierzyste 
ze szpiku kostnego (patent FR nr 2166924). W celu zregenerowania mięśni 
grzbietu oddziaływanie przeprowadza się po lewej i prawej stronie kręgosłupa. 
Zdrowie kręgosłupa jest niezmiernie ważne dla zdrowia całego organizmu. To w 
nim znajduje się szpik kostny, dostarczający do krwi erytrocyty i komórki 
macierzyste. Przez kręgosłup przechodzą wszystkie połączenia nerwowe, 
kierujące pracą organów wewnętrznych i struktur mięśniowych. Wielu 
specjalistów uważa, że większość chorób przewlekłych ma swój początek w 
problemach z którymś z odcinków kręgosłupa. 

Kompensacja deficytu mikrowibracji w obszarze nerek, wątroby i 
kręgosłupa jest przeprowadzana, nawet jeśli nie pojawiły się problemy 
zdrowotne, w celu ogólnego wzmocnienia organizmu i w profilaktyce 
zachorowań. Ze względu na swój uniwersalny, systemowy charakter, taki 
zestaw zabiegów otrzymał nazwę ogólnego wsparcia zasobowego organizmu 
(OWZO). Metodyka fonowania w ramach OWZO została zaprezentowana na 
stronie 23. 

Fonowanie obszaru patologii znacznie przyspiesza tempo usuwania 
produktów metabolizmu, zmniejsza obrzęk, poprawia krążenie w naczyniach 
włosowatych i przyspiesza reakcje obronne. W związku z tym, podczas 
przeprowadzania zabiegów fonowania należy: 
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 zachować kolejność oddziaływania na obszary określone w metodyce 

fonowania, które zazwyczaj rozpoczyna się od fonowania okolicy nerek (K) i 
wątroby (M). Przede wszystkim należy podnieść poziom ogólnych zasobów 
organizmu, a dopiero potem dostarczać mikrowibracje obszarom patologii; 

 nie rezygnować z fonowania obszaru oddziaływania (w przypadku braku 
przeciwwskazań lub szczególnych zaleceń). 

Siła oddziaływania 

Siła (amplituda) mikrowibracji określana jest za pomocą parametru 
„Energia”. Siła oddziaływania na każdy obszar fonowania została określona w 
praktyce. Nie zaleca się jej zmieniać, jeśli nie ma ku temu konkretnych 
przesłanek. 

Opis fonowania niektórych obszarów 

Podczas przeprowadzania zabiegów fonowania warto pamiętać, że: 

• w przypadku nerki ruchomej zawsze, gdy w schemacie wskazano punkt K, 
wibrofony należy umieścić w okolicy faktycznej pozycji nerki; 

• w przypadku dużych kamieni (ponad 4 mm) w nerkach fonowanie należy 
przeprowadzać, mając dostęp do pomocy medycznej. Oddziaływanie 
mikrowibracjami nie wpłynie na duże kamienie, jednak mogą one się 
przemieszczać z innych powodów, dlatego pomoc medyczna może być 
potrzebna. Im wcześniej kamienie zostaną wydalone, tym lepiej; 

• w przypadku obecności kamieni w pęcherzyku żółciowym lub jeśli został on 
usunięty, w każdym przypadku, kiedy w schematach jest mowa o punkcie 
M, należy go zmienić na M5; 

• jeśli pacjent ma tylko jedną nerkę, obydwa wibrofony umieszcza się w 
pobliżu tej nerki – pierwszy w punkcie K, drugi – obok, w stronę moczowodu 
(pod pierwszym wibrofonem). 

Zasady mocowania wibrofonów 

Przetwornik, za pośrednictwem którego mikrowibracje są przekazywane do 
ciała, nazywany jest wibrofonem. Wibrofony umieszczane są membranami na 
powierzchni ciała przez gazę lub papierową bądź bawełnianą chusteczkę. 
Powierzchnie membran powinny ściśle przylegać do ciała. Kryterium 
prawidłowości umieszczenia wibrofonów jest maksymalne odczucie 
mikrowibracji na niskiej częstotliwości (kiedy dźwięk jest najniższy). Nie należy 
nadmiernie przyciskać membran do ciała. Doprowadzi to do stłumienia 
mikrowibracji i braku efektu regeneracyjnego. 

Z reguły na danym obszarze umieszczane są po 2 wibrofony. Jednocześnie 
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wibrofony mogą być umieszczane w dowolnej odległości od siebie (jeśli ich 
pozycja nie została opisana w metodyce), zarówno w jednej płaszczyźnie, jak i 
pod pewnym kątem względem siebie (np. przy fonowaniu stawów). 

W przypadku obszernego naruszenia tkanek (gangrena, odmrożenie, ropień 
itp.) przy fonowaniu wibrofony umieszcza się na zdrowym obszarze, 
bezpośrednio przylegającym do naruszonego. Jest to konieczne, aby zapobiec 
przedostawaniu się do krwi skażonego materiału z uszkodzonego obszaru pod 
wpływem mikrowibracji. W miarę postępowania procesu gojenia się ran, obszar 
fonowania należy zbliżać do krawędzi okolicy uszkodzonej. 

Jeśli nie ma specjalnych zaleceń, fonowanie jest przeprowadzane w pozycji 
leżącej lub siedzącej. 

Czas oddziaływania i częstotliwość zabiegów 

Metodyki fonowania obejmują zalecaną liczbę zabiegów oraz czas 
oddziaływania na konkretny obszar. Podczas realizacji zabiegów należy 
przestrzegać następujących zasad: 

1. Nawet jedna minuta fonowania jest korzystna dla organizmu, dlatego jeśli 
dysponuje się ograniczonym czasem, zabieg realizowany jest częściowo, 
przy proporcjonalnie skróconym czasie fonowania każdego z obszarów 
(bez zmiany czy wykluczania któregoś z obszarów). 

2. Nie zaleca się przekraczać wyznaczonego czasu – najwyższej wartości, 
podanej w ostatniej linijce schematu fonowania konkretnego obszaru. Jest 
to czas określony przez praktykę – jego wydłużanie nie ma sensu. Lepiej 
jest przeprowadzić dodatkowe zabiegi. 

3. Im więcej zabiegów jest przeprowadzanych w ciągu dnia i tygodnia, tym 
szybciej można osiągnąć wyniki. Jednocześnie przy zwiększeniu obciążeń 
(stres, wychłodzenie, wyczerpanie fizyczne itp.) zaleca się przeprowadzać 
dodatkowe zabiegi fonowania. 

4. Efekt jednego zabiegu trwa ok. 2 godzin, dlatego kolejny warto 
przeprowadzić nie wcześniej niż po 2 godzinach. Jeśli w metodyce 
fonowania czas oddziaływania na obszar nerek (K) wynosi ponad 30 minut, 
kolejny zabieg fonowania obszaru nerek zaleca się przeprowadzić nie 
wcześniej niż po 4 godzinach. 

5. Metodyki fonowania są skonstruowane tak, aby czas fonowania rósł 
stopniowo wraz z upływem dni, od początkowego do maksymalnego, i dalej 
się nie zmieniał. Nie zaleca się zmieniać tempa wydłużania czasu 
fonowania, ponieważ może to doprowadzić do znacznego obciążenia 
organów odpowiadających za odprowadzanie z krwi produktów przemiany 
materii. W zależności od stanu konkretnej osoby, tempo wzrostu 
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dawkowania mikrowibracji może być zmniejszone, aby proces regeneracji 
przebiegał wolniej, lecz stabilniej. Tempo przyrastania czasu fonowania 
można zwiększać tylko wtedy, jeśli pacjent ma maksymalnie 30 lat (w razie 
braku poważnych i przewlekłych schorzeń), a samo tempo może być 
zwiększane nie więcej niż o 5 minut dziennie, do czasu maksymalnego. 

6. Jeśli pacjent ma kilka schorzeń, wybierana jest metodyka fonowania 
odpowiednia dla najpoważniejszego z nich. 

7. Jeśli fonowanie któregoś obszaru było wcześniej przeprowadzane, a sama 
przerwa trwała nie dłużej niż 1 miesiąc, przy przejściu do fonowania według 
innego schematu tego obszaru można zacząć nie od pierwszego dnia 
schematu, a od dnia odpowiadającego osiągniętemu poziomowi dla tego 
obszaru. 

Czas trwania kuracji 

Fonowanie przeprowadzane jest w ramach kuracji. Podstawowa kuracja 
fonowaniem przewiduje dużą liczbę zabiegów, z reguły kilka razy na dobę przez 
5–7 dni w tygodniu (opis w metodyce). W zależności od charakteru, nasilenia 
choroby i aktywności fonowania wyniki obserwuje się po kilku dniach do kilku 
miesięcy. 

Jeśli całkowite wyleczenie nie następuje lub jest niemożliwe (w zależności 
od choroby), to po 3 miesiącach podstawowej kuracji robiona jest przerwa, 
trwająca co najmniej 5 dni (ale nie więcej niż 1 miesiąc), jeśli inaczej nie 
przewidziano w metodyce fonowania. 

Jeśli w ciągu miesiąca nie poczujemy żadnych zmian w organizmie, warto 
skontrolować sprawność urządzenia, potwierdzić diagnozę choroby, 
praprzyczynę choroby i schemat fonowania. 

W przypadku osiągnięcia pożądanego wyniku kuracji podstawowej, należy 
przejść do zabiegów wspierających. Polega to na ograniczaniu liczby 
zabiegów na dobę i tygodniowo, w porównaniu z kuracją podstawową. Zabiegi 
wspierające przeprowadzane są w oparciu o maksymalny wyznaczony czas na 
dany zabieg (czas wskazany w ostatnim wersie schematu). Zalecana liczba 
zabiegów wspierających w celu profilaktyki konkretnej choroby opisana została 
w metodykach. Jeśli nie została ona wskazana, użytkownik sam decyduje o ich 
liczbie, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących. Dobrze, żeby liczba 
zabiegów nie byłaniższa niż 1 w tygodniu. W przypadku wzrostu strat 
zasobowych w organizmie (stres, wychłodzenie, wyczerpanie fizyczne itp.) 
zalecany jest proporcjonalny wzrost liczby zabiegów wspierających w tygodniu. 
Zabiegi wspierające mogą być przeprowadzane zarówno według schematu 
fonowania dla konkretnej choroby, jak i według schematu OWZO (str. 23). 

Poza przeprowadzaniem zabiegów wspierających, w celu poprawy rezultatu 
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leczniczego (zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych) podstawowe kuracje 
fonowania są powtarzane. Jednocześnie, jeśli przerwa w fonowaniu wynosi 
poniżej 1 miesiąca (z uwzględnieniem zabiegów wspierających), to zabiegi 
przeprowadzane są od razu z zachowaniem czasu maksymalnego 
(określonego w ostatniej pozycji schematów). 

Ogólnie zaleca się regularne fonowanie profilaktyczne, niezależnie 
odkonieczności leczenia konkretnej choroby. Fonowanie sprzyja pełniejszemu 
uzupełnianiu zasobów organizmu, które są zużywane codziennie. Przy 
regularnym fonowaniu zasoby organizmu kumulują się, o czym świadczy lepsze 
samopoczucie, poprawa wydajności, większa odporność na przeziębienia. 
Jednak z powodu ciągłego oddziaływania czynników szkodliwych, stan 
zasobów stopniowo wraca do poziomu początkowego, a efekt trwa 
maksymalnie 3 miesiące. Regularne zabiegi można przeprowadzać według 
metodyki fonowania w celu OWZO (str. 23). 

Wrażenia podczas fonowania 

Podczas fonowania w obszarze oddziaływania można poczuć przyjemne 
ciepło i delikatne wibracje. 

Jeśli w strefie oddziaływania znajduje się jeden ze splotów nerwowych, 
może pojawić się ból. To dobry symptom, który świadczy o pojawieniu się 
odpowiedniej reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne. Przy pojawieniu się 
bólu zabieg nie jest przerywany. Jednocześnie można skrócić czas 
oddziaływania na obszar wrażliwy i/lub na kręgosłup w ramach jednego zabiegu 
(nie redukując liczby zabiegów na dobę). 

Fonowaniu w przypadku chorób przewlekłych zazwyczaj towarzyszy 
krótkotrwała eskalacja bólu (5–10 dni), który stopniowo zanika. W przypadku 
pojawienia się ostrzejszego bólu zabiegi nie są przerywane. 

W przypadku zaawansowanych stanów chorobowych ból może zniknąć 
dopiero pod koniec pierwszej kuracji, a nawet dopiero przy następnych 
kuracjach fonowania. 

JAK UŻYWAĆ ZBIORU ZASAD 

Metodyki fonowania skonstruowane są następująco. W każdym rozdziale 
poświęconym konkretnej chorobie lub problemowi krótko opisano przyczyny 
rozwoju problemu, z uwzględnieniem zasobowego podejścia do kwestii 
zdrowia, a także zaprezentowano rezultaty, które można będzie osiągnąć dzięki 
fonowaniu. 

Metodyka obejmuje schematy fonowania (obszary oddziaływania, długość i 
tryb oddziaływania na każdy z obszarów), częstotliwość zabiegów, czas trwania 
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kuracji, a także działania dodatkowe, które również mają znaczenie w drodze 
do osiągnięcia wyników. 

Metodyki przygotowane zostały na podstawie badań medycznych, a także 
na praktycznych doświadczeniach użytkowników. 

Wibrofon – jeden z przetworników wibroakustycznych, który przykłada się 
do ciała. 

Lewy przetwornik – przetwornik podłączony go gniazda L lewego kanału 
urządzenia. W skrócie „lewy”. Prawy przetwornik – przetwornik podłączony do 
gniazda P prawego kanału urządzenia. W skrócie „prawy”. 

Uwaga! 

W większości schematów do lewego kanału podłączany jest podwójny 
wibrofon, umieszczany w obszarze „K” na cały czas trwania zabiegu. Do 
prawego kanału podłączany jest podwójny wibrofon, pojedynczy wibrofon, 
materac lub promiennik IR. 

Czas zabiegu określany jest dla prawego kanału. Prawy przetwornik 
podczas zabiegu przestawia się kolejno z jednego obszaru na drugi, zgodnie ze 
schematem. Łączny czas dla tych obszarów jest równy długości fonowania 
obszaru „K”. W innych przypadkach do schematu fonowania dodany jest 
komentarz.  

Kolejność przeprowadzania zabiegów  
Ponieważ czas określany jest dla lewego i prawego kanału jednocześnie, 

możliwe są dwa warianty przeprowadzania zabiegów. 

Wybierz odpowiedni dla siebie wariant. 

Wariant 1. Czas określany jest zgodnie ze schematem dla prawego kanału. 
Podłącz przetworniki do lewego i prawego kanału, zgodnie ze schematem 
fonowania. Wybierz schemat i określ tryb odpowiadający dniu fonowania, a 
także energię dla każdego kanału. Wagę i wzrost należy podać w przybliżeniu. 
Czas ustaw zgodnie z dniem fonowania i wybranym obszarem dla prawego 
kanału. Wciśnij przycisk „START”. Umieść lewy podwójny wibrofon w obszarze 
K i pozostaw go tam do końca zabiegu. Czas fonowania obszaru K równy jest 
łącznemu czasowi fonowania prawym wibrofonem. Prawym wibrofonem 
oddziałuj kolejno na wszystkie obszary wskazane w schemacie dla prawego 
kanału. Jednocześnie na początku umieść przetwornik na kolejny obszar, 
następnie w razie konieczności zmień czas i energię dla tego obszaru i wciśnij 
przycisk „START”. Kolejność fonowania obszarów nie ma znaczenia. 
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Na przykład: Schemat 1, dzień 1. 

Podłącz 2 podwójne wibrofony do urządzenia, ustaw tryb 1. Dla lewego 
wibrofonu ustaw energię na 3, dla prawego na 2. Następnie podaj wagę i 
wzrost. Określ czas dla obszaru M – 5 minut. Umieść lewy podwójny wibrofon w 
obszarze K i pozostaw go tam do końca zabiegu. Prawy wibrofon umieść w 
obszarze M. Wciśnij przycisk „START”. 

Po zakończeniu ustaw czas dla obszaru E3 – 2 minuty. Prawy wibrofon 
umieść w obszarze E3. Wciśnij przycisk „START”. Po zakończeniu przenieś 
prawy wibrofon w obszar Е4. Wciśnij przycisk „START”. Po zakończeniu ustaw 
czas dla obszaru E11 – 1 minuta. Prawy wibrofon umieść w obszarze E11. 
Wciśnij przycisk „START”. 

Wariant 2. Czas określany jest zgodnie ze schematem dla lewego kanału. 
W tym przypadku nie trzeba przeprogramowywać urządzenia, jednak należy 
pilnować czasu fonowania dla każdego obszaru prawego kanału i na czas 
przesuwać wibrofony na kolejne obszary. Taki sposób odpowiada dla takiej 
części fonowania, gdzie nie trzeba zmieniać parametru „Energia” lub „Tryb”. 

Jeśli do fonowania używany jest tylko jeden przetwornik, czas określany jest 
dla tego przetwornika.  
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OGÓLNE WSPARCIE ZASOBOWE ORGANIZMU (OWZO) 

Cel fonowania. Regularne fonowanie obszaru nerek (K), wątroby (M) i 
kręgosłupa jest skutecznym działaniem w kwestii poprawy zdrowia i profilaktyki 
chorób. W obszarze fonowania dochodzi do oczyszczania tkanek z produktów 
metabolizmu i przekazywania komórkom zasobów energetycznych. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 1. Efekt jest 
proporcjonalny do liczby procedur na dobę i w tygodniu. W celu skrócenia 
czasu fonowania podczas jednego zabiegu obszary E11, E3 i E4 można 
zastąpić obszarem E40, który wymaga przesuwania wibrofonów wzdłuż 
kręgosłupa z zabiegu na zabieg (rys. 5). Tempo wydłużania czasu fonowania 
jest takie samo jak w przypadku obszaru Е11. 

Schemat 1. OWZO 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E11 3 E4 

1–2 Tryb 1 10 5 1 2 2 

3–6 Tryb 1 15 6 3 3 3 

7–10 Tryb 2 20 8 4 4 4 

11–14 Tryb 2 25 10 5 5 5 

dalej Tryb 2 30 13 5 7 5 

Wzrost sprawności 
Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 2. Zabiegi są 

powtarzane 1–3 razy na dobę, 2–7 razy w tygodniu w okresie 
podwyższonego fizycznego, umysłowego i psychicznego obciążenia. Łączna 
liczba zabiegów tygodniowo zależy od intensywności i czasu trwania 
obciążenia. Im większe obciążenie, tym więcej zabiegów, jednak efekt 
przyniesie nawet jeden zabieg. 



- 24 - 

 
Schemat 2. Fonowanie w celu podwyższenia sprawności 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 

1–2 Tryb 1 5 5 

3–6 Tryb 1 8 8 

7–10 Tryb 2 10 10 

dalej Tryb 2 15 15 

Pozbycie się bólu mięśni 
Cel fonowania. Fonowanie konkretnych grup mięśni jest stosowane przy ich 

wyczerpaniu po intensywnym obciążeniu lub w celu dostarczenia im zasobów 
mających na celu wzrost możliwości fizycznych, np. w sporcie. Fonowanie 
pozwala uniknąć bólu, przyspiesza regenerację mięśni i sprzyja oczyszczeniu 
krwi z produktów aktywności mięśniowej. Najkorzystniejsza jest regeneracja 
mięśni grzbietu i kończyn dolnych, ponieważ to one są elementami nerwowo-
mięśniowej amortyzacji kręgosłupa i stawów (więcej na str. 30). 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 3. Jeśli wcześniej 
fonowanie było przeprowadzane (w przypadku braku przerwy dłuższej niż 1 
miesiąc), początkowy dzień w schemacie wybierany jest na podstawie 
osiągniętego czasu fonowania obszaru nerek (K). Zabiegi są powtarzane 1–3 
razy na dobę w okresie podwyższonego obciążenia fizycznego. Przy 
fonowaniu dłoni wibrofony są zamykane w pięści, membranami w stronę 
wnętrza dłoni. Do innych obszarów kończyn wibrofony są mocowane 
elastycznym bandażem lub mankietem. 
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Schemat 3. Fonowanie w celu zniwelowania zmęczenia mięśniowego 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy                   
Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K najbardziej zmęczone grupy mięśni 

1–2 Tryb 1 15 po 5 min na grupę 

3–4 Tryb 1 21 po 7 min na grupę 

dalej Tryb 2 30 po 10 min na grupę 

Profilaktyka przeziębień 
Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 4. Zabiegi są 

powtarzane 1–3 razy na dobę, raz na tydzień. Zaleca się rozpoczynać kurację 
przy każdej trwałej zmianie temperatury otoczenia o więcej niż 7 stopni. 

Czas trwania kuracji: 2–3 tygodnie. Dla profilaktyki chorób górnych dróg 
oddechowych przeprowadza się 2–4 kuracje rocznie (od września do maja). 
Działaniom profilaktycznym towarzyszy lepsze samopoczucie i nastrój, 
zauważalnie wyższa efektywność.  

Schemat 4. Fonowanie w celu profilaktyki chorób górnych dróg 
oddechowych 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, 
czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 

1–2 Tryb 1 5 5 

3–6 Tryb 1 8 8 

7–10 Tryb 2 12 12 

dalej Tryb 2 15 15 

Poprawa jakości snu, łatwiejsze zasypianie 
Tempo regeneracji zasobów zależy od jakości snu. Fonowanie według 
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schematu 5 przed snem sprzyja zasypianiu i poprawie jakości snu. 

Schemat 5. Fonowanie w celu poprawy jakości snu 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M D1 D2 

1–2 Tryb 1 5 2 1 1 

3–6 Tryb 1 8 4 2 2 

7–10 Tryb 2 11 7 2 2 

11–14 Tryb 2 15 11 2 2 

dalej Tryb 2 20 15 2 3 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE (HIPERTENSJA) 

Zasady ogólne 

Przyczyny. Często po odkryciu faktu podwyższonego ciśnienia tętniczego 
ludzie jak najszybciej chcą je obniżyć przy pomocy środków farmakologicznych. 
Z perspektywy systemowego (zasobowego) podejścia taka praktyka nie do 
końca jest prawidłowa i może doprowadzić do pogorszenia funkcjonowania 
nerek, a także rozwoju innych niekorzystnych czynników. Medycyna doskonale 
wie, że działanie nerek wraz ze wzrostem ciśnienia skurczowego ulega 
poprawie, i że nerki to jedyny organ, który potrzebuje wysokiego ciśnienia do 
odfiltrowywania krwi. Przy bardzo niskim ciśnieniu (poniżej 80 mmHg) nerki 
przestają ją filtrować. Długotrwałe sztuczne obniżanie ciśnienia tętniczego źle 
wpłynie na cały organizm, zwiększy ryzyko komplikacji i przejścia nadciśnienia 
do postaci schorzenia przewlekłego. Optymalne ciśnienie tętnicze to takie, 
przy którym obserwuje się najlepsze samopoczucie i najwyższą wydajność. 

Nerki zawsze biorą udział w procesie regulowania ciśnienia. Aby je więc 
obniżyć, ważna jest przede wszystkim kwestia poprawy funkcjonowania nerek. 

Cel fonowania. Wiele badań medycznych dowiodło, że fonowanie obszaru 
nerek znacznie poprawia ich pracę i sprzyja przyspieszeniu normalizacji 
ciśnienia tętniczego. Fonowanie poprawia samopoczucie i podnosi wydajność, 
a jednocześnie pozwala na obniżenie dawek przyjmowanych środków na 
nadciśnienie, a następnie na całkowitą rezygnację z nich. Ciśnienie spada 
czasami po kilku zabiegach, czasem po kilku miesiącach, w zależności od 
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stadium choroby nadciśnieniowej i czasu, przez który ciśnienie było obniżane 
farmakologicznie. Po miesiącu można zaobserwować obniżenie poziomu 
cholesterolu we krwi. Efektywność metody jest wprost proporcjonalna do liczby 
przeprowadzonych zabiegów. 

Metodyka. W większości przypadków do obniżenia ciśnienia tętniczego 
dochodzi po zastosowaniu metodyki nr 1. Jeśli nadciśnienie zostało wywołane 
niewydolnością naczyniową rdzenia kręgowego lub mózgu, lepsza będzie 
metodyka nr 2. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie jest kontynuowane do osiągnięcia 
optymalnego poziomu ciśnienia. Po osiągnięciu optymalnego ciśnienia należy 
przejść do fonowania wspierającego: liczbę zabiegów można zmniejszyć do 1–
2 na dobę, jednak w przypadku wzrostu obciążeń fizycznych, wychłodzenia, 
długotrwałego stresu warto przeprowadzić o 1 zabieg więcej (2–3 razy na 
dobę). W razie konieczności kuracje przypominające przeprowadzane są 2–3 
razy w roku. 

 Działania dodatkowe. Fonowanie obszaru nerek znacznie zwiększa 
wydajność, jednak bez względu na to, aby osiągnąć stabilne wyniki, nie można 
bardziej obciążać organizmu przez kilka pierwszych miesięcy. Warto 
przestrzegać następujących zasad: 

• unikać długotrwałego i intensywnego wysiłku fizycznego. Nawet w 
przypadku młodego organizmu górne ciśnienie tętnicze wzrasta do 180 
mmHg i więcej podczas intensywnej pracy mięśni; 

• unikać częstego, intensywnego i długotrwałego stresu. W stresie 
mięśnie przechodzą do napięcia statycznego, które może trwać kilka 
godzin, a nawet dni. Napięcie statyczne zużywa 1,5–3 razy więcej zasobów 
organizmu. Poziom energii zużywanej podczas doby z powodu stresu 
można porównać do poziomu energii traconej podczas intensywnej pracy 
fizycznej; 

• unikać długiego przebywania na zimnie. Wychłodzenie organizmu 
prowadzi do zwiększenia ogólnego napięcia mięśniowego i dodatkowego 
obciążenia nerek; 

• prawidłowo się odżywiać, aby nie przytyć. Wzrost masy ciała wprost 
proporcjonalnie zwiększa średniodobową aktywność mięśniową, związaną 
z poruszaniem się i koordynacją ruchów; 

• unikać obciążeń udarowych kręgosłupa . 

Metodyka nr 1 

Metodyka nr 1 jest stosowana przy nadciśnieniu tętniczym 1–3 stopnia, 
jeśli górne (skurczowe) ciśnienie bez przyjmowania leków obniżających 
ciśnienie rankiem jest zazwyczaj niższe niż wieczorem. Jeśli wieczorem 
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wzrasta tylko ciśnienie skurczowe, fonowanie przeprowadzane jest 
według schematu 6. Jeśli wieczorem wzrasta zarówno ciśnienie skurczowe, jak 
i rozkurczowe, fonowanie przeprowadzane jest według schematu 7. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. 

Wspomaganie leczenia nadciśnienia 1 stopnia (poziom ciśnienia 125/90–
159/99 mmHg) jest prowadzone bez stosowania środków farmakologicznych. 
Wspomaganie leczenia nadciśnienia 2 i 3 stopnia (poziom ciśnienia ponad 
160/100 mmHg) jest prowadzone przy zastosowaniu środków 
farmakologicznych ze stopniowym obniżaniem dawek. Przez pierwsze 2 
tygodnie fonowanie jest przeprowadzane z zastosowaniem pełnej dobowej 
dawki środków na nadciśnienie. Potem, przy nadciśnieniu 2 stopnia, dawka 
leków jest zmniejszana o 1/2 dobowej dawki co 2–3 tygodnie, a przy 
nadciśnieniu 3 stopnia o 1/4. Dawka dobowa jest to dawka środka 
farmakologicznego zalecana przez lekarza do ciągłego przyjmowania. 
Całkowita rezygnacja z leków na nadciśnienie jest możliwa, jeśli górne ciśnienie 
przy długotrwałych zabiegach fonowania nie przekracza 160 mmHg. 

Schemat 6. Fonowanie przy nadciśnieniu 1–3 stopnia, gdy wieczorem 
wzrasta tylko górne (skurczowe) ciśnienie 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Lewy Energia 3 

1–2 Tryb 1 5 

3–8 Tryb 1 10 

9–13 Tryb 2 15 

14–19 Tryb 2 20 

20–25 Tryb 2 25 

dalej Tryb 2 
25 w przypadku nadciśnienia 1 stopnia 

30 w przypadku nadciśnienia 2–3 stopnia 
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Schemat 7. Fonowanie przy nadciśnieniu 1–3 stopnia, gdy wieczorem 
wzrasta ciśnienie skurczowe i rozkurczowe 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M М5 C E50 

1–2 Tryb 1 10 3 3 3 1 

3–8 Tryb 1 15 5 4 4 2 

9–13 Tryb 2 20 6 4 4 6 

14–19 Tryb 2 25 7 5 5 8 

20–25 Tryb 2 30 8 6 7 9 

dalej Tryb 2 40 10 10 10 10 

Metodyka nr 2 

Metodyka nr 2 jest stosowana w przypadku nadciśnienia 1–3 stopnia, jeśli 
górne ciśnienie bez przyjmowania leków na obniżenie ciśnienia rankiem 
jest o 10 jednostek wyższe niż wieczorem (nadciśnienie wywołane 
niewydolnością naczyniową). Leki nadciśnieniowe przy tym typie choroby są 
zazwyczaj nieefektywne, dlatego zabiegi są przeprowadzane zamiast terapii 
farmakologicznej. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 8. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. Szczegóły dotyczące umieszczenia wibrofonów 
w obszarze oczu opisano na rys. 6 metodyki fonowania. 
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Schemat 8. Fonowanie przy nadciśnieniu 1–3 stopnia, kiedy górne 
(skurczowe) ciśnienie jest rano o 10 i więcej jednostek wyższe od 
wieczornego 

Tydzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

1 instalacja 2 instalacja 3 instalacja 

Lewy 

Energia 
3 

Prawy 

Energia 
2 

Lewy 

Energia 
2  

Prawy 
Energia  

2 

Lewy 

Energia 
2  

Prawy 
Energia 

2 

K M 
lewe 
oko 

prawe 
oko 

D1 E50 

1–2 Tryb 1 4 4 2 2 2 2 

3–6 Tryb 1 8 8 3 3 3 3 

7–10 Tryb 2 12 12 4 4 4 4 

dalej Tryb 2 15 15 5 5 5 5 

Na początku fonowany jest obszar K (lewy) i obszar M (prawy). Następnie 
fonowany jest obszar lewego oka (L) i prawego oka (P). Potem fonowane są 
obszary D1 (lewy) i E50 (prawy). 

CHOROBY KRĘGOSŁUPA I STAWÓW 

Zasady ogólne 

Przyczyny. Zdrowy kręgosłup i stawy, tak jak i cały organizm, składają się z 
żywych komórek. Kość, chrząstka, łąkotka, krążek międzykręgowy i inne tkanki 
składają się z żywych komórek. Tylko one są w stanie w pełni się regenerować. 
Kumulowanie się uszkodzonych komórek prowadzi do rozwoju zmian 
degeneracyjno-dystroficznych i chorób. 

Kręgosłup i stawy stanowią podstawę układu mięśniowo-szkieletowego i 
podczas ruchu narażone są na znaczne obciążenia uderzeniowe, które mogą 
być zgubne dla komórek. Stawy i kręgosłup są chronione przed niszczącym 
oddziaływaniem takich obciążeń przez system amortyzacji nerwowo-mięśniowej 
(dalej „system ANM”), poprzez kontrolę skurczu mięśni szkieletowych. Wiele 
mechanoreceptorów kontrolujących pozycję stawów i kręgów pozwala układowi 
nerwowemu zarządzać pracą mięśni tak, aby zapewnić płynność ruchów i 
diametralnie obniżyć obciążenia uderzeniowe. Bez tej amortyzacji stawy i 
kręgosłup uległyby degeneracji w ciągu kilku miesięcy. To właśnie ochrona 
nerwowo-mięśniowa „podkurcza” nogi przy próbie zeskoczenia na równe nogi, 
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zmusza nas do kulenia, próbując ochronić chore stawy przed przeciążeniami. 

Nawet w pozycji leżącej i przy pełnym rozluźnieniu system ANM wciąż pełni 
funkcję ochronną. Dzięki niewielkiemu napięciu mięśni stawy i kręgosłup 
uginają się, dzięki czemu do tkanek docierają mikrowibracje konieczne do 
produkcji mazi stawowej, odprowadzania obumarłych komórek i regeneracji 
tkanek. Jest to szczególnie ważne w przypadku gęstych tkanek kostnych, 
krążków międzykręgowych i chrząstek stawowych. W pozycji siedzącej, stojącej 
i w ruchu działanie systemu ANM ma wpływ na postawę i płynność chodzenia, 
biegania, skakania. 

Choroby kręgosłupa i stawów są więc bezpośrednio związane z 
zakłóceniami w działaniu systemu ANM. Co za tym idzie, do ich wyleczenia 
potrzebna jest przede wszystkim poprawa działania tego systemu. Jeśli tego nie 
zrobimy, trudno będzie liczyć na całkowitą regenerację. W końcu to właśnie 
niewydolność amortyzacji nerwowo-mięśniowej może doprowadzić do rozwoju 
osteochondrozy, nawet w wieku dziecięcym. 

Przyczyny zakłóceń działania systemu ANM są następujące. System 
ANM chroni układ mięśniowo-szkieletowy kompleksowo, zmuszając nogi i plecy 
do wyginania się w dość złożony sposób. Skoordynowana praca mięśni 
grzbietu, nóg, a czasami i rąk, jest możliwa tylko przy dobrym przewodnictwie 
włókien nerwowych oraz odpowiedniej ilości zasobów mózgowych i 
mięśniowych. 

Mięśniami sterują impulsy nerwowe, które idą z mózgu i przechodzą przez 
kręgosłup. Ogólne wyczerpanie nerwowe, zmęczenie mięśni, zaburzenie 
przewodnictwa włókien nerwowych, wywołane stanami zapalnymi i obrzękami w 
obrębie kręgosłupa, stanowią przyczynę zakłócenia funkcjonowania systemu 
ANM. Od charakteru działania obciążeń i tego, które konkretnie ogniwo 
systemu ANM jest najbardziej osłabione, zależy to, w którym miejscu dojdzie do 
pojawienia się choroby. 

Cel fonowania. Regeneracja zaatakowanego przez chorobę obszaru 
odbywa się kosztem zasobów z całego organizmu. Dlatego jeśli organizm ma 
wystarczająco dużo zasobów lub można je powiększyć, ograniczony obszar 
można całkowicie zregenerować. Konieczna jest do tego regeneracja 
amortyzacji nerwowo-mięśniowej, usunięcie obumarłych komórek z 
zaatakowanego obszaru i zastąpienie ich zdrowymi, a także dostarczenie 
komórkom zasobów. Wszystkie te procesy, wymagające transportu substancji i 
komórek w tkankach i naczyniach, zachodzą w organizmie naturalnie, jednak 
ich intensywność jest ograniczona własnymi zasobami mikrowibracji. 
Kompensacja tego deficytu jest warunkiem koniecznym do regeneracji. Dzięki 
fonowaniu można całkowicie pokryć deficyt mikrowibracji w określonym 
obszarze. 
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Metodyka fonowania kręgosłupa 
Fonowanie jest prowadzone według schematów 9–16, w pozycji leżącej na 

plecach. Podczas zabiegów w obszarze szyjnego odcinka kręgosłupa w celu 
umieszczenia wibrofonów należy pod kark i ramiona włożyć poduszkę, tak, aby 
dokładnie przylegały one do obszaru oddziaływania. 

W przypadku problemów w kilku odcinkach kręgosłupa (np. zapalenie 
korzeni nerwowych odcinka szyjnego i przepuklina międzykręgowa odcinka 
krzyżowo-lędźwiowego) należy wybrać schemat odpowiadający bardziej 
dokuczliwemu schorzeniu. Przy umiarkowanym stopniu degradacji kręgosłupa 
możliwe jest fonowanie według dwóch schematów jednocześnie, jednak w 
ciągu jednego dnia fonowanie według każdego ze schematów należy 
przeprowadzać z co najmniej 2-godzinnym odstępem. 

Jeśli użytkownik cierpi na nadciśnienie tętnicze, to należy kontrolować 
ciśnienie i mierzyć je przed rozpoczęciem zabiegu i 30 minut po jego 
zakończeniu. Może się ono zmieniać. Ciśnienie należy utrzymywać na 
optymalnym poziomie, takim, na którym człowiek czuje się najlepiej i ma 
najwyższą wydajność. W przypadku przyjmowania środków farmakologicznych 
na nadciśnienie fonowanie obszaru nerek może doprowadzić do spadku 
ciśnienia poniżej normy. Należy wówczas ograniczyć dawki leków, aby 
utrzymać ciśnienie na optymalnym poziomie. W razie wzrostu ciśnienia, przy 
pojawieniu się zawrotów głowy lub osłabienia należy skrócić czas fonowania 
obszaru kręgosłupa. 

Przy arytmii serca i po zawale mięśnia sercowego fonowanie odcinka 
piersiowego kręgosłupa przeprowadzane jest według schematu 10A: 
oddziaływanie na odcinek piersiowy (Е11, Е2, Е21) należy zacząć od 
minimalnego czasu (1 minuta) i wydłużać go stopniowo o 1 minutę co 3–4 dni. 

Możliwość nasilenia się objawów. W przypadku przewlekłych chorób 
kręgosłupa zazwyczaj po kilku zabiegach można zaobserwować nasilenie bólu, 
przy jednoczesnym wzroście ruchomości. Świadczy to o normalizacji poziomu 
ukrwienia włókien nerwowych i stanowi korzystną zmianę w stanie kręgosłupa. 
Zabiegi są przeprowadzane nadal. Im bardziej równomiernie zabiegi są 
przeprowadzane w ciągu doby, tym lepszy efekt i mniejsze ryzyko pojawienia 
się bólu. 

Czas trwania kuracji w dużym stopniu zależy od stopnia zaawansowania, 
czasu trwania i charakteru choroby. W przypadku zapalenia korzeni nerwowych 
i rwy kulszowej waha się on od kilku dni do kilku miesięcy. Trwały i 
zadowalający efekt fonowania przy przepuklinie międzykręgowej i skoliozie 
można uzyskać w czasie od roku do trzech lat (zależnie od stopnia 
zaawansowania choroby i podjęcia ewentualnych działań dodatkowych). 
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 Działania dodatkowe. Wyeliminować obciążenia uderzeniowe i 

przeciążenia, szkodliwe dla kręgosłupa: 

• nie nosić ciężarów powyżej 5 kg; 

• nie przemęczać się, wypoczywać 2 godziny dziennie; 

• ograniczyć podróże, w tym także samochodem osobowym, 
zrezygnować z jeżdżenia rowerem; 

• podczas chodzenia zwracać uwagę na płynność i miękkość kroku. Nie 
biegać i nie skakać (zwłaszcza lądując na całą stopę, a nie na palce); 

• nosić miękkie, wygodne obuwie. 

Zapalenie korzeni nerwowych, rwa kulszowa  
Fonowanie jest prowadzone według schematów 9–12, w zależności od 

tego, który odcinek kręgosłupa zaatakowało zapalenie korzeni nerwowych lub 
rwa kulszowa (szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy). Zabiegi są 
powtarzane 2–4 razy na dobę. Przy wyborze schematu należy się kierować 
rys. 4 z wizerunkiem obszarów oddziaływania, opisanych w 
schematach: obszary oddziaływania w schemacie powinny się pokrywać z 
dotkniętymi chorobą częściami ciała. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem stosowania wybranego schematu zapoznaj 
się z podrozdziałem „Metodyka fonowania kręgosłupa”.  

Schemat 9. Fonowanie przy zapaleniu nerwów odcinka szyjnego 
kręgosłupa 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M D1 D2 E1 

1–3 Tryb 1 10 5 1 2 2 

4–9 Tryb 1 20 11 3 3 3 

10–15 Tryb 2 25 13 4 4 4 

dalej Tryb 2 30 15 5 5 5 
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Schemat 10. Fonowanie przy zapaleniu nerwów odcinka piersiowego 
kręgosłupa 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E11 E2 E21 

1–3 Tryb 1 10 5 1 2 2 

4–9 Tryb 1 20 10 3 4 3 

10–15 Tryb 2 25 13 4 4 4 

dalej Tryb 2 30 15 5 5 5 

Schemat 10A. Fonowanie przy zapaleniu nerwów odcinka piersiowego 
kręgosłupa w połączeniu z arytmią serca lub po zawale mięśnia 
sercowego 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E11 E2 E21 

1–3 Tryb 1 8 5 1 1 1 

4–6 Tryb 1 12 7 1 2 2 

7–9 Tryb 2 17 9 2 3 3 

10–12 Tryb 2 22 11 3 4 4 

13–15 Tryb 2 26 13 4 5 4 

dalej Tryb 2 30 15 5 5 5 
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Schemat 11. Fonowanie przy zapaleniu nerwów odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E21 E3 E31 

1–3 Tryb 1 10 4 2 2 2 

4–9 Tryb 1 20 10 3 4 3 

10–15 Tryb 2 25 13 4 5 3 

dalej Tryb 2 30 15 5 5 5 

Schemat 11A. Fonowanie przy zapaleniu nerwów odcinka krzyżowego 
kręgosłupa 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E3 E31 E4 

1–3 Tryb 1 11 5 2 2 2 

4–9 Tryb 1 20 10 3 3 4 

10–15 Tryb 2 30 15 5 4 6 

dalej Tryb 2 35 16 7 4 8 
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Schemat 12. Fonowanie przy zapaleniu nerwów całego kręgosłupa 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – wibrofon «materac» 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K Obszar kręgosłupa 

1 Tryb 1 5 5 

2 Tryb 1 7 - 

3 Tryb 2 7 7 

4 Tryb 2 10 - 

5 Tryb 2 10 10 

6 Tryb 2 13 - 

7 Tryb 2 13 13 

8 Tryb 2 15 - 

9 Tryb 2 17 17 

10 Tryb 4 20 - 

10–15 Tryb 4 25 25 

16–20 Tryb 4 30 - 

21-90 Tryb 4 30 30 

W dni parzyste zabiegi w obszarze kręgosłupa nie są przeprowadzane. 

Przepuklina międzykręgowa 
Fonowanie jest prowadzone wg schematu 13. Procedury są 

przeprowadzane 3–4 razy na dobę w pierwszych trzech miesiącach, kolejne 
– 2 razy na dobę. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem stosowania wybranego schematu zapoznaj 
się z podrozdziałem „Metodyka fonowania kręgosłupa”. 
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Schemat 13. Fonowanie przy przepuklinie międzykręgowej 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 

po lewej i 
po prawej 

od okolic 
przepukliny 

poniżej i 
powyżej 

przepukliny 

1–2 Tryb 1 10 4 3 3 

3–7 Tryb 1 15 7 4 4 

8–12 Tryb 2 20 10 5 5 

13–17 Tryb 2 25 13 6 6 

18–22 Tryb 2 35 19 8 8 

dalej Tryb 2 40 20 10 10 

Skolioza 
Fonowanie jest prowadzone wg schematu 14. Zabiegi są powtarzane 2 

razy na dobę przez 6–7 dni w tygodniu. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem stosowania wybranego schematu zapoznaj 
się z podrozdziałem „Metodyka fonowania kręgosłupa”. 

Schemat 14. Fonowanie przy skoliozie 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E1 E2 E3 E4 

1–2 Tryb 1 10 2 2 2 2 2 

3–7 Tryb 1 20 8 3 3 3 3 

8–12 Tryb 2 25 9 4 4 4 4 

dalej Tryb 2 30 10 5 5 5 5 
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Bóle pleców 
Przyczyny. Bóle pleców, jeśli nie są związane z urazem, pojawiają się z 

dwóch powodów – przeciążenie mięśni grzbietu i obrzęk wywołany procesem 
zapalnym. Dlatego ważne jest nie tylko pokonanie bólu, ale i przywrócenie 
zasobów mięśniom grzbietu, usunięcie obrzęku i przywrócenie krążenia w 
obszarze ruchu. Obrzęk jest usuwany tylko poprzez naczynia limfatyczne i żyły, 
przede wszystkim dzięki energii pochodzącej z mikrowibracji. Związane jest to z 
tym, że żyły i naczynia limfatyczne nie mają własnych mięśni, a więc krążenie w 
nich płynów (krwi lub limfy) możliwe jest tylko dzięki skurczom znajdujących się 
w ich bezpośrednim sąsiedztwie mięśni szkieletowych. Mikrowibracje własne w 
tkankach pojawiają się dzięki napięciu tych mięśni. W stanie spoczynku 
napięcie mięśniowe jest niewielkie, jednak wystarcza ono do zapewnienia 
przepływu limfy, jeśli w danym obszarze nie ma obrzęków. W przypadku 
obrzęku przepływ ten jest znacznie utrudniony. Obrzęk skutkuje tym, że mięśnie 
muszą pracować jeszcze mocniej, jednak jest to niemożliwe z powodu bólu, 
zmęczenia mięśni i ograniczenia aktywności fizycznej. Koło się zamyka. Co 
gorsza – prawdziwe problemy nadchodzą rankiem. Nocą mięśnie są całkowicie 
rozluźnione, dlatego do rana obrzęk często jeszcze bardziej się powiększa 
(może się nawet pojawić problem ze wstaniem z łóżka). Ciężko jest się 
rozluźnić, a mięśnie grzbietu już są napięte, przeciążone i bolą. 

Cel fonowania. Regeneracja i utrzymanie poziomu zasobów mięśniowych, 
zmniejszenie obrzęku i bólu. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według schematów 15, 16, w 
zależności od stopnia bólu. W schematach przyjęto następujące oznaczenia: 

• S7 – obszar mięśni grzbietu 7 cm powyżej obszaru bólu; 

• S3 – obszar mięśni grzbietu 3 cm powyżej obszaru bólu; 

• S↔ – 2–3 cm na lewo lub na prawo od kręgosłupa na poziomie bólu; 

• S↕ – 2–3 cm w dół lub w górę kręgosłupa na poziomie bólu. 

Czas trwania kuracji: 7 dni. Nawet w przypadku całkowitego pozbycia się 
bólu i ograniczeń ruchowych po kilku zabiegach program pierwszej 7-dniowej 
kuracji należy przeprowadzić do końca. To ważne, aby zapobiec nawrotom bólu 
lub różnym stanom chorobowym organów wewnętrznych. 

Po przeprowadzeniu 7-dniowej kuracji schemat fonowania wybierany jest w 
zależności od diagnozy (rwa, przepuklina międzykręgowa, osteochondroza). 

UWAGA! Jeśli wraz z ostrym bólem w okolicach lędźwi pojawiły się 
problemy z oddawaniem moczu (ostry zastój moczu), należy niezwłocznie 
zwrócić się o pomoc medyczną do neurochirurga.  
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 Działania dodatkowe. W przypadku bólu należy ochronić kręgosłup 

przed przeciążeniami: 

 natychmiast przestać wykonywać prace fizyczne, nawet jeśli ich 
realizacja jest możliwa; 

 przez 1–3 dni nie należy podróżować, w tym także samochodem 
osobowym; 

 unikać obciążeń udarowych na kręgosłup: siadać na krześle i chodzić 
płynnie, nie tupać, unikać nagłych skłonów i zwrotów; 

 w przypadku bólu w okolicach lędźwi nosić podczas poruszania się pas 
usztywniający. 

Ponadto należy podjąć działania zapobiegające pojawieniu się 
obrzęku: 

 przez pierwsze 2 dni nie brać prysznica, nie kąpać się w wannie, nie 
korzystać z sauny; 

 nie należy masować rękoma obszaru bolącego – na jakiś czas pomaga, 
jednak po 6 godzinach, a zwłaszcza nad ranem, obrzęk się rozwinie i 
będzie jeszcze gorzej; 

 gdy tylko ból się pojawi, nie wolno się kłaść przez 6–8 godzin. Należy 
próbować pomału to „rozchodzić”. Pozycja ciała nie powinna prowadzić 
od rozluźnienia mięśni grzbietu, ponieważ to właśnie ich aktywna praca 
chroni przed dalszymi uszkodzeniami i rozwojem obrzęku; 

 w czasie pierwszych dwóch nocy, aby zapobiec powiększeniu się 
obrzęku, należy wstać raz lub dwa razy, co 2–3 godziny na 15–20 minut, 
i pospacerować lub zrobić kilka ćwiczeń w łóżku; 

 sen nie powinien w ciągu pierwszych dwóch dni trwać dłużej niż 6–7 
godzin. Można to sobie zrekompensować w ciągu dnia lub wieczorem. 

Działania dotyczące zmniejszenia obrzęku: 

 unikać długotrwałego przebywania w tej samej pozycji, aby nie obciążać 
przez dłuższy czas tych samych grup mięśni. Konieczna jest 
umiarkowana aktywność fizyczna, przy czym rodzaje tej aktywności 
powinny się zmieniać co najmniej co 40 minut; 

 jeśli nie można siedzieć lub chodzić, należy przyjmować preparaty 
moczopędne i przeciwobrzękowe przepisane przez lekarza.  
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Schemat 15. Fonowanie przy silnym bólu pleców 

Dzień 
Liczba 

zabiegów na 
dobę 

Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K M S7 S3 S↔ S↕ 

1–2 6 Tryb 1 10 4 4 2 - - 

3–4 3 Tryb 1 20 7 - 3 5 5 

5–7 2 Tryb 2 30 10 - - 10 10 

Schemat 16. Fonowanie przy umiarkowanym bólu pleców 

Dzień 
Liczba 

zabiegów na 
dobę 

Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K M S7 S3 S↔ S↕ 

1–2 4 Tryb 1 20 8 3 3 3 3 

3–4 3 Tryb 1 25 9 - - 8 8 

5–7 2 Tryb 2 30 10 - - 10 10 

Metodyka fonowania stawów 
Fonowanie jest prowadzone według schematów 17–21, w pozycji leżącej 

na plecach. Podczas jednej kuracji można leczyć najwyżej dwa stawy. 

Przykłady umieszczenia wibrofonów na różnych stawach zaprezentowano 
na rys. 2, 3. Wibrofony najlepiej jest mocować specjalnym mankietem. 

Możliwość nasilenia się objawów. Przy fonowaniu stawu czasami po kilku 
zabiegach następuje zaostrzenie objawów i tymczasowe powiększenie się 
obrzęku. Jest to związane z tym, że dzięki mikrowibracjom wzmacniane są 
reakcje immunologiczne. 

 Fonowania nie należy przerywać. Trzeba wytrzymać kilka dni, ponieważ nie 
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zaleca się przyjmować w tym okresie środków przeciwbólowych. Należy 
zwalczyć tę psychologiczną barierę. Mikrowibracje z całą pewnością robią 
swoje, usuwając z tkanek produkty przemiany materii, a to jest zawsze 
pozytywne dla zdrowia stawu. Można stosować środki przeciwzapalne 
przepisane przez lekarza. 

Aby poprawić przepływ krwi i limfy, a także zmniejszyć doznania bólowe, 
można wprowadzić do schematu fonowania zmiany, dzięki którym będzie ono 
mniej bolesne: 

1. skrócić czas fonowania stawu w czasie jednego zabiegu. Nie zaleca się 
zmieniać liczby zabiegów w ciągu doby; 

2. przejść do fonowania tylko jednego stawu, jeśli zabiegi są przeprowadzane 
od razu w obrębie dwóch stawów. 

Czas trwania kuracji. Czas trwania kuracji w dużej mierze zależy od 
powagi, okresu trwania i charakteru choroby. W przypadku łagodnego 
przebiegu choroby, do pełnego wyleczenia bólu i przywrócenia ruchomości 
stawu potrzeba od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od łącznego 
czasu fonowania i sumienności realizowania działań dodatkowych. Przy 
zaawansowanej chorobie mogło dojść do nieodwracalnych procesów. Wtedy 
fonowanie może tylko zapobiec dalszej degradacji i pomóc w redukcji wrażeń 
bólowych. 

 Działania dodatkowe – takie same, jak w metodyce dotyczącej chorób 
kręgosłupa (str. 33). Ważne, aby w przypadku chorób stawów kończyn dolnych 
zwracać uwagę na płynność i miękkość ruchów podczas chodzenia. Nie wolno 
także biegać i skakać. Podczas schodzenia po schodach należy stąpać na 
zdrową nogę, chorą dostawiając do niej. Tak samo podczas wchodzenia: należy 
opierać ciężar ciała na zdrowej nodze, a chorą do niej dostawiać. 

Podczas rehabilitacji stawu należy stopniowo zwiększać obciążenia i 
równomiernie rozkładać je w czasie. 

Artretyzm, zapalenie stawów, uszkodzenia łąkotki 
Fonowanie jest przeprowadzane według schematów 17–19, w zależności 

od stawu, który ma zostać poddany oddziaływaniu wibroakustycznym. Zabiegi 
są powtarzane 2–3 razy na dobę. Schematy 17 i 18 składają się z dwóch 
części: przy każdym zabiegu należy zrealizować obie części. 

Wibrofony w okolicy łydek umieszcza się na mięśniach przednich i tylnych 
(rys. 3). Przy fonowaniu obszaru PWC wibrofony umieszcza się na 
pachwinowych węzłach chłonnych nogi z chorym stawem (rys. 8).  

UWAGA! Przed rozpoczęciem stosowania wybranego schematu zapoznaj 
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się z podrozdziałem „Metodyka fonowania stawów”. 

Schemat 17. Fonowanie przy chorobie stawu biodrowego. Część 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 4 

Prawy 

Energia 2 

K 
mięśnie 

lewej łydki 
mięśnie 

prawej łydki 
M 

1 Tryb 1 10 2 2 6 

2–5 Tryb 1 15 4 4 7 

6–10 Tryb 2 20 6 6 8 

dalej Tryb 6 30 8 8 14 

Schemat 17. Fonowanie przy chorobie stawu biodrowego. Część 2 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 4 

Prawy 

Energia 3 

staw E3 E31 E4 PWC 

1 Tryb 1 8 1 1 1 1 

2–5 Tryb 1 12 2 2 1 1 

6–10 Tryb 2 16 2 2 2 2 

dalej Tryb 6 20 5 5 5 5 

PWC - obszar pachwinowych węzłów chłonnych  tej (lewej lub prawej) nogi, w której 
znajduje się fonowany chory staw. 
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Schemat 18. Fonowanie chorego stawu skokowego górnego, kolanowego 
(artretyzm, zapalenie stawów, łagodne rozwarstwienie łąkotki). Część 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K 
mięśnie 

lewej łydki 

mięśnie 

prawej łydki 
M 

1 Tryb 1 10 2 2 6 

2–5 Tryb 1 20 6 6 8 

6–10 Tryb 2 25 7 7 11 

dalej Tryb 6 30 7 7 16 

Schemat 18. Fonowanie chorego stawu skokowego górnego, kolanowego 
(artretyzm, zapalenie stawów, łagodne rozwarstwienie łąkotki). Część 2 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 4 

Prawy 

Energia 3 

staw E3 E31 E4 PWC 

1 Tryb 1 8 2 2 2 2 

2–5 Tryb 1 12 3 3 3 3 

6–10 Tryb 2 16 4 4 4 4 

dalej Tryb 2 20 5 5 5 5 

PWC - obszar pachwinowych węzłów chłonnych  tej (lewej lub prawej) nogi, w której 
znajduje się fonowany chory staw. 
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Schemat 19. Fonowanie przy chorobie stawów rąk 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 4 

Prawy 

Energia 2 

Prawy 

Energia 4 

K M D2 E1 staw 

1–2 Tryb 1 10 3 1 1 5 

3–6 Tryb 1 20 5 3 3 9 

7–10 Tryb 2 30 7 5 5 13 

dalej Tryb 2 40 10 5 5 20 

Ostroga piętowa 
Przyczyny. Tak jak i inne choroby stawów, ostroga piętowa powstaje w 

wyniku zakłócenia pracy systemu amortyzacji nerwowo-mięśniowej (podrozdział 
„Zasady ogólne” w rozdziale „Choroby kręgosłupa i stawów”). Mięśnie łydek 
cierpią na niski poziom odżywienia z powodu deficytu mikrowibracji, dlatego też 
niewystarczająco amortyzują uderzenia podczas poruszania się. Ostroga 
piętowa powstaje w wyniku powstania dużego skupiska obumarłych komórek w 
miejscu zamocowania więzadła. 

Cel fonowania. Fonowanie przyspiesza usuwanie obumarłych komórek z 
okolicy pięty, a także sprzyja przywróceniu napięcia mięśni łydki, co z kolei 
pozytywnie wpływa na pracę systemu amortyzacji nerwowo-mięśniowej. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 20. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. 

Przy fonowaniu łydki wibrofony umieszcza się na przednim i tylnym mięśniu 
nogi, na której pojawiła się ostroga piętowa. Przykład rozmieszczenia 
wibrofonów zaprezentowano na rys. 3. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem stosowania schematu należy się zapoznać z 
podrozdziałem „Metodyka fonowania stawów”. 
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Schemat 20. Fonowanie w przypadku ostrogi piętowej 

Dzień 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Część 1 Część 2 

Tryb 

Lewy 

Energia 
3 

Prawy 

Energia 4 
Tryb 

Prawy 

Energia 4 

K 
obszar 
pięty 

mięśnie 

łydki 
obszar 
pięty 

1–2 Tryb 1 10 5 5 Tryb 3 5 

3–4 Tryb 1 16 8 8 Tryb 4 8 

dalej Tryb 2 20 10 10 Tryb 6 10 

W pierwszej części fonowany jest obszar K (lewy) i obszary pięty oraz 
mięśni łydki (prawy). W drugiej części fonowany jest obszar pięty. 
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Rys. 3. Rozmieszczenie wibrofonów na nogach 

Rys. 2. Rozmieszczenie wibrofonów na rękach  
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Rys. 4. Obszary oddziaływania D1, D2, E1-E4, E11, E21, E31, K, F, E50 
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Rys.6. Rozmieszczenie wibrofonów w obszarze oczu 

Rys. 7. Obszary oddziaływania A, A1, B, B1 
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Podagra 
Przyczyny. W odróżnieniu od innych chorób stawów, które powstały w 

wyniku zakłócenia pracy systemu amortyzacji nerwowo-mięśniowej, podagra 
jest chorobą związaną z nieprawidłowym metabolizmem kwasu moczowego w 
organizmie. Nadmiar tego kwasu i jego soli (moczanów) gromadzi się w 
krwiobiegu i może odkładać się w skórze, chrząstkach i stawach. Prowadzi to 
do rozwoju dny moczanowej, a w nerkach – do powstawania kamieni. 

Cel fonowania. Fonowanie obszaru nerek sprzyja odprowadzaniu 
(usuwaniu) z organizmu kwasu moczowego i spowolnieniu tworzenia się 
moczanów. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 21. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem stosowania schematu należy się zapoznać z 
podrozdziałem „Metodyka fonowania stawów”. 

Schemat 21. Fonowanie przy podagrze 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

Lewy 

Energia 3 

K 
obszar 

zaatakowanego 
stawu 

K 

1 Tryb 2 5 5 5 
2–5 Tryb 2 10 10 10 
6–10 Tryb 2 20 20 10 
dalej Tryb 2 30 30 10 

W pierwszej części fonowany jest obszar K (lewy) i obszar chorego stawu. 
Później odłączamy prawy wibrofon i kontynuujmy fonowanie obszaru K (nerek).   

ZDROWIE MĘŻCZYZN 

Gruczolak gruczołu krokowego 
Przyczyny. Gruczolak (łagodny rozrost) gruczołu krokowego jest jednym z 

objawów starzenia się. Objawem zachodzących z wiekiem zmian jest deficyt 
zasobów sprzyjających utylizacji uszkodzonych komórek, gromadzących się w 
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tym obszarze z powodu cech budowy nasieniowodów: rozrost rozwija się w 
obszarze ujścia nasieniowodów do cewki moczowej. 

Obumarłe komórki są źródłem białek budulcowych, dlatego warunkiem 
koniecznym udanego leczenia gruczolaka jest oczyszczenie z nich obszaru, w 
których pojawiła się choroba. Brak białek budulcowych nie pozwoli na rozrost 
gruczolaka. Białka budulcowe są usuwane tylko poprzez limfę. Dlatego też, aby 
spowolnić rozrost gruczolaka, należy poprawić przepływ limfy. 

Intensywność przepływu limfy określana jest przez poziom mikrowibracji 
biologicznych, które powstają przy skurczach komórek mięśniowych, 
znajdujących się w ściankach pęcherza moczowego, odbytnicy, mięśniach dna 
miednicy i innych tkankach otaczających prostatę. Z wiekiem kurczliwość 
komórek mięśniowych obniża się i powstaje deficyt mikrowibracji biologicznych. 
Rozwojowi tego deficytu sprzyjają zaparcia, choroby kręgosłupa, nieregularne 
lub zbyt aktywne współżycie płciowe czy chroniczne zmęczenie. 

Cel fonowania. Fonowanie poprawia krążenie limfy, likwiduje obrzęk, co 
pozwala organizmowi na usuwanie obumarłych komórek z konkretnego 
obszaru. Zabiegi pomagają także we wzmacnianiu mięśni pęcherza 
moczowego i dna miednicy. Dzięki temu rozrost gruczolaka zostaje zatrzymany, 
znacznie poprawia się siła strumienia moczu, a ogranicza częstotliwość jego 
oddawania. Obniża się także poziom pozostającego moczu. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 22. Zabiegi są 
powtarzane 2 razy na dobę przez 6–7 dni w tygodniu. Niniejsza metodyka 
jest stosowana przy PSA krwi poniżej 4 ng/ml i ilości moczu pozostającego 
poniżej 150 ml. 

Fonowanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na plecach. W razie 
potrzeby pod miednicę można włożyć niewielką poduszkę, aby zapewnić ciału 
pozycję poziomą. W celu fonowania obszaru krocza (P), jeden wibrofon należy 
umieścić między ujściem odbytu a nasadą prącia, pod moszną. Jednocześnie 
drugi wibrofon należy umieścić w obszarze pęcherza moczowego (PM) – w 
dolnej części brzucha, tak, aby środek membrany znalazł się 3–4 cm powyżej 
kości łonowej. 

Czas trwania kuracji. Kuracja trwa 4 miesiące, należy ją powtarzać 2 razy 
w roku. W pozostałych miesiącach roku przeprowadzane są dodatkowe zabiegi: 
1–2 razy na tydzień lub po 1–2 zabiegi na dobę po każdym stosunku. 
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Schemat 22. Fonowanie przy łagodnym rozroście gruczołu krokowego 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 
3 

Prawy 

Energia 2 

Lewy 

Energia 3 

K M E3 E4 P i PM 

1–2 Tryb 1 10 5 3 2 5 

3–10 Tryb 1 20 10 5 5 10 

dalej Tryb 2 30 14 8 8 15 

Podczas pierwszej części fonowane są obszary K+M, następnie K+E3 oraz 
K+E4. Następnie prawy przetwornik jest odłączany i fonowane jest krocze oraz 
pęcherz moczowy. W przypadku większej wagi, powyżej 90 kg, prawy wibrofon 
nie jest odłączany, a umieszczany na kroczu. Jednocześnie obydwa wibrofony 
lewego przetwornika umieszczane są w obszarze pęcherza moczowego. Część 
1 i 2 można wykonywać o różnych porach dnia. 

Zapalenie gruczołu krokowego 
Przyczyny. Jedną z przyczyn rozwoju zapalenia gruczołu krokowego jest 

często powtarzający się niepełny wytrysk, prowadzący do skumulowania się w 
gruczole i kanalikach obumarłych komórek. Obumarłe komórki tworzą 
sprzyjające środowisko dla infekcji, która może przeniknąć przez cewkę 
moczową. Zdrowe komórki są odporne na infekcje i stanowią podstawę układu 
odpornościowego organizmu. Obumarłe komórki zawierają dużo materiału 
budulcowego, pozwalającego na jeszcze szybszy rozwój infekcji. W efekcie 
dochodzi do pojawienia się stanu zapalnego, który nazywamy zapaleniem 
gruczołu krokowego. Aby wyleczyć to zapalenie, należy oczyścić tkanki z 
obumarłych komórek w obszarze gruczołu i, co najważniejsze, zapobiec 
ponownej ich kumulacji. 

Cel fonowania. Fonowanie przeprowadzane jest w celu poprawy pracy 
specjalnych komórek mięśniowych, odpowiadających za wytrysk i erekcję, a 
także intensyfikacji przepływu limfy. Pozwala to organizmowi usuwać nadmiar 
obumarłych komórek z obszaru gruczołu krokowego i kanalików. Usunięcie 
obumarłych komórek jest warunkiem koniecznym do wyleczenia zapalenia 
gruczołu krokowego. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 23. Zabiegi są 
powtarzane 3 razy na dobę w pierwszym miesiącu, potem – 2 razy na 
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dobę.  

Fonowanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na plecach. W razie 
potrzeby pod miednicę można włożyć niewielką poduszkę, aby zapewnić ciału 
pozycję poziomą. 

W celu fonowania obszaru krocza (P), jeden wibrofon należy umieścić 
między ujściem odbytu a nasadą prącia, pod moszną. Jednocześnie drugi 
wibrofon należy umieścić w obszarze pęcherza moczowego (PM) – w dolnej 
części brzucha, tak, aby środek membrany znalazł się 3–4 cm powyżej kości 
łonowej. 

Fonowanie można łączyć z leczeniem farmakologicznym. Wspomaganie 
leczenia ostrego zapalenia gruczołu krokowego jest łączone z 
antybiotykoterapią, przepisaną przez lekarza. 

Jeśli w przypadku realizacji zabiegów według schematu 23 efekt nie jest 
zadowalający, możliwe, że istnieją inne przyczyny rozwoju procesów zapalnych. 

 Najbardziej prawdopodobną przyczyną, która może spowalniać proces 
leczenia, może być przepuklina międzykręgowa w krzyżowo-lędźwiowym 
odcinku kręgosłupa. W takim przypadku najpierw trzeba przeprowadzić kurację 
według metodyki fonowania przy przepuklinie międzykręgowej, a następnie 
podjąć działania mające na celu ochronę zdrowia kręgosłupa. 

 Kolejną przyczyną rozwoju procesu zapalnego mogą być kamienie w 
gruczole krokowym (kamica gruczołu krokowego). W przypadku kamicy 
oddziaływanie na obszary P i PM nie jest przeprowadzane. Zastępuje je 
fonowanie pachwinowych węzłów chłonnych (PWC). Fonowanie jest 
prowadzone wg schematu 24. 

Możliwość nasilenia się objawów. Jeśli zapaleniu gruczołu krokowego 
towarzyszy choroba pęcherza moczowego, w pierwszych dniach oddziaływania 
wibroakustycznego mogą być usuwane produkty procesów oczyszczająco-
regeneracyjnych. Po kilku dniach mocz staje się przezroczysty, ból ustępuje, 
znacznie maleje częstotliwość oddawania moczu, wzrasta potencja i wydłuża 
się stosunek płciowy. 

W przypadku przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, nawet przy 
stopniowym wydłużaniu czasu zabiegów, może dojść do zaostrzenia bólu w 
okolicy prostaty. Nie należy rezygnować z zabiegów, jednak warto przez pewien 
czas nie wydłużać czasu fonowania do momentu, w którym ból minie. Jeśli ból 
pojawił się już po osiągnięciu maksymalnego czasu fonowania, można wrócić 
do 22 dnia schematu fonowania i ponownie rozpocząć proces wydłużania 
zabiegów. 

W przypadku niezdiagnozowanych zmian w obszarze krzyżowo-
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lędźwiowego odcinka kręgosłupa po kilku dniach może pojawić się ból, który 
będzie promieniował na nogę lub inne okolice dolnej części ciała. Należy wtedy 
wrócić do początku i rozpocząć fonowanie od pierwszego dnia schematu. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie jest kontynuowane do osiągnięcia 
wymaganego efektu. Czas trwania kuracji zależy od ogólnego stanu chorego, a 
także od stopnia zmian anatomicznych prostaty. Po osiągnięciu pożądanego 
efektu realizowane są zabiegi przypominające, mające na celu zapobieżenie 
nawrotowi choroby. Przeprowadza się je 1–2 razy na dobę, 4–6 razy w 
tygodniu. 

 Działania dodatkowe. Ważne jest umiarkowanie w częstotliwości 
współżycia przez 3–6 miesięcy – częstotliwość stosunków płciowych podczas 
podstawowej kuracji: 1 raz na 1–2 tygodnie. 

Podczas zimnych pór roku nogi i okolice miednicy należy trzymać w cieple 
(np. stosować ciepłą bieliznę zimową). 

Schemat 23. Fonowanie przy zapaleniu gruczołu krokowego 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 
3 

Prawy 

Energia 3 

Lewy 

Energia 3 

K M E3 E31 E4 P i PM 

1–3 Tryb 1 10 4 2 2 2 3 

4–9 Tryb 1 15 5 4 3 3 6 

10–15 Tryb 2 25 7 8 5 5 9 

dalej Tryb 2 30 10 10 5 5 12 

Podczas pierwszej części fonowane są obszary K+M, następnie K+E3 oraz 
K+E4. Następnie prawy przetwornik jest odłączany i fonowane jest krocze oraz 
pęcherz moczowy. 
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Schemat 24. Fonowanie przy kamicy gruczołu krokowego. Zabiegi są 

powtarzane 2–3 razy na dobę 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K M E3 E31 E4 PWC 

1–3 Tryb 1 10 2 2 2 2 2 

4–9 Tryb 1 15 3 4 2 2 4 

10–15 Tryb 2 25 5 6 4 4 6 

dalej Tryb 2 30 7 8 4 4 7 

* Przy fonowaniu obszaru PWC wibrofony umieszczane są symetrycznie na pachwinowych 

węzłach chłonnych obu nóg (rys. 8).  

Przedwczesny wytrysk 
Przyczyny. Jedną z przyczyn przedwczesnego wytrysku jest zapalenie 

wzgórka nasiennego, będące czasami schorzeniem pierwotnym, a czasami 
następstwem innych procesów zapalnych (prostaty, cewki moczowej i in.). Inna 
przyczyna przedwczesnego wytrysku może być następująca. Do wytrysku 
dochodzi dzięki powstaniu mocnej fali dynamicznej (podobnej do obserwowanej 
przy wymiotach), wymagającej zsynchronizowanego działania grup mięśni 
męskich organów płciowych. Prawidłowy wytrysk ma miejsce tylko przy trwałej 
erekcji, prawidłowym przewodnictwie impulsów nerwowych i wystarczającej 
rezerwie zasobów w grupach mięśni odpowiedzialnych za podtrzymanie erekcji 
i ejakulację. Procesy zapalne zakłócają ten intymny proces, blokując 
przewodnictwo nerwowe i ukrwienie tkanek, ograniczając tym samym tempo 
regeneracji zasobów. Zakłócenie przewodnictwa nerwowego ma miejsce z 
powodu problemów w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa. 

Cel fonowania. Fonowanie sprzyja poprawie napięcia mięśni w 
problematycznym obszarze i likwidacji procesów zapalnych (jeśli są). 
Oddziaływanie na odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa pozwala na 
przywrócenie przewodnictwa połączeń nerwowych od męskich narządów 
płciowych do kory mózgowej. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według metodyki fonowania przy 
zapaleniu gruczołu krokowego (schemat 23). Ważne jest jednoczesne 
fonowanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (Е3, Е31, Е4). 

Czas trwania kuracji: 1–3 miesiące, dalej profilaktycznie 1–2 zabiegi na 
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dobę po każdym stosunku. 

Impotencja 
Cel fonowania. Fonowanie struktur mięśniowych w obszarze krocza i 

pęcherza moczowego (obszary P i PM) sprzyja nasyceniu komórek 
mięśniowych zasobami i, co za tym idzie, wzmacnia intensywność erekcji. 
Fonowanie kręgosłupa (obszary Е3, Е31, Е4) poprawia przewodnictwo 
nerwowe, które odpowiada za erekcję, co ma wpływ na czas utrzymywania się 
erekcji. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 25. Zabiegi są 
powtarzane 1–3 razy na dobę. Czasami wystarczy miejscowe oddziaływanie w 
okolicy krocza i pęcherza moczowego (P i PM), jednak efekt będzie 
proporcjonalny do łącznego czasu i liczby fonowanych obszarów. 

Fonowanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na plecach. W razie 
potrzeby pod miednicę można włożyć niewielką poduszkę, aby zapewnić ciału 
pozycję poziomą. 

W celu fonowania obszaru krocza (P), jeden wibrofon należy umieścić 
między ujściem odbytu a nasadą prącia, pod moszną. Jednocześnie drugi 
wibrofon należy umieścić w obszarze pęcherza moczowego (PM) – w dolnej 
części brzucha, tak, aby środek membrany znalazł się 3–4 cm powyżej kości 
łonowej. 

Czas trwania kuracji: 1–3 miesiące, dalej profilaktycznie 1–2 zabiegi na 
dobę po każdym stosunku. 

Schemat 25. Fonowanie w celu poprawy erekcji 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

Lewy 

Energia 
3 

K M E3 E31 E4 P i PM 

1–2 Tryb 1 12 4 4 2 2 3 

3–6 Tryb 1 16 5 5 3 3 5 

7–10 Tryb 2 20 6 8 3 3 7 

dalej Tryb 4 26 6 10 5 5 12 

Podczas pierwszej części fonowane są obszary K+M, następnie K+E3 oraz 
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K+E4. Następnie prawy przetwornik jest odłączany i fonowane jest krocze oraz 
pęcherz moczowy. W przypadku większej wagi, powyżej 90 kg, prawy wibrofon 
nie jest odłączany, a umieszczany na kroczu. Jednocześnie obydwa wibrofony 
lewego przetwornika umieszczane są w obszarze pęcherza moczowego. 

ZDROWIE KOBIET 

Bolesna menstruacja 
Przyczyny. Podczas menstruacji powinno dość do oczyszczenia ze 

wszystkiego, co jest już niepotrzebne. To bardziej proces biofizyczny niż 
biochemiczny. W tym celu układ nerwowy kolejno i w sposób skoordynowany 
pobudza warstwy mięśni macicy i jajowodów, aby usunąć na zewnątrz 
złuszczający się nabłonek macicy. Efektywność tego procesu zależy od 
skoordynowania pracy wszystkich grup i warstw mięśni. Proces oczyszczania 
odbywa się na poziomie komórkowym, dlatego na jego efektywność w dużym 
stopniu wpływają mikrowibracje powstające dzięki napięciu warstw 
mięśniowych. Cały proces pobudzania komórek mięśniowych realizowany jest 
dzięki impulsom nerwowym przekazywanym poprzez końcówki nerwowe 
rdzenia kręgowego. W przypadku niewystarczającego odżywienia komórki 
nerwowe nie przewodzą impulsów. Prowadzi to do zakłócenia pracy mięśni i 
obniża poziom mikrowibracji. Poszczególne grupy mięśni stają się mało 
aktywne, a inne na odwrót – są przeciążone, co wywołuje różnego rodzaju 
doznania bólowe. Złuszczanie się nabłonka macicy przebiega nierównomiernie, 
czasami wolniej, czasami szybciej. Powstałe problemy organizm próbuje 
usunąć, zwiększając aktywność macicy, co powoduje nadmiar przepływu krwi 
poprzez żyłę wrotną do wątroby. Może to wywoływać duszności, wymioty, bóle 
głowy, potliwość, dreszcze i częstoskurcz. 

Cel fonowania. Fonowanie sprzyja przywróceniu równomiernego napięcia 
wszystkich mięśni okolic macicy i jajowodów. Oddziaływanie na odcinek 
lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa przywraca przewodnictwo impulsów 
nerwowych od macicy do kory mózgowej. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematów 26 i 27. Pierwsza 
kuracja według schematu 26 zaczyna się od razu po menstruacji. Kuracje 
powtórne prowadzone są wg schematu 27. Zabiegi są powtarzane 1–2 razy na 
dobę przez 6–7 dni w tygodniu. 
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Schemat 26. Fonowanie przy bolesnych menstruacjach. Terapia 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K M M1 E3 E4 

1–3 Tryb 1 10 2 2 3 3 

4–9 Tryb 1 15 5 4 3 3 

10–15 Tryb 2 20 5 5 5 5 

dalej do menstruacji Tryb 2 30 10 10 5 5 

Schemat 27. Fonowanie przy bolesnych menstruacjach. Terapie powtórne 

Okres Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 
3 

Prawy 

Energia 2 

K M M1 E3 E4 

Pomiędzy menstruacjami Tryb 1 30 13 7 5 5 

Nieregularność cyklu miesiączkowego 
Przyczyny. Funkcjonalne zakłócenia cyklu miesiączkowego można 

zaobserwować: 

• przy pojawieniu się menstruacji w okresie dojrzewania; 

• przy przyjmowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych; 

• po porodzie; 

• po aborcji; 

• przy ogólnym wyczerpaniu organizmu. 

Podstawową przyczyną zakłóceń funkcjonalnych jest z reguły deficyt 
mikrowibracji, prowadzący do problemów w transporcie substancji i komórek, 
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przepływie limfy i ukrwieniu organów w okolicy jajników oraz do zakłócenia 
przewodnictwa nerwowego, odpowiadającego i kontrolującego ich 
funkcjonowanie. 

Cel fonowania. Fonowanie sprzyja kompensacji deficytu mikrowibracji w 
wymienionych obszarach i jest efektywnym środkiem, który reguluje cykl 
menstruacyjny. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematów 26 i 27. Pierwsza 
kuracja jest prowadzona wg schematu 26. Rozpoczyna się ją od razu po 
zakończeniu menstruacji. Jeśli menstruacja nie nastąpiła – w dowolny dzień. 
Kuracje powtórne są prowadzone wg schematu 27. 

Zapalenie sutka surowicze 
Przyczyny. Z reguły zapalenie sutka surowicze (nie mylić z ropniem) jest 

następstwem laktostazy. 

Uwaga! Nie należy stosować urządzenia w przypadku zapalenia 
ropnego. 

Cel fonowania – usunięcie zjawisk zastoinowych, poprawa przepływu limfy i 
wzrost odporności miejscowej, przyspieszenie gojenia się pęknięć, przez które 
może przenikać infekcja. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 28. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę przez 7 dni w tygodniu.  

Wibrofony w obszarze choroby (pierś) umieszcza się nieopodal sutka, na 
zdrowych tkankach piersi, znajdujących się bliżej pachy. 

Schemat 28. Fonowanie przy zapaleniu sutka surowiczym 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M D2 E1 
obszar 
sutka 

1 Tryb 1 10 3 2 2 3 

2–3 Tryb 1 20 8 3 3 6 

4–6 Tryb 2 25 12 3 3 7 

7–14 Tryb 2 30 14 3 3 10 
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Laktostaza 
Przyczyny. Laktostaza (zastój mleka) w niektórych kanalikach mlecznych 

może się pojawić z różnych powodów: dziecko słabo ssie mleko, nieprawidłowa 
pozycja dziecka przy piersi podczas karmienia, niewystarczające odciąganie 
mleka przy nadmiernym wydzielaniu mleka, odwodnienie podczas upałów, 
urazy i stłuczenia piersi, przemęczenie i inne. Długo utrzymująca się laktostaza 
prowadzi do zapalenia sutka surowiczego. 

Cel fonowania – usunięcie zjawisk zastoinowych w kanalikach mlecznych. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 29. Zabiegi są 
powtarzane 4 razy na dobę. 

Czas trwania kuracji: do zaniku objawów plus 2 dni dodatkowo. 

Schemat 29. Fonowanie przy laktostazie 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K 
środek piersi 

4 cm powyżej sutka 

1 i dalej Tryb 1 5 5 

Słaba laktacja 
Przyczyny. Jedną z przyczyn małej ilości mleka jest brak ogólnych i 

miejscowych zasobów w organizmie matki. Podczas porodu organizm matki 
traci dużo zasobów i nie nadąża z ich regeneracją w momencie rozpoczęcia 
karmienia. 

Cel fonowania – ogólne i miejscowe wsparcie zasobowe organizmu. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 30. Zabiegi są 
powtarzane po karmieniu, 2–4 razy na dobę. Czas trwania kuracji: przez cały 
okres karmienia plus 2 dodatkowe tygodnie. 
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Schemat 30. Fonowanie w celu poprawy laktacji i profilaktyki laktostazy 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 

środek piersi 

4 cm powyżej 
sutka 

1 i dalej Tryb 1 10 5 5 

CHOROBY UROLOGICZNE 

Niewydolność nerek 
Przyczyny. W przypadku niewydolności nerek można stwierdzić poważne 

zakłócenie przepływu limfy i krwi przez nerki. Elektrolityczny skład krwi zostaje 
zaburzony, co prowadzi do kompensacyjnego obniżenia kurczliwości komórek 
mięśniowych i deficytu mikrowibracji własnych. Deficyt mikrowibracji z kolei 
prowadzi do niedożywienia i spowolnienia procesów regeneracyjnych oraz – 
jako następstwo – do upośledzenia funkcjonowania nerek. Dlatego 
kompensacja niedoboru mikrowibracji jest najważniejszym warunkiem 
przywrócenia sprawnego funkcjonowania nerek. Dla nerek mikrowibracje są 
szczególnie ważne, ponieważ biorą one udział w realizacji filtracyjnej 
(wydzielniczej) i chłonnej funkcji nerek. 

Niewydolność nerek rozwija się stopniowo. W krwi rośnie poziom odpadów 
związków azotu (mocznika, kreatyniny), zmienia się elektrolityczny skład krwi. 
Przy przewlekłej niewydolności nerek dochodzi do nieodwracalnych zmian w 
ważnych dla życia organach – wątrobie, sercu, śledzionie, mózgu, żołądku, 
jelitach itd. 

W określonym stadium schorzenia nerki tracą zdolność gromadzenia moczu 
i wydzielają do organizmu dużą ilość płynu (2,5–4 l na dobę). Potem nerki 
przestają funkcjonować, nie wydzielając moczu w ogóle (bezmocz). W tym 
stadium człowiek zazwyczaj umiera, jeśli nie zastosuje się hemodializy. 

Cel fonowania. Fonowanie kompensuje deficyt mikrowibracji, poprawia 
ukrwienie i krążenie limfy w okolicach nerek. Oddziaływanie na odcinek 
piersiowy kręgosłupa przywraca przewodnictwo neuronów łączących nerki z 
korą mózgową. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 31. Zabiegi są 
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powtarzane 2–3 razy na dobę. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące. Kuracja jest powtarzana 2 razy w roku. W 
tym czasie przeprowadzane są także zabiegi wspierające: fonowanie tylko 
obszaru nerek (К) i wątroby (М), 2 razy na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Schemat 31. Fonowanie przy niewydolności nerek 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E2 
dolny E11/ 
górny E21 

1–2 Tryb 1 6 2 2 2 

3–6 Tryb 1 10 4 3 3 

7–10 Tryb 2 15 7 4 4 

11–15 Tryb 2 20 10 5 5 

16–20 Tryb 2 25 14 5 6 

dalej Tryb 2 30 16 7 7 

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek 
Cel fonowania – podwyższenie miejscowej odporności, poprawa ukrwienia i 

krążenia limfy. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 32. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. W ostrej fazie przewlekłego odmiedniczkowego 
zapalenia nerek fonowanie jest prowadzone w połączeniu z terapią 
farmakologiczną, w stadium remisji – bez niej. 

Możliwość nasilenia się objawów.  Wspomaganiu leczenia przewlekłego 
odmiedniczkowego zapalenia nerek może towarzyszyć tymczasowe 
zaostrzenie objawów. Nie należy przerywać zabiegów fonowania. 

Czas trwania kuracji. Kuracja trwa do momentu wyzdrowienia (brak 
objawów choroby i pozytywne wyniki badań moczu). Następnie przeprowadza 
się kuracje wspierające: fonowanie tylko obszaru nerek (К) i wątroby (М), 1–2 
razy na dobę przez 5–7 dni w tygodniu. 
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Schemat 32. Fonowanie przy przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu 
nerek 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E2 
dolny E11/ 

górny E21 

1–2 Tryb 1 2 - - - 

3–8 Tryb 1 8 3 3 2 

9–14 Tryb 2 14 6 4 4 

15–20 Tryb 2 20 10 5 5 

dalej Tryb 2 30 16 7 7 

Zapalenie pęcherza moczowego i problemy z oddawaniem moczu 
Cel fonowania. Fonowanie jest prowadzone w celu poprawy ukrwienia i 

usunięcia obrzęku w obszarze miednicy małej oraz pęcherza moczowego i 
normalizacji napięcia mięśni pęcherza moczowego oraz zwieracza. Pozwala to 
na uniknięcie bólu i rozwoju procesów zapalnych w pęcherzu moczowym, 
regulację częstotliwości oddawania moczu i poprawę ogólnego stanu zdrowia. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 33. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. W stadium zaostrzenia objawów zapalenia 
fonowanie realizowane jest w połączeniu z terapią farmakologiczną. W stadium 
remisji fonowanie można prowadzić bez środków przeciwzapalnych. 

W obszarze pęcherza moczowego (PM) oba wibrofony umieszcza się w 
dolnej części brzucha, tak, aby środek membrany znajdował się 3–4 cm 
powyżej kości łonowej. 

Możliwość nasilenia się objawów. Przy zwiększaniu dawek mikrowibracji, 
3–5 dnia wydłużania czasu fonowania kręgosłupa może dojść do pojawienia się 
bólu, wywołanego przywróceniem wrażliwości tkanek nerwowych w strefach 
przewlekłego obrzęku. Fonowania nie należy przerywać. 

Czas trwania kuracji: do całkowitego wyzdrowienia. Następnie 
przeprowadzane są zabiegi wspierające: 1–2 razy na dobę przez 2–6 dni w 
tygodniu. 
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Schemat 33. Fonowanie przy zapaleniu pęcherza moczowego i 
problemach z oddawaniem moczu 

 Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Część 1 Część 2 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

Lewy 

Energia 3 

K M E3 E31 E4 PM 

1 Tryb 1 10 4 2 2 2 3 

2–4 Tryb 1 15 5 4 4 2 9 

5–7 Tryb 2 20 6 5 5 4 13 

dalej Tryb 2 25 10 5 5 5 15 

Podczas drugiej części prawy przetwornik jest odłączany i fonowany jest 
pęcherz moczowy. 

Nietrzymanie moczu  
Cel fonowania – wzmocnienie mięśni zwieracza szyjki pęcherza 

moczowego. W wyniku fonowania poprawie ulega dostarczanie składników 
odżywczych zarówno do komórek mięśniowych, jak i nerwowych.  

Już po 1–2 tygodniach mimowolne moczenie się staje się rzadsze, a jego 
obfitość mniejsza. Jednak aby osiągnąć trwały i pełen efekt, wymagane będzie 
prowadzenie fonowania przez 1–3 miesiące. W skrajnych sytuacjach 
wymagane będzie więcej czasu.  

Obszar zwieracza fonowany jest od strony pęcherza moczowego i krocza. 
Przy fonowaniu krocza dodatkowo wzmacniane są mięśnie miednicy.  

Ważnym elementem jest fonowanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
kręgosłupa. Z powodu problemów w tym obszarze (przepuklina, 
osteochondroza, uraz, operacja itd.) może dojść do zakłócenia odżywiania, a co 
za tym idzie przewodnictwa nerwowego, które steruje pracą zwieracza szyjki 
pęcherza moczowego. Często jest to przyczyną nietrzymania moczu.  

Fonowanie obszaru nerek (K) poprawia ich funkcjonowanie, co pozytywnie 
wpływa na stan całego układu mięśniowego organizmu. W efekcie poprawia się 
samopoczucie i zwiększa zdolność do pracy.  

Ponieważ na powstawanie zasobów mięśniowych ma wpływ działanie 
wątroby, również fonowanie tego organu jest ważne. Jeśli pozwala na to czas, 
obszar wątroby (M) można dodać do programu fonowania. Efekt jest 
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proporcjonalny do liczby zabiegów w tygodniu, jednak korzyść przyniesie także 
pojedynczy zabieg.  

Fonowanie jest prowadzone wg schematu 34.  

ZSPM – obszar zwieracza szyjki od strony pęcherza moczowego (obydwa 
wibrofony obok, troszkę powyżej wzgórka łonowego). 

ZSK – obszar zwieracza szyjki od strony krocza (obydwa wibrofony). 

Schemat 34. Fonowanie przy nietrzymaniu moczu 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 4 

K ZSPM ZSK E3 E4 

1 Tryb 1 10 2 2 3 3 

2 Tryb 1 14 4 4 3 3 

3 Tryb 2 20 6 6 4 4 

4 Tryb 2 24 8 8 4 4 

5 Tryb 2 30 10 10 5 5 

dalej Tryb 2 34 12 12 5 5 

Jeśli efekt jest niezadowalający, można dodatkowo fonować obszar M, 
zaczynając od 5 minut i codziennie wydłużając zabieg o 2 minuty. Docelowy 
czas fonowania wynosi 15 minut  

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO 

Zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka) 
Przyczyny. Ostatnio uważa się, że w 90% przypadków przyczyną zapalenia 

błony śluzowej żołądka jest uszkodzenie jej przez bakterie helicobacter pylori. 
Jednak według innych danych 90% ludzi, w których żołądkach znaleziono te 
bakterie, nie ma żadnych objawów nieżytu żołądka. Oznacza to, że sama 
obecność bakterii w żołądku nie jest warunkiem koniecznym choroby. 

Zdrowe komórki błony śluzowej jelit są niedostępne dla infekcji, a sama 
obumarła (uszkodzona) komórka traci zdolność do samoobrony i stanowi dobrą 
pożywkę dla bakterii. W związku z tym przy zapaleniu błony śluzowej na skutek 
infekcji cierpi niewielka tylko jej część – ta, gdzie występuje kumulacja 
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obumarłych lub uszkodzonych komórek. Takie miejsce staje się ogniskiem 
przenikania bakterii do tkanek i rozwoju procesu zapalnego. 

Cel fonowania – normalizacja napięcia tkanek mięśniowych żołądka, 
powstawania kwasów żołądkowych, poprawa ukrwienia i procesu 
regeneracyjnego błony śluzowej. Zdrowe komórki podstawą odporności. 
Oczyszczanie tkanek z obumarłych komórek i poprawa odżywiania zdrowych 
komórek sprzyjają gojeniu się błony śluzowe, a ostatecznie umożliwiają 
wyzdrowienie. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 35. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę przez 5–7 dni w tygodniu. Fonowanie łączy się 
z leczeniem farmakologicznym, jednak może być prowadzone także bez niego. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące. Następnie przeprowadzane są kuracje 
przypominające, trwające 1 miesiąc, 1–3 razy w roku. 

Schemat 35. Fonowanie przy zapaleniu żołądka i zapaleniu dwunastnicy 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K 

promieniowanie 

obszaru bólu na 
brzuch 

M E21 E2 E11 

1 Tryb 1 7 2 2 1 1 1 

2–5 Tryb 1 15 6 4 2 2 1 

6–10 Tryb 2 25 11 6 3 3 2 

11–15 Tryb 2 30 14 7 3 3 3 

dalej Tryb 2 35 15 8 4 4 4 

Zapalenie dwunastnicy 
Przyczyny. Zapalenie dwunastnicy – zapalenie błony śluzowej dwunastnicy. 

Przyczyny rozwoju zapalenia dwunastnicy są takie same, jak w przypadku 
nieżytu żołądka, jednak w przypadku zapalenia dwunastnicy mamy do 
czynienia także z zakłóceniem funkcjonowania odźwiernika, przez co do jelit z 
żołądka trafia nadmierna ilość kwasu. 

Cel fonowania. Fonowanie zaatakowanego chorobą obszaru jest jednym z 
najbardziej efektywnych sposobów przywrócenia prawidłowej pracy 
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odźwiernika. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według metodyki fonowania przy 
zapaleniu żołądka (schemat 35). 

Zaparcie 
Przyczyny. Zaparcie jest to regularne wstrzymywanie czynności opróżniania 

jelit, które trwa ponad 2 dni. Wstrzymanie wypróżniania prowadzi do 
powstawania zatorów, intoksykacji i nadmiernego uszkodzenia błony śluzowej 
jelit w przypadku przemieszczania się w nich suchej masy kałowej. W efekcie 
dochodzi do osłabienia witalności, pojawia się przygnębienie, wzrasta 
niebezpieczeństwo zachorowań na ostre infekcje wirusowe dróg oddechowych i 
reakcji alergicznych. 

W większości przypadków przyczyną zaparć  jest osłabienie motorycznej 
funkcji jednego z kilku odcinków jelita. Motoryczna funkcja jelita to 
zsynchronizowane ruchy komórek mięśniowych jelita, odpowiadające za 
przemieszczanie jego zawartości (perystaltykę). Ruchy perystaltyczne są 
kontrolowane i regulowane przez mózg. Połączenia nerwowe przewodzące 
sygnały z mózgu przechodzą przez odcinki lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. 

Zaburzenie perystaltyki jelit może być spowodowane niewystarczającym 
odżywieniem komórek mięśniowych jelita lub komórek nerwowych w obszarze 
jelit i kręgosłupa. Nie zawsze udaje się to zmienić dzięki terapii 
farmakologicznej. 

Cel fonowania. Fonowanie sprzyja poprawie krążenia i dostarczania 
substancji odżywczych komórkom mięśniowym w obszarze jelit, a także 
przywróceniu przewodnictwa połączeń nerwowych z jelita przez obszar 
lędźwiowego i krzyżowego odcinka kręgosłupa. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 36. W razie 
niewystarczających efektów, osłabienia, chronicznego zmęczenia lub 
skłonności do ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, fonowanie jest 
prowadzone według schematu 37. Zabiegi są powtarzane 2–3 razy na dobę. 
Jeśli zaparcie trwa ponad 5–7 dni, przed zabiegiem warto wykonać lewatywę. 

 Działania dodatkowe. W rozwoju zaparcia ważną rolę może odgrywać 
stres, który podwyższa próg wrażliwości układu nerwowego na sygnały z 
receptorów. W efekcie tego mózg ich „nie zauważa”. Dlatego jeśli w ciągu dnia 
nie nastąpił proces defekacji, przed snem, po zabiegu fonowania, należy iść do 
toalety, nawet jeśli nie czuje się potrzeby. Warto poświęcić na wizytę w toalecie 
3–5 minut, nie skupiając się zanadto na celu. Ten zabieg ma na celu 
zwiększenie wrażliwości kory mózgowej na sygnały od receptorów, wędrujące z 
jelita. 
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Czas trwania kuracji. Fonowanie prowadzone jest do momentu 

uregulowania wypróżniania jelita, a następnie profilaktycznie 2–4 razy w roku 
(kuracje tygodniowe). 

Schemat 36. Fonowanie przy zaparciu 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 4 

Prawy 

Energia 2 

E4 E3 M3 M2 M1 

1 Tryb 1 4 1 1 1 1 

2–3 Tryb 1 8 2 2 2 2 

dalej Tryb 2 12 3 3 3 3 

 

Schemat 37. Intensiwne fonowanie przy zaparciu 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K E4 E3 M3 M2 M1 

1 Tryb 1 10 5 2 1 1 1 

2–5 Tryb 1 18 7 3 3 3 2 

6–9 Tryb 2 25 10 6 3 3 3 

dalej Tryb 4 30 12 7 3 3 5 

Hemoroidy 
Przyczyny. Żyły, które transportują krew z tkanek odbytnicy, tworzą 

skomplikowaną sieć, nazywaną splotem hemoroidalnym. Jeśli warstwa 
mięśniowa w ścianach tych naczyń jest osłabiona, naczynia rozszerzają się. W 
przypadku, gdy rozszerzą się do tego stopnia, że zastawki w nich otworzą się, 
powstanie podwyższone ciśnienie, a to z kolei doprowadzi do pojawienia się 
bólu i świądu. Rozszerzone naczynia krwionośne stopniowo zaczynają 
wystawać poza ścianki odbytnicy i narażone są na uszkodzenia podczas 
defekacji, wywołując ból i krwotok. Z tego wynika,że przyczyną rozszerzania się 
naczyń krwionośnych jest rozluźnienie mięśni regulujących napięcie naczyń 



- 69 - 

 
hemoroidalnych. Spowodowane jest to zaburzeniami ukrwienia w dolnej części 
jamy brzusznej w przypadku przewlekłych zaparć, w ciąży, przy powiększonym 
brzuchu lub wskutek siedzącego trybu życia. Zazwyczaj rozwojowi hemoroidów 
towarzyszy wcześniej przewlekłe zaparcie. Osłabione ukrwienie może być 
związane z problemami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, od którego zależy i 
perystaltyka jelit, i regulacja napięcia naczyń w obszarze małej miednicy. 

Cel fonowania. Fonowanie sprzyja wzrostowi napięcia naczyń 
krwionośnych, dzięki czemu krew ze splotu hemoroidalnego jest łatwiej 
transportowana. Fonowanie odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa 
przywraca przewodnictwo neuronów i normalizuje perystaltykę jelit. 
Efektywność fonowania zależy od tego, czy system zastawek wewnątrz żył 
został naruszony, czy nie. Jeśli zastawki nie zostały uszkodzone, można 
całkowicie wyleczyć się z hemoroidów. Jeśli zaś zastawki nie działają, 
potrzebne będzie stosowanie okresowych działań wspomagających. 

UWAGA! Do fonowania można przystąpić dopiero po postawieniu przez 
lekarza diagnozy i w przypadku braku ostrych powikłań, wymagających 
hospitalizacji pacjenta. 

Metodyka.Fonowanie przeprowadzane jest według schematu 38, w pozycji 
leżącej na plecach. Podczas fonowania koniecznie należy podłożyć pod 
pośladki niewielką poduszkę, aby obszar brzucha był powyżej poziomu 
serca. Jeśli efekt nie jest zadowalający, stosowana jest wzmocniona 
metodyka wg schematu 39. Zabiegi są powtarzane 2–3 razy na dobę. 

Fonowanie połączone jest z leczeniem farmakologicznym, przepisanym 
przez lekarza. 

Jeśli hemoroidom towarzyszy przewlekłe zatwardzenie, metodyki fonowania 
przy hemoroidach (schemat 38) i zaparciach (schemat 36) należy stosować 
naprzemiennie, zmieniając je do 3–4 tygodnie. 

Możliwość nasilenia się objawów. W przypadku choroby przewlekłej, 
czasami po pierwszych kilku zabiegach krwotok może się nasilić, jednak 
wkrótce mija. Podczas wzmożonego krwawienia nie należy przerywać 
fonowania. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące lub więcej, do czasu, kiedy stan zdrowia 
ciągle się poprawia. Później przeprowadzane są zabiegi wspierające, 1–5 razy 
w tygodniu.  
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Schemat 38. Fonowanie przy hemoroidach 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 4 

K E4 E31 E3 M1 

1 Tryb 1 4 1 1 1 1 

2–5 Tryb 1 15 3 3 4 5 

6–9 Tryb 2 20 5 4 4 7 

dalej Tryb 4 25 5 5 5 10 

Schemat 39. Intensywne fonowanie przy hemoroidach 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 4 

Prawy 

Energia 2 

K E4 E31 E3 M1 M 

1 Tryb 1 5 1 1 1 1 1 

2–5 Tryb 1 15 3 3 2 5 2 

6–9 Tryb 2 25 5 5 4 7 4 

dalej Tryb 4 30 5 5 5 10 5 

Kolka niemowlęca 
Przyczyna: podwyższony poziom produkcji gazów, spowodowany 

zaburzeniami w pracy przewodu pokarmowego i tworzeniu się mikroflory jelit. W 
połączeniu ze słabą motoryką jelit gazy kumulują się i rozciągają je, wywołując 
ból. 

Cel fonowania – normalizacja motoryki jelit i poprawa trawienia. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 40. Zabiegi są 
powtarzane przed każdym karmieniem. 

Czas trwania kuracji: do momentu unormowania się trawienia i obniżenia 
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poziomu powstających gazów. 

Schemat 40. Fonowanie przy kolkach niemowlęcych 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 2 

Prawy  

Energia 2 

K M2 

1 i dalej Tryb 1 3 3 

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA 

Dusznica bolesna, choroba niedokrwienna serca 
Przyczyny. Dusznica jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej serca. 

Przy ChNS komórki mięśniowe serca nie otrzymują dostatecznej ilości 
substancji odżywczych, wymaganej, by mogły realizować swoje zadanie. 
Obciążeniem dla serca jest napięcie aorty. Serce musi je przezwyciężyć, aby 
wypchnąć krew do krwiobiegu. Im wyższe jest rozkurczowe ciśnienie tętnicze, 
tym większe obciążenie serca. Jednak nie tylko poziom ciśnienia tętniczego ma 
wpływ na obciążenie mięśnia sercowego. Aorta i serce powinny współdziałać. 
Kiedy serce się kurczy, aorta powinna być rozluźniona. Opóźnienia stanowią dla 
serca niepotrzebne obciążenie. Na opóźnienia te ma wpływ stan piersiowego 
odcinka kręgosłupa i przewodnictwo nerwowe. 

Cel fonowania. Fonowanie ma na celu obniżenie ciśnienia tętniczego, 
zmniejszenie opóźnień w rozluźnianiu aorty, poprawę w dostarczaniu do 
mięśnia sercowego składników odżywczych i wzrost ogólnych zasobów 
mięśniowych. Dzięki temu obciążenie serca maleje. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 41. Zabiegi są 
powtarzane 1–2 razy na dobę przez 5–7 dni w tygodniu. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące. Kuracje są powtarzane 2–3 razy w roku. 
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Schemat 41. Fonowanie przy chorobie niedokrwiennej serca, 

stenokardii 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K C M E1 E11 E2 

1–2 Tryb 1 5 2 3 - - - 

3–8 Tryb 1 10 5 5 - - - 

9–14 Tryb 2 20 10 10 - - - 

15–20 Tryb 2 25 10 10 2 1 2 

21–26 Tryb 2 30 10 10 4 2 4 

dalej Tryb 2 30 10 10 5 5 5 

Następstwa zawału. Rehabilitacja po udarze mózgu 
Cel fonowania – wzrost ogólnych zasobów organizmu, prowadzący do 

przyspieszenia tempa regeneracji i wzrostu poziomu rehabilitacji. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 42. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę w pierwszych trzech miesiącach, następnie 
1–3 razy na dobę, 5–7 dni w tygodniu. Fonowanie jest rozpoczynane, kiedy 
wszystkie działania reanimacyjne zostały zakończone, a stan pacjenta jest 
stabilny (około 1–3 miesiące od zawału). 

Czas trwania kuracji. Fonowanie trwa 3 lub więcej miesięcy, do czasu, 
kiedy stan zdrowia wciąż się poprawia. Później przeprowadzane są kuracje 
przypominające – po trzy miesiące, 2–3 razy w roku. 
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Schemat 42. Fonowanie podczas rehabilitacji następstwa zawału i po 
udarze mózgu i 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

Lewy 

Energia 3 

K M K (kontynuacja) 

1–2 Tryb 1 5 5 - 

3–8 Tryb 1 8 8 8 

9–14 Tryb 2 11 11 11 

15–20 Tryb 2 14 14 14 

21–26 Tryb 2 16 16 16 

dalej Tryb 2 20 20 20 

W pierwszej części fonowany jest obszar K i M. W drugiej części odłączamy 
prawy wibrofon i kontynuujmy fonowanie obszaru K (nerek)   

Arytmia 
Przyczyny. Jedną z przyczyn arytmii jest brak stabilności w dostarczaniu 

krwi do serca. Stabilizacja potoków krwi realizowana jest poprzez zarządzanie 
napięciem (średnicą) żył. Z reguły problemy te dotyczą małego obiegu krwi. 
Unerwienie naczyń krwionośnych małego obiegu jest połączone z piersiowym 
odcinkiem kręgosłupa, dlatego niektóre z problemów w tym odcinku mogą leżeć 
u podstaw różnego rodzaju arytmii. Cechą szczególną tych problemów jest ich 
przewlekła postać, obniżenie wrażliwości dotykowej w obszarze kręgów odcinka 
piersiowego kręgosłupa, przy jednoczesnym braku doznań bólowych. 

Cel fonowania. Fonowanie ma na celu poprawę stanu piersiowego odcinka 
kręgosłupa (obszary Е11, Е2) i wzrost ogólnych zasobów organizmu (obszary K 
i М). 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 43. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. Obszary Е1 i Е21 są fonowane w kolejnych 
zabiegach naprzemiennie. 

Możliwość nasilenia się objawów. Jeśli przyczyną arytmii jest stan 
piersiowego odcinka kręgosłupa, po rozpoczęciu fonowania można 
zaobserwować nasilenie się objawów choroby, które wkrótce się cofa. 
Następnie arytmia zanika, jednak po pewnym czasie mogą się pojawić bóle w 
okolicy odcinka piersiowego kręgosłupa, które wkrótce także mijają. 
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Schemat 43. Fonowanie przy arytmii 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E11 E2 E1/E21 

1–2 Tryb 1 8 5 1 1 1 

3–8 Tryb 1 16 7 3 3 3 

9–14 Tryb 2 20 8 4 4 4 

15–20 Tryb 2 26 9 6 6 5 

dalej Tryb 2 30 10 7 7 6 

Owrzodzenie troficzne nóg 
Przyczyny. Miejscowe zaburzenia ukrwienia, przepływu limfy oraz niski 

poziom mikrowibracji. 

Cel fonowania. Wzmocnienie procesów regeneracyjnych dzięki normalizacji 
miejscowego ukrwienia, przepływu limfy i kompensacji deficytu mikrowibracji. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 44. Schemat jest 
podzielony na 2 części: podczas każdego zabiegu należy wykonać obie z nich. 
Zabiegi są powtarzane 2–3 razy na dobę przez 5–7 dni w tygodniu. Obszar 
owrzodzenia można fonować 1 raz na dobę dodatkowo. 

Uwaga! W obszarze owrzodzenia (poniżej 7 cm od niego) nie należy 
prowadzić fonowania. 

Raz dziennie, przed wieczornym zabiegiem, skraje owrzodzenia należy 
przemyć chusteczką nasączoną środkiem antyseptycznym, obejmując 
jednocześnie 5–10 mm porażonego obszaru. Wibrofony umieszczane są na 
skrajach owrzodzenia (góra–dół, po lewej–po prawej). Do mocowania 
wibrofonów można użyć mankietów mocujących do stawów. Podczas 
fonowania nie stosować żadnych maści. 

Przy fonowaniu obszaru pachwinowych węzłów chłonnych (PWC) wibrofony 
umieszczane są w okolicy węzłów chłonnych nogi, na której pojawiło się 
owrzodzenie. 

Czas trwania kuracji: do momentu całkowitego zagojenia się owrzodzenia 
plus 1 tydzień. 
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Schemat 44. Fonowanie przy owrzodzeniu troficznym. Część 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E3 E4 
dół 

podkolanowy 
PWC 

1–2 Tryb 1 10 5 2 2 – 1 

3–6 Tryb 1 18 7 4 4 1 2 

7–10 Tryb 2 26 9 6 6 2 3 

dalej Tryb 2 32 10 7 7 4 4 

Schemat 44. Fonowanie przy owrzodzeniu troficznym. Część 2 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy  

Energia 2 

Prawy 

Energia 2 

od góry i od dołu 

okolicy owrzodzenia 

po lewej i po prawej 

okolicy owrzodzenia 

1–2 Tryb 1 3 3 

3–6 Tryb 1 7 7 

dalej Tryb 2 10 10 

 

PRZEZIĘBIENIE, WIRUSOWE ZAKAŻENIE, OSTRE 
ZAPALENIE DRÓG ODDECHOWYCH 

Zasady ogólne 

Przeziębienie – popularna nazwa choroby dróg oddechowych wywołanej 
ochłodzeniem, której towarzyszy katar lub kaszel. 

Cel fonowania. Celem fonowania jest pomoc organizmowi w utworzeniu 
rezerwy układu limfatycznego, co pozwoli zredukować liczbę i czas trwania 
infekcji górnych dróg oddechowych oraz uniknąć powikłań. Dlatego właśnie 
oddziaływanie prowadzone jest w pierwszej kolejności w obszarze wątroby, w 
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której zbiera się nadmiar limfy. Fonowanie jest prowadzone także w obszarze 
nerek, szyjnego odcinka kręgosłupa i w okolicach błon śluzowych o dużej 
liczbie uszkodzonych komórek (przy katarze i zapaleniu zatok – okolice nosa, 
przy anginie – migdałów, a przy zapaleniu oskrzeli – okolice oskrzeli). 
Oddziaływanie na te obszary sprzyja przyspieszeniu procesów regeneracyjnych 
błon śluzowych. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według schematów 45-48, w 
zależności od obszaru koncentracji obumarłych komórek (katar, zapalenie 
zatok, angina, zapalenie oskrzeli). 

Czas trwania kuracji. W porównaniu z leczeniem farmakologicznym 
(zwłaszcza przy zastosowaniu antybiotyków), pierwsza kuracja fonowaniem 
przy chorobie górnych dróg oddechowych do momentu zaniku objawów zajmie 
trochę więcej czasu, jednak kolejne kuracje stają się krótsze, a okres między 
zachorowaniami dłuższy. Dzięki zabiegom fonowania i działaniom 
wspomagającym istnieje realna możliwość całkowitego uodpornienia się na 
przeziębienia. W przypadku terapii farmakologicznej częstotliwość przeziębień 
w zasadzie tylko wzrasta, ponieważ układ limfatyczny pozostaje przeciążony. 

Zapalenie zatok 
Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 45. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. Zaleca się przeprowadzać zabiegi przed snem i 
zaraz po przebudzeniu. Przez pierwszych kilka dób dobrze jest przeprowadzać 
jeden z zabiegów nocą. 

W przypadku ostrego zapalenia zatok przed fonowaniem zatoki szczękowe 
koniecznie powinny być oczyszczone z ropy (zabieg przeprowadza lekarz). 

Czas trwania kuracji. Zabiegi są prowadzone do całkowitego wyleczenia, 
które – z zasady – następuje ok. 28 dnia, pod warunkiem zastosowania się do 
wszystkich zaleceń. W przypadku niezadowalającego efektu w okolicach 28 
dnia, fonowanie jest kontynuowane – 3 razy dziennie przez tydzień. Przy 
przewlekłym zapaleniu zatok 2–3 razy do roku przeprowadzane są kuracje od 
28 dnia w stadium remisji (do zaostrzenia się objawów). 
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Schemat 45. Fonowanie przy zapaleniu zatok 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M G D1 

1–2 Tryb 1 8 5 2 1 

3–6 Tryb 1 12 6 4 2 

7–10 Tryb 2 16 7 6 3 

11–14 Tryb 2 20 7 10 3 

15–18 Tryb 2 24 7 14 3 

19–28 Tryb 2 30 7 20 3 

Nieżyt nosa (katar) 
Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 46. Zabiegi są 

powtarzane 2–3 razy na dobę. Przez pierwszych kilka dób warto 
przeprowadzać jeden zabieg w środku nocy. Podczas fonowania może na jakiś 
czas (1–3 dni) wzrosnąć ilość wydzieliny z nosa. 

W przypadku kataru siennego należy skonsultować się z lekarzem i 
korzystać z metodyki fonowania stosowanej przy alergii. 

Czas trwania kuracji: 2 tygodnie. W przypadku niezadowalającego efektu w 
okolicach 14 dnia, fonowanie jest kontynuowane – 3 razy dziennie przez 
tydzień. 
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Schemat 46. Fonowanie w przypadku kataru. Część 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – promiennik IR 

Lewy 

Energia 2 

Prawy 

Energia 2 

M G  

1–2 Tryb 1 6 6  

3–8 Tryb 1 10 10  

9–14 Tryb 2 16 16  

Schemat 46. Fonowanie w przypadku kataru. Część 2 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K G D1 

1–2 Tryb 1 8 5 3 

3–8 Tryb 1 14 8 6 

9–14 Tryb 2 20 11 9 

W pierwszej części fonowane są obszary M + G. W ciągu zabiegu na obszar 
G w pierwszej połowie czasu przetwornik IR w punkcie G z lewej strony, w 
drugiej z prawej. W drugiej części fonowane są obszary K + G, a po tym 
obszary K + D1.  

Angina 
Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według schematu 47 w przypadku 

temperatury ciała poniżej 37,5°С. Zabiegi są powtarzane 2–4 razy na dobę.  

 Przed fonowaniem migdały warto opatrzyć antyseptykiem do błon 
śluzowych. W obszarze migdałów (B) wibrofony umieszczane są symetrycznie, 
tak, aby maksymalnie zbliżyć je do migdałów. 
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Czas trwania kuracji. Zabiegi są prowadzone do momentu całkowitego 

wyleczenia, które – z zasady – następuje ok. 16 dnia, pod warunkiem 
zastosowania się do wszystkich zaleceń. W profilaktyce zaleca się 
przeprowadzać zabiegi przy maksymalnym czasie (16 dzień schematu 47), 1–2 
razy tygodniowo przez dodatkowy miesiąc. 

Przy przewlekłej anginie 2–3 razy do roku przeprowadzane są kuracje  16 
dni w stadium remisji. 

Schemat 47. Fonowanie przy anginie.  

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M В D1 

1 Tryb 1 6 4 1 1 

2–3 Tryb 1 10 5 3 2 

4–5 Tryb 2 14 6 5 3 

6–7 Tryb 2 18 7 7 4 

8–12 Tryb 2 22 8 9 5 

13–16 Tryb 2 26 9 11 6 

Zapalenie oskrzeli 
Metodyka. Fonowanie przeprowadzane jest według schematu 48, w pozycji 

leżącej na plecach. Zabiegi są powtarzane 2–3 razy na dobę. 

UWAGA! Przed rozpoczęciem terapii zapoznaj się z ogólnymi uwagami w 
rozdziale „Przeziębienie. OWIGDO. OCDO”. 

Możliwość nasilenia się objawów. W 2–3 dniu fonowania zwykle wzmaga 
się kaszel, który stopniowo zanika 10–14 dnia terapii. Fonowania nie należy 
przerywać. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie jest kontynuowane do momentu 
całkowitego wyzdrowienia, które zazwyczaj rozpoczyna się po osiągnięciu fazy 
efektywnego kaszlu i odkrztuszania dużej ilości wydzieliny. 

Przy przewlekłym zapaleniu oskrzeli 2–3 razy do roku przeprowadzane są 
kuracje  30 dni w stadium remisji. 
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Schemat 48. Fonowanie przy zapaleniu oskrzeli 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K C М4 F E1 

1 Tryb 1 4 1 1 1 1 

2–6 Tryb 1 12 3 3 3 3 

7–11 Tryb 2 20 5 5 5 5 

dalej Tryb 2 25 10 5 5 5 

 

URAZY 

Złamania kończyn, obojczyka, żeber 
Cel fonowania. Fonowanie ma na celu skrócenie czasu leczenia złamań o 

1,5–2 razy, zapobieżenie powikłaniom, usunięcie swędzenia i obrzęku w okolicy 
opatrunków mocujących, a także przyspieszenie przywracania ruchomości 
stawów. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według schematu 49, w pozycji 
leżącej na plecach. Zabiegi są powtarzane co najmniej 4 razy na dobę. W 
dniu, w którym doszło do urazu, fonowanie obejmuje jedynie obszary nerek (K) i 
wątroby (M). Fonowanie okolic złamania rozpoczyna się 2–4 dnia od urazu, pod 
warunkiem udzielenia pomocy medycznej (usunięcie przemieszczenia, 
nastawienie, wstawienie odłamków kości itd.). 

Wibrofony umieszcza się bezpośrednio na obszarze złamania, a także na 
zdrowych częściach ciała powyżej i poniżej miejsca złamania. Jeśli założony 
został gips, wibrofony umieszcza się bezpośrednio na gipsie, nad miejscem 
złamania, a także na jego krawędziach – na ciele. 

Fonowanie złamań kończyn może być przeprowadzane także w przypadku 
zastosowania konstrukcji metalowych, służących do unieruchamiania kości, a 
także użycia aparatu Ilizarowa. W takim przypadku nie zaleca się jednak 
mocować wibrofonów bezpośrednio do aparatu. Należy je przyłożyć do tkanek 
miękkich lub na gips. 

Po usunięciu konstrukcji unieruchamiających, w celu przywrócenia i wzrostu 
ruchomości stawów, fonowanie jest kontynuowane według schematu 49, 
jednak zamiast obszaru złamania zabieg obejmuje bezpośrednio okolicę 
stawu. Dwie pary wibrofonów umieszczane są na stawie, obok siebie, tak jak na 
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rys. 2 i 3. W miarę możliwości podczas zabiegu wykonywane są ćwiczenia 
ruchowe – z niewielkim wysiłkiem i powoli zginany jest staw przez 20–30 
sekund, a następnie wolno rozprostowywany. Ćwiczenie należy wykonywać 
przez połowę zabiegu. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie obszaru urazu prowadzone jest do 
momentu całkowitego zagojenia, a następnie kontynuowane w obszarze stawu, 
w celu przywrócenia jego ruchomości. 

Schemat 49. Fonowanie przy złamaniach kończyn, obojczyka, żeber 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia (2,3,4)* 

K 

z lewej i z prawej 
strony miejsca 

złamania lub nad 
nim 

pod i nad 
miejscem 
złamania 

1–2 Tryb 2 10 - - 

3–5 Tryb 2 16 8 8 

dalej Tryb 2 30 15 15 

Podczas pierwszych dwóch dni używana jest jedna para wibrofonów do 
fonowania obszaru К. W przypadku umieszczania na gipsie należy ustawić 
energię na poziomie 4. W przypadku umieszczenia na ciele: przy pęknięciu 
żeber – energia 2, przy złamaniu obojczyka i kończyn – energia 3, przy 
złamaniu obojczyka i kończyn – energia 3. 

Złamania kompresyjne kręgosłupa 
Cel fonowania. Fonowanie jest prowadzone w celu skrócenia czasu 

leczenia, zmniejszenia obrzęku i zapobieżenia powikłaniom. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 50. Zabiegi są 
powtarzane 4 razy na dobę, co 6 godzin. 

Wibrofony umieszczane są symetrycznie po obu stronach kręgosłupa, blisko 
uszkodzonych kręgów. Fonowany jest także obszar powyżej i poniżej miejsca 
pęknięcia, tak, aby w obszarze oddziaływania znalazły się także zdrowe kręgi, 
położone w sąsiedztwie uszkodzonych. 

W razie nasilenia się bólu czas fonowania obszaru złamania należy 
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zmniejszyć, aby ból unormował się na poziomie wytrzymałości. Liczby 
zabiegów w tym przypadku nie powinno się zmniejszać. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie prowadzone jest do momentu wyleczenia 
kręgosłupa plus 2–3 tygodnie. 

Schemat 50. Fonowanie przy złamaniu kompresyjnym kręgosłupa 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K 

z lewej i z prawej 
strony miejsca 

złamania 

pod i nad miejscem 
złamania 

1–2 Tryb 2 7 - - 

3–5 Tryb 2 14 7 7 

dalej Tryb 2 20 10 10 

Podczas pierwszych dwóch dni używana jest jedna para wibrofonów do 
fonowania obszaru К. 

Rana, szew pooperacyjny 
Cel fonowania – przyspieszenie gojenia, zmniejszenie ryzyka pojawienia 

się blizn. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 51. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. Oddziaływanie na obszar nerek (K) i wątroby 
(M) przeprowadzane jest przy leczeniu szwów pooperacyjnych i dużej 
powierzchni rany. W przypadku niewielkich ran oddziaływanie na te obszary nie 
jest konieczne, jednak korzystne dla OWZO (schemat 1). Oddziaływanie na 
obszar rany lub szwu rozpoczyna się dobę od momentu ich powstania. 
Oddziaływanie na nerki (K) i wątrobę (М) – wtedy, gdy tylko stanie się to 
możliwe. Oczyszczone skraje rany należy przemyć środkiem antyseptycznym. 
Wibrofony umieszcza się na sterylnej chusteczce. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie powinno się prowadzić do momentu 
całkowitego wyzdrowienia. 
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Schemat 51. Fonowanie podczas gojenia się ran i szwów 
pooperacyjnych 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 1 brzeg rany 2 brzeg rany 

1 Tryb 1 10 10 - - 

2–4 Tryb 1 20 10 5 5 

dalej Tryb 2 25 15 5 5 

Poparzenie 
Cel fonowania. Fonowanie sprzyja zmniejszeniu obrzęku, przyspiesza 

gojenie i redukuje ryzyko pojawienia się powikłań. 

Metodyka. Wspomaganie leczenia jest prowadzone wg 
schematu 52. Zabiegi są powtarzane 2–4 razy na dobę, co 6 godzin. 

W przypadku poparzeń 2–4 stopnia urządzenie jest stosowane po 
przeprowadzeniu interwencji chirurgicznej na poparzonej powierzchni, 
realizowanej analogicznie do leczenia ran. 

W obszarze poparzenia wibrofony umieszcza się na nieuszkodzonych 
fragmentach skóry, na skraju poparzonego obszaru. Wibrofony na skrajach 
oparzeń umieszcza się obok siebie. W zależności od powierzchni oparzenia 
liczba stosowanych wibrofonów będzie różna. Przy poparzeniach dłoni 
fonowanie realizowane jest od strony przeciwległej do oparzenia. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie warto prowadzić do momentu całkowitego 
odbudowania tkanki w poparzonym obszarze. 
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Schemat 52. Fonowanie przy poparzeniach 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 
na każdym 
brzegu rany 

1 Tryb 1 11 5 po 2 min 

2 Tryb 1 15 6 po 3 min 

3–6 Tryb 2 23 8 po 5 min 

dalej Tryb 2 25 10 po 5 min 

Stłuczenie, krwiak 
Cel fonowania. Fonowanie przyspiesza gojenie i redukuje ryzyko 

pojawienia się powikłań. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 53. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę, a przy wcześniejszych krwiakach – 3–4 razy 
na dobę. Wibrofony są umieszczane bezpośrednio na obszarze urazu. Przy 
krwiakach w okolicach głowy i w pobliżu organów wewnętrznych zabiegi są 
przeprowadzane tylko z wykorzystaniem Energii 1. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie jest prowadzone do momentu całkowitego 
wyzdrowienia. Niewielki obrzęk czy stłuczenie znikają po 1–2 zabiegach. 

Schemat 53. Fonowanie przy stłuczeniach i krwiakach 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 1 lub 3 

Prawy 

Energia 3 

obszar urazu K 

1 Tryb 1 10 10 

2–4 Tryb 2 16 16 

dalej Tryb 4 20 20 
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Zwichnięcie, naciągnięcie 
Cel fonowania. Fonowanie przyspiesza czas leczenia więzadeł stawowych i 

redukuje ryzyko pojawienia się powikłań. 

Metodyka. Fonowanie przeprowadzane jest według schematu 54, w pozycji 
leżącej na plecach. Jeden z wibrofonów umieszcza się na obszarze urazu 
(obrzęku), w najbardziej płaskim miejscu, drugi – 7–10 cm powyżej pierwszego. 
Kończyna powinna być ułożona tak, aby znajdowała się powyżej poziomu 
serca. Zabiegi są powtarzane 2–3 razy na dobę. Pierwszy zabieg 
przeprowadza się nie wcześniej niż 4 godziny od pojawienia się urazu, pod 
warunkiem nastawienia zwichnięcia i unieruchomienia stawu (w razie 
konieczności). 

Czas trwania kuracji. Fonowanie trwa do momentu całkowitego 
wyzdrowienia (odzyskania pełnej ruchomości i zwinności). 

Schemat 54. Fonowanie przy zwichnięciach i naciągnięciach 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

obszar urazu K 

1 Tryb 1 10 10 

2–5 Tryb 1 16 16 

6–9 Tryb 2 24 24 

dalej Tryb 4 20 20 

 

CHOROBY OCZU 

Jaskra i zaćma 
Cel fonowania. Fonowanie sprzyja przywróceniu odpływu płynu 

śródgałkowego, poprawia transport substancji odżywczych do mięśni gałki 
ocznej, nerwu wzrokowego i siatkówki. Regularne fonowanie pozwala: 

• poprawić ukrwienie oka i poprawić wzrok; 

• utrzymywać ciśnienie śródgałkowe na odpowiednim lub bliskim normie 
poziomie; 
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• zwiększyć efektywność środków farmakologicznych; 

• spowolnić degradację struktur oka; 

• poprawić samopoczucie. 

Fonowanie zazwyczaj jest stosowane, kiedy środki farmakologiczne nie 
przynoszą oczekiwanych efektów lub kiedy mimo odpowiedniego ciśnienia 
śródgałkowego wzrok (a przede wszystkim pole widzenia), bez względu na 
prowadzoną terapię stymulującą, nadal się pogarsza. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone według schematu 55 i może być 
łączone z miejscowym leczeniem hipotensyjnym (krople do oczu). Zabiegi są 
powtarzane 1–2 razy na dobę. W przypadku występowania innych chorób oczu 
(poza jaskrą i zaćmą) należy skonsultować się z lekarzem. 

Uwaga. Nie można stosować przy odwarstwieniu siatkówki. 

Szczegóły dotyczące umieszczenia wibrofonów w obszarze oczu podano na 
rys. 6. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące. Później prowadzone są zabiegi 
wspierające – 1–2 zabiegi na tydzień, także po zwiększonym wysiłku oczu, 
według schematu opisanego w cz. „dalej”. Kuracja przypominająca – po 6 
miesiącach. 

Schemat 55. Fonowanie w przypadku jaskry i w profilaktyce zaćmy 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M lewe oko prawe oko D1 E40 

1–2 Tryb 1 8 4 1 1 1 1 

3–6 Tryb 1 14 6 2 2 2 2 

7–10 Tryb 2 20 8 3 3 3 3 

11–14 Tryb 2 26 10 4 4 4 4 

dalej Tryb 2 30 10 5 5 5 5 
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CHOROBY UZĘBIENIA 

Ból zębów 
Cel fonowania – zmniejszenie i zlikwidowanie bólu. Fonowanie nie usuwa 

przyczyny bólu (np. próchnicy), dlatego należy poprosić o pomoc stomatologa. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 56. Zabiegi są 
powtarzane 3–4 razy na dobę. Czas fonowania obszaru zęba rośnie stopniowo 
(jak w schemacie), ponieważ gwałtowne wydłużenie zabiegów mogłoby 
spowodować zaostrzenie reakcji i zwiększenie bólu. 

Wibrofony w obszarze В/В1 (rys. 7) umieszczane są po stronie chorego 
zęba w następujący sposób: jeden wibrofon – na obszarze węzła chłonnego 
(В), drugi – u podstawy szczęki (B1). 

Schemat 56. Fonowanie przy bólu zębów 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M obszar В/В1 obszar zęba 

1 Tryb 1 10 5 3 2 

2–4 Tryb 1 16 8 4 4 

5–7 Tryb 2 20 10 5 5 

Paradontoza. Profilaktyka 
Cel fonowania – zmniejszenie obrzęku i bólu, intensyfikacja procesów 

regeneracyjnych, ograniczenie ruchliwości zęba dzięki wzmocnieniu przyzębia. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 57. Zabiegi są 
powtarzane 2–3 razy na dobę. Fonowanie przeprowadzane jest po kiretażu 
kieszonek dziąsłowych (zabieg czyszczenia) i/lub usunięciu kamienia. W 
przypadku rozwijającej się dopiero paradontozy fonowanie może być 
realizowane profilaktycznie. Przy fonowaniu obszaru szczęki wibrofony 
umieszczane są na policzkach, na wysokości dziąseł. 
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Schemat 57. Fonowanie przy paradontozie, a także w jej profilaktyce 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M 
szczęka górna szczęka dolna 

lewa prawa lewa prawa 

1 Tryb 1 8 4 1 1 1 1 

2–4 Tryb 1 13 5 2 2 2 2 

5–7 Tryb 2 17 5 3 3 3 3 

8–14 Tryb 2 25 5 5 5 5 5 

 

CHOROBY USZU 

Głuchota neurosensoryczna 
Cel fonowania – poprawa ukrwienia receptorów słuchowych, przywrócenie 

słuchu. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 58. Zabiegi są 
powtarzane 1–2 razy na dobę. 

Przy jednostronnym przytępieniu słuchu wibrofony umieszczane są na 
obszarze A i A1 (rys. 7), od strony chorego ucha; przy obustronnym – 
oddziaływanie przeprowadza się kolejno na lewe i prawe ucho. Oddziaływanie 
na obszary А i А1 prowadzone jest w pozycji siedzącej, obszary D1, D2, K – w 
leżeniu na plecach. Fonowanie dobrze jest łączyć z terapią farmakologiczną, 
przepisaną przez lekarza. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące lub dłużej, dopóki obserwuje się 
poprawę. Później profilaktycznie przez 1 miesiąc, 1–3 razy w roku. 
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Schemat 58. Fonowanie przy głuchocie neurosensorycznej 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M D1 D2 
A/A1 chorego 

ucha 

1–2 Tryb 1 9 5 2 2 - 

3–6 Tryb 1 12 5 2 2 3 

7–10 Tryb 2 20 5 4 4 7 

dalej Tryb 2 25 7 4 4 10 

Zapalenie ucha 
Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 59. Najpierw w 

pozycji leżącej na plecach fonowane są obszary K, М, D1 i D2 (cz. 1 
schematu). Następnie należy do chorego ucha zakroplić 2–3 krople środka 
przeciwzapalnego. Należy to zrobić leżąc na boku, na którym jest zdrowe ucho. 
Po 3–5 minutach, nie zmieniając pozycji (na boku), należy fonować obszar А/А1 
(cz. 2 schematu). Jeden wibrofon jest umieszczany na obszarze А, drugi – na 
obszarze А1 (rys. 7). Zabiegi (obie części) powtarzane są 2–3 razy na dobę. 

Fonowanie powinno się zacząć już przy pierwszych objawach choroby, także 
w jej profilaktyce lub po wychłodzeniu. Przy ostrym zapaleniu fonowanie 
prowadzone jest tylko w połączeniu z leczeniem środkami przeciwzapalnymi i 
pod kontrolą lekarza. 

Schemat 59. Fonowanie przy zapaleniu ucha wewnętrznego. Część 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M D1 D2 

1 Tryb 1 11 5 3 3 

2–3 Tryb 1 15 7 4 4 

4–7 Tryb 2 20 10 5 5 
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Schemat 59. Fonowanie przy zapaleniu ucha wewnętrznego. Część 2. Po 
zakropleniu środków przeciwzapalnych 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Prawy – podwójny wibrofon 

Prawy 

Energia 2 

obszar А/А1 

1 Tryb 1 5 

2–4 Tryb 1 7 

5–7 Tryb 2 10 

CUKRZYCA 

Cel fonowania – poprawa odżywienia komórek biorących udział w procesie 
regulacji poziomu cukru, poprawa ogólnego samopoczucia i profilaktyka 
powikłań cukrzycowych. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 60. Zabiegi są 
powtarzane 2 razy na dobę. Obszar М9 – projekcja trzustki na żołądek. Ten 
obszar dobrze jest dodatkowo fonować po 5 minut w ciągu 30 minut po 
jedzeniu. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące lub dłużej, dopóki obserwuje się 
poprawę. Potem przeprowadzane są zabiegi wspierające, 1–2 razy na dobę 
przez 5–7 dni w tygodniu. 
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Schemat 60. Fonowanie przy cukrzycy 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M М9 E11 E2 E21 

1–2 Tryb 1 10 2 2 2 2 2 

3–6 Tryb1 15 4 3 3 3 2 

7–10 Tryb 2 20 6 4 4 3 3 

11–14 Tryb 2 30 9 8 5 4 4 

16 i dalej Tryb 2 35 10 10 5 5 5 

ALERGIA 

Cel fonowania– poprawa funkcjonowania wątroby i procesów 
regeneracyjnych. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematów 61 i 62, w 
zależności od wieku. Zabiegi są powtarzane 1–3 razy na dobę. 

Czas trwania kuracji: 3 miesiące. W razie konieczności kurację można 
powtórzyć po 5-dniowej przerwie. Później profilaktycznie przeprowadzane są 
kuracje 1-miesięczne, 1–3 razy w roku (przed nastąpieniem okresu wzrostu 
reakcji alergicznych). 

Schemat 61. Fonowanie w przypadku alergii u dorosłych i dzieci po 10 
roku życia 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 
oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy - Energia 3 Prawy - Energia 2 

K M М5 E40 

1–2 Tryb 1 9 3 3 3 

3–6 Tryb 1 15 5 5 5 

7–10 Tryb 2 21 7 7 7 

11–14 Tryb 2 27 9 9 9 

dalej Tryb 2 30 10 10 10 
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Schemat 62. Fonowanie w przypadku alergii u dzieci do 10 roku życia 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

K M E40 

1–2 Tryb 1 10 5 5 

3–6 Tryb 1 14 7 7 

7–10 Tryb 2 18 9 9 

dalej Tryb 2 20 10 10 

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY 

Cel fonowania. Fonowanie obszaru wątroby (F prawy/М4 prawy) 
intensyfikuje reakcje immunologiczne, co w przypadku chorych na wirusowe 
zapalenie wątroby typu В i С prowadzi do wielokrotnego wzrostu poziomu 
interferonu we krwi. Praktyczny wynik zabiegów fonowania nie ustępuje 
wynikom osiągniętym dzięki terapii farmakologicznej interferonem: ok. 40% 
całkowitej remisji (PCR minus, ALT w normie) dzięki tylko jednej kuracji 
fonowaniem (6–12 miesięcy). Dzięki oddziaływaniu na obszar nerek i piersiowy 
odcinek kręgosłupa fonowanie ma korzystny wpływ na samopoczucie chorego. 

Metodyka. Fonowanie jest prowadzone wg schematu 63. Fonowanie 
obszaru wątroby (F/М4 prawy) przeprowadzane jest 1 raz w tygodniu, 1 raz 
na dobę (!). Tego dnia oddziaływanie na pozostałe obszary nie jest 
przeprowadzane. W pozostałe 6 dni tygodnia przeprowadzane są zabiegi na 
obszarach K, М, Е11, Е2, Е21, w celu nagromadzenia ogólnych zasobów 
organizmu, a zabiegi powtarzane są 2 razy na dobę. 

Obszar F (prawy) zaprezentowano na rys. 4, a М4 (prawy) na rys. 8. 

Czas trwania kuracji. Kurację można powtórzyć wiele razy z rzędu, aż do 
osiągnięcia stanu remisji. 
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Schemat 63. Fonowanie przy wirusowym zapaleniu wątroby typu В i С 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 2 

Lewy 

Energia 3 

K M E11 E2 E21 
F prawy/ 
M4 prawy 

1 Tryb 1 9 3 2 2 2 - 

2 Tryb 1 11 4 3 2 2 - 

3 Tryb 1 13 5 3 3 2 - 

4 Tryb 2 15 6 3 3 3 - 

5 Tryb 2 17 7 4 3 3 - 

6 Tryb 2 19 8 4 4 3 - 

7 Tryb 2 - - - - - 5 

8 Tryb 2 20 8 4 4 4 - 

9 Tryb 2 21 9 4 4 4 - 

10 Tryb 2 23 10 5 4 4 - 

11 Tryb 2 25 11 5 5 4 - 

12 Tryb 2 27 12 5 5 5 - 

13 Tryb 2 28 13 5 5 5 - 

14 Tryb 2 - - - - - 7 

15 Tryb 2 28 13 5 5 5 - 

16 Tryb 2 29 14 5 5 5 - 

17–20 Tryb 2 30 15 5 5 5 - 

21 Tryb 2 - - - - - 13 

22–27 Tryb 2 30 15 5 5 5 - 

28 Tryb 2 - - - - - 15 

29–34 Tryb 2 30 15 5 5 5 - 

1 dzień w 
tygodniu 

Tryb 2 - - - - - 15 

6 dni w 
tygodniu 

Tryb 2 30 15 5 5 5 - 
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ODLEŻYNY NA PLECACH 
Przyczyny. Odleżyny powstają w wyniku długotrwałego ucisku na jedno 

miejsce w stanie spoczynku. Powoduje to tym samym uciskanie drobnych żył i 
naczyń limfatycznych, wskutek czego dochodzi do żylnego zastoju krwi, a także 
do pogorszenia ukrwienia skóry i warstwy podskórnej. Po pewnym czasie 
komórki obumierają, skóra przestaje pełnić rolę bariery między organizmem a 
środowiskiem zewnętrznym, przedostaje się przez nią infekcja i dochodzi do 
ropienia. 

Cel fonowania – zwiększenie napięcia mięśniowego. Możemy mieć do 
czynienia z odleżynami różnego stopnia: 

Stopień Objawy 

1 
Czerwona plama na skórze, która nie znika. Czerwona plama 

na skórze, o wyraźnie zarysowanych krawędziach. 

2 Ubytki w skórze. 

3 Zawilgocone, ropiejące uszkodzenie skóry. 

4 
Uszkodzenie skóry z wieloma wilgotnymi i suchymi obszarami 

martwicy. 

5 Martwica kości. 

Fonowanie jest stosowane w przypadku odleżyn 1–4 stopnia. Im wcześniej 
rozpocznie się fonowanie, tym lepszy można uzyskać wynik. 

Metodyka. Fonowanie przeprowadzane jest wg schematu 64. Zabiegi są 
powtarzane 2–4 razy na dobę. 

Ustawienie wibrofonów jest uzależnione od stopnia porażenia: przy 
odleżynach 1 i 2 stopnia  wibrofony umieszcza się bezpośrednio w okolicy 
odleżyn, a w przypadku odleżyn 3 i 4 stopnia – na krawędziach odleżyn, na 
nieuszkodzonej skórze. Wibrofony umieszcza się pod prześcieradłem, na 
którym leży chory. 

Czas trwania kuracji. Fonowanie prowadzone jest do momentu 
wyzdrowienia lub dopóki trwa poprawa. Później profilaktycznie 1–2 razy 
tygodniowo, 5–7 dni w tygodniu. 
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Schemat 64. Fonowanie przy odleżynach na plecach 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas oddziaływania 
(godzin) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – wibrofon “Materac” 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 4 

K okolice odleżyn 

1 Auto 8 6 6 

2 Auto 8 8 8 

3 Auto 8 10 10 

4 Auto 8 12 12 

dalej Auto 8 14 14 

Uwaga: W trybie Auto wibrofony włączane są okresowo na 3 minuty co 24 
minuty. Łączny czas jest 8-krotnie krótszy od ustawionego czasu zabiegu. 

OBRZĘK LIMFATYCZNY KOŃCZYN DOLNYCH 

Metodyka. Zabiegi są prowadzone wg schematu 65. Oddziaływanie 
przeprowadzane jest na obszar K, obszar dołu podkolanowego, obszar 
pachwiny oraz E31. Pozycja – leżąc na plecach, pod łydki podłożyć poduszkę. 

Przy każdym zabiegu przetworniki umieszczane są kolejno na obszarach 
oddziaływania wskazanych w schemacie leczenia. 

Podczas kolejnych zabiegów wibrofon i promiennik IR zamieniane są 
miejscami. Po zabiegu zaleca się nie wstawać do rana. Podczas snu łydki 
powinny się znajdować nieznacznie powyżej poziomu serca. 
Czas trwania kuracji. Kuracja – 14 dni. Przerwa pomiędzy kuracjami – 1–3 
tygodnie. 
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Schemat 65. Wspomaganie leczenia obrzęku limfatycznego kończyn 
dolnych. Część 1 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 

oddziaływania (min) 

Lewy – podwójny wibrofon 

Prawy – podwójny wibrofon 

Lewy 

Energia 3 

Prawy 

Energia 3 

K E31 

1–2 Tryb 2 5 5 

3–5 Tryb 2 8 8 

6–8 Tryb 3 10 10 

9-14 Tryb 4 15 15 

Schemat 65. Wspomaganie leczenia obrzęku limfatycznego kończyn 
dolnych. Część 2 

Dzień Tryb 

Energia wibrofonów, obszary, czas 

oddziaływania (min) 

Lewy – pojedynczy wibrofon 

Prawy – promiennik IR 

Lewy 

Energia 2 

Prawy 

Energia 2 

dół podkolanowy obszar pachwiny 

1–2 Tryb 2 2 2 

3–5 Tryb 2 3 3 

6–8 Tryb 3 4 4 

9-14 Tryb 4 6 6 

UŻYWANIE URZĄDZENIA W KOSMETOLOGII  

W celu wygładzenia zmarszczek mimicznych jedna para wibrofonów 
umieszcza się na odpowiednich częściach ciała poprzez chusteczkę 
kosmetyczną lub gazę. Oddziałuje się 5 minut na każdy z obszarów w Trybie 2, 
Energia 3. Druga para wibrofonów umieszcza się na obszar K, czas trwania – 
20 minut,Tryb 2, Energia 3 . Zabiegi stosuje się 3-4 razy w tygodniu przed 
snem. Efektywność zabiegów jest większa, jeśli na skórę stosuje się 
indywidualnie dobrane środki leczniczo-kosmetyczne.  
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W celu zmniejszenia obrzęku wokół oczu przed snem wykonuje się 
codzienne zabiegi w obszarze K, Tryb 2, Energia 3, czas trwania – 20 minut.  

Po operacjach plastycznych zastosowanie urządzenia w obszarze szwów 
pomniejszy blizny, zmniejszy ryzyko komplikacji, zwiększy efekt samej operacji. 
Zabiegi przeprowadza się codziennie w przeciągu 15 dni według schematu 
wygładzania zmarszczek mimicznych.  

PRZYWRÓCENIE I ROZWÓJ GŁOSU  

Jedna para wibrofonów  umieszcza się na krtani, w obszarze strun głosowych 
(2 cm poniżej obszaru В, rys. 7). Zabiegi przeprowadza się w Trybie 2, Energia 
3 przez 15 minut, 1-2 razy na dobę. Kuracja przywracająca głos trwa 1-4 dni.  

W celu rozwinięcia głosu zabiegi wykonywane są okresowo, przez zajęciami 
wokalnymi (około 40 minut) i po nich (3-6 godzin), lub przed snem.  

Przy chorobach gruczołu tarczycy konieczna jest konsultacja lekarza-
endokrynologa.  

CHOROBA PARKINSONA, STWARDNIENIE ROZSIANE, 
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE 

Cel fonowania– zmniejszenie objawów, wzrost poziomu ogólnych zasobów 
organizmu. 

Metodyka.Fonowanie przeprowadzane jest 2–3 razy dziennie, 6 dni w 
tygodniu, wg schematu 1 (str. 23). Co 3 miesiące 7–10-dniowa przerwa. Aby 
ograniczyć spastyczność, dodatkowo przeprowadza się zabiegi fonowania 
odpowiednich grup mięśni wg schematu 3 (str. 24) za wyjątkiem punktu K. 
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Partnerzy w badaniach naukowych dotyczących terapii wibroakustycznej w 

Polsce: 

● Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział 

Rehabilitacji; 

● Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Fizjoterapii; 

● Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii; 

● Uniwersitet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Ortopedii, Wojewódzkie Centrum 

Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im dr Z. Radlińskiego; 

● Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii; 

● Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy; 

● Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Pedagogiki i Promocji 

Zdrowia; 

● Warszawski Uniwersytet Medyczny 

● Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii, 

WNoZ, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej. 

 

Publikacje naukowe w Polskich czasopismach medycznych 

 [1] PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI TERAPII FALA AKUSTYCZNĄ I 

JONOWYM REZONANSEM CYKLOTRONOWYM W CHOROBIE 

ZWYRODNIENIOWEJ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO 

„Fizjoterapia Polska” 3/2014, 4/2014 

Monika Mucha-Janata, Roumualda Mucha, Aleksander Sieroń, Karolina Sieroń-

Stołtyny 

[2] WPŁYW TERAPII WIBROAKUSTYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY 

OSÓB Z GONATROZĄ. DONIESIENIA WSTĘPNE 

„Reumatologia” 5/2014. Agnieszka Skopowska, Maciej Biernacki, Monika Dekowska, 

Piotr Ożóg, Anna Grochowska 

[3] OCENA EFEKTÓW ANALGETYCZNYCH TERAPII 

WIBROAKUSTYCZNEJ W LECZENIU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH CZĘŚCI 

LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEJ KRĘGOSŁUPA U PRACOWNIKÓW BIUROWYCH 

„Fizjoterapia Polska” nr 3/2013. Aleksander Sieroń, Zbigniew Śliwiński, Marlena 

Drężewska 

 

[4] BADANIE EFEKTYWNOŚCI I LECZENIA WIBROAKUSTYCZNEGO W 

KOMPLEKSOWEJ TERAPII PACJENTÓW Z PRZEROSTEM GRUCZOŁU 

KROKOWEGO 

„Complementary and Alternative Medicine in Science” nr 1/2013 r., volumen 1 
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Sergey B. Petov, Nikolay S. Levkovsky, Anatoly I. Kurtov, Sergey N. Levkovsky 

[5] OCENA SKUTECZNOŚCI SKOJARZONEJ TERAPII 

WIBROAKUSTYCZNEJ I MAGNETOSTYMULACJI NA BÓL I RUCHOMOŚĆ 

KRĘGOSŁUPA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH Z ZESPOŁEM BÓLOWYM 

ODCINKA LĘDŻWIOWEGO KRĘGOSŁUPA 

„Medycyna Sportowa” nr 3/2013r., volumen 29  

Monika Mucha – Janata, Zbigniew Śliwiński, Romualda Mucha, Jan Budziosz oraz 

Aleksander Sieroń 

[6] OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA PACJENTÓW Z TZW. OSTROGĄ 

PIĘTOWĄ Z ZASTSOWANIEM TERAPII WIBROAKUSTYCZNEJ 

„Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja” nr 1/ 2013 r, Volumen 15 

Adam Łukasiak, Monika Krystosiak, Patrycja Widłak, Marta Woldańska-Okońska. 

[7] ZASTOSOWANIE TERAPII WIBROAKUSTYCZNEJ U PACJENTÓW PO 

LECZENIU OPERACYJNYM CHOROBY DUPUYTRENA 

„Fizjoterapia Polska” w nr 4/ 2012 r Volumen 12 

Magdalena Stępień, Paweł Piątkowski oraz Robert Rokicki 

Pełna lista badań naukowych jest dostępna na stronie internetowej www.vitafon.pl 

 

http://www.vitafon.pl/
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