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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvoření a realizování laboratorní úlohy na elektrostimulačním 
přístroji. K této práci mi byl poskytnut přístroj Diadynamic DD 5A, na kterém jsem prováděl 
jednotlivá měření. Laboratorní úlohu jsem přizpůsobil parametrům tohoto přístroje. Cílem 
laboratorní úlohy je seznámit studenty s přístrojem Diadynamic DD 5A, vyhodnotit vliv 
velikosti odporu na velikost proudu. Laboratorní úloha také zahrnuje praktické měření 
citlivosti. Při tomto měření si studenti mohou sami na sobě navzájem vyzkoušet citlivost a 
reakce na elektrický proud. 

Klíčová slova 

Diadynamic DD 5A, elektrostimulace, Bernardovy proudy, diadynamické proudy, 
laboratorní úloha. 

 

Abstract 

The subjekt of the bachelor paper is creation and realizing a laboratory exercise on 
electrostimulation instrument. For this work was grant me the instrument Diadynamic DD 5A, 
whereone i conducted in singles measurement. I customized the laboratory excercise to 
parameters this instrument. The object of this laboratory excercise is introduce the instrument 
Diadynamic DD 5A to the students, analyse action of electric resistence on size of amperage. 
The laboratory excercise includes project of sensitivities. The students can try on each other 
the reaction on electric current.  

 

Key words 

Diadynamic DD 5A, electrostimulation, Bernards electric current, diadynamic elektric 
current, laboratory excercise. 
 
 
  



 

  

Seznam použitých symbolů a zkratek 

  

TENS Transkutánní elektrická nervová stimulace 

DD Diadynamické proudy 

MF Jednocestně usměrněný síťový proud 

DF Dvoucestně usměrněný síťový proud 

CP Frekvenčně modulovaný proud skokem 

LP Frekvenčně  + amplitudově modulovaný proud 

RS Rytmicky přerušovaný jednocestně usměrněný proud 

CP-ISO Modifikovaný proud CP 

MM Amplitudově modulovaný proud MF 

CCFO Konstantní proud DF s vysokou galvanickou a nízkou pulzní složkou 

DOSIS Nízkofrekvenční sinusový monofazický proud 

BASIS Galvanická složka proudu 
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1 Úvod k elektroléčbě 

Princip elektrostimulace  je jednoduchý, jedná se  vlastně pouze o navození  přirozených 
procesů, které se dějí, když náš mozek vydá do svalů povel ke kontrakci. Když se rozhodneme 
zatnout sval, náš mozek odešle signál ve formě elektrického proudu, který cestuje vysokou rychlostí 
podél nervových vláken. Jakmile dorazí k cíli, signál vybudí motorický nerv, který poté přenese 
informaci do oblasti v bezprostředním okolí svalu a spustí svalovou kontrakci. V případě 
elektrostimulace dochází k vybuzení pomocí elektrody přiložené přímo na motorickém nervu a                  
to pomocí elektrických pulzů, které jsou mnohaletým výzkumem dokonale uzpůsobeny, aby 
zaručovaly účinnost, bezpečí a pohodlí terapie. Ve skutečnosti je  to tak, že svaly v podstatě 
nedokážou poznat rozdíl mezi vůlí řízenou kontrakcí (spouštěnou mozkem) a elektricky vyvolanou 
kontrakcí (pomocí elektrostimulátoru). Konečný efekt je však naprosto stejný a chování svalů je tedy 
zcela přirozené. 

Cílem práce je seznámit se se základními druhy diadynamickými proudy MF, DF, CP, LP, 
MM a RS, které se používají v elektroterapii, se způsobem jejich vzniku a působením na lidskou 
tkáň. Monitorování a měření jejich základních parametrů na přístroji Diadynamic DD5. 
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1.1  Historie 

Záznamy o prvních pokusech  ošetření  bolesti u Římanů se dochovaly ze začátku našeho 
letopočtu. Scribonius Largus k tomuto účelu používal rejnoky elektrické, úhoře elektrické, sumce 
elektrické – ryby schopné vygenerovat elektrické údery o napětí  300 – 800 V.  

 

 

Obr.1 Ošetření bolesti elektrickými impulzy rejnoka elektrického ve starém Římě 

 

 

Od 17. století byla elektroterapie dále rozvíjena na základě vynálezů v oblasti elektrického 
proudu, rozvíjel ji například i známý vědec Volta. Vývoj pokračoval v pracích vědců jako byl např. 
Michael Faraday, Ampére, Georg Ohm. James Prescott Joule vyvinul předchůdce ultrazvuku. Dr. 
Schnee zavedl čtyřkomorovou lázeň. V 19. století bylo možné statickou elektřinu hromadit, lékaři  
nechávali pacientovým tělem procházet elektrický proud a odstraňovali tak různé bolesti. Později 
používali zubaři stejnou metodu proti bolestem při trhání zubů.[4] 

 

1.2  Vedení elektrického proudu tkáněmi 

Organismus je z hlediska elektrických polí a proudů velmi složitou soustavou. Jeho 
heterogenita se   projevuje: 

- různými elektrickými náboji, jejich rozdělením a uspořádáním 
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- membránovými a akčními potenciály 

- jinými jevy, které jsou spjaty se strukturou a funkcí různých systémů. 

Heterogenní prostředí tkání je komplikovaným vodičem elektrického proudu. Z hlediska 
vedení proudu mají buňky a mimobuněčná tekutina odlišné vlastnosti. Zatímco odpor mezibuněčné 
tekutiny je odporem vodiče druhého řádu, u membrán má charakter impedance. [3][4] 

1.2.1  Vedení stejnosměrného proudu tkáněmi 

Stejnosměrný galvanický proud konstantní intenzity se šíří tkáněmi pohybem kationtů a 
aniontů. Z toho vyplývá, že tkáň má větší vodivost (menší odpor), čím více obsahuje elektrolytů a 
čím je pohyb iontů volnější. Převážná část elektrického proudu protéká mezibuněčnými prostory. 
Uspořádání buněk a prostorů mezi nimi má tedy vliv na velikost odporu tkáně. 

Suchá pokožka má pro malý obsah elektrolytů velký odpor. Vyjadřujeme jej formou plošného 
odporu a dosahuje hodnoty 2 MΩ . cm-2, zatímco u kůže zvlhčené elektrodovým roztokem klesá 
odpor na hodnoty okolo 0,01 – 0,05 MΩ . cm-2. 

Průchod galvanického proudu povrchovými vrstvami kůže se uskutečňuje jen přes vlasové 
váčky a vývody potních žláz a tím se vodivá plocha kůže zmenšuje asi na jednu tisícinu jejího 
skutečného povrchu. 

Ve tkáních je mnoho polárních molekul, nesymetrické rozložení elektrických nábojů stejné 
velikosti a opačné polarity je příčinou permanentního dipólu. Dipólové molekuly jsou neuspořádané 
a vzhledem k jejich různé orientaci se dipólové momenty navenek ruší. 

Působením zevního elektrického pole se dipóly orientují, nastává polarizace dielektrika. 
Vzniká tak vnitřní elektrické pole opačné polarity než pole zevní. V dielektricích nejsou náboje 
volně pohyblivé, ale jsou vázány na polarizované atomy a molekuly. Tyto se však mohou posunovat 
a natáčet ve smyslu polarizace a tím vzniká proud posuvný.[1][4] 

1.2.2  Vedení střídavého proudu tkáněmi 

Z elektrofyziologického hlediska se střídavé proudy dělí na: 

-nízkofrekvenční: proudy s frekvencí pod 1 kHz, 

-střední frekvence: proudy s frekvencí 1 – 100 kHz, 

-vysokofrekvenční: proudy s frekvencí nad 100 kHz 

Střídavý proud je tkáněmi veden převážně jako proud posuvný. Dipolární molekuly se 
natáčejí ve směru polarity elektrického pole v rytmu půlperiod proudu. Těmito pohyby vzniká velké 
množství tepla. 

Mírou schopnosti látky vést elektrický proud jako proud posuvný je permitivita e, která má 
rozměr F . m-1. Je to látková konstanta vyjadřující intenzitu vnitřního elektrického pole vznikajícího 
dielektrickou polarizací. 

Nízkofrekvenčnímu proudu kladou membrány velký odpor, vysokofrekvenční proud snadno 
přechází kapacitami buněčných membrán díky malému kapacitnímu odporu při vysokých 
frekvencích. Tento mechanismus bývá označován jako kapacitní přemostění buněčné membrány. 
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V obvodu střídavého elektrického proudu mohou být odpory: 

- ohmické 

- indukční 

- kapacitní. 

Protékající proud se řídí Ohmovým zákonem, kde místo R je zavedena veličina Z – zdánlivý 
odpor, impedance : Z= U : I, kde U a I jsou efektivní hodnoty napětí a proudu. 

Složkami impedance jsou: 

- ohmický odpor R – rezistence, 

- indukční odpor XL – ωL, induktance, 

- kapacitní odpor XC - 
���, kapacitance. 

Celková impedance tkáně je dána vektorovým součtem ohmického odporu a rozdílu 
kapacitního a indukčního odporu: 

�� = R� + 	
� + 
��, ����� 

Z = �R� + 	X� + X�� 

Z = �R� + �ωL − 1ωC��
 

Impedance je frekvenčně závislá, průtok proudu se zvyšuje s frekvencí. Vyplývá to ze vztahu 
pro kapacitanci: 

X� = 12πfC 

Z tohoto vztahu je zřejmé, že se stoupající frekvencí se kapacitance a tím i celý zdánlivý 
odpor snižuje. 

Proud prochází tkáněmi cestou nejmenšího odporu, tj. podél obalů nervových vláken, cév, 
mezibuněčnými prostorami. Největší vodivost má likvor, dále krevní plazma, tuková tkáň má 
vodivost asi o jeden řád menší, suchá kůže asi o pět řádů, kosti až o sedm řádů.[4] 
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1.3  Rozdělení elektroléčby 

Střední frekvence 102 – 105 Hz

Nízké frekvence 0 – 1000 Hz

Vysoké frekvence nad 105 Hz

Klidný 
stejnosměrný 

proud 
(galvanoterapie)

Impulzivní a 
střídavé proudy 
(impulzoterapie) 

Smíšené proudy 

Hloubková galvanizace 

Hydrogalvan

Elektroléčebná vana

Iontoforéza

Elektroforéza

Elekrostimulace příčně 
pruhovaného  zdravého, 

hypotrofického, 
denervovaného, hladkého  a 

srdečního svalu

Stimulace senzitivní vegetativní a 
centrální nervové soustavy

Elektroanalgezie

Diadynamické proudy

Galvanopalpace

Elektrodiagnostika

Magnetoterapie 

Středněfrekvenční 
proudy frekvenčně nebo 
amplitudově modulované 

Interferenční proudy 

100kHz-3Mhz

Mhz-30Mhz

300Mhz-3GHz 

Ultrazvuk

KVD

UKVD 

Mikrovlná diatermie 
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1.4  Diadynamické proudy – „Bernardovy proudy“ 

Diadynamické proudy (DD) jsou velmi rozšířenou formou nízkofrekvenční terapie. Objevil je 
náhodně (díky poruše přístroje pro klidovou galvanizaci) francouzský stomatolog Bernard v roce 
1929 (proto také „Bernardovy proudy“). Principem této metody je aplikace nízkofrekvenčních 
sinusových monofázických proudů (DOSIS), nasedajících na galvanickou složku (BASIS).  

 

 

Obr. 2 Diadynamický proud, 1- galvanická složka (BASIS), 2- pulzní složka (DOSIS – znázorněn 
proud MF) 

 

Použití těchto dvou složek (galvanické a pulzní) dalo této metodě i název a je chybou řady 
výrobců fyzioterapeutických přístrojů vydávat pulzní proudy, shodné s pulzní složkou 
diadynamických proudů, ale bez galvanické složky, za proudy diadynamické. Již Bernard a po něm 
řada autorů prokázali kumulativní účinek současné aplikace stejnosměrného a pulzního proudu a 
tento účinek nelze najít u výhradně pulzních proudů. Nelze tvrdit, že pulzní proudy bez galvanické 
složky nemají žádný účinek, dále popisované účinky se však týkají právě dvousložkového DD 
proudu. Stejně však nelze nazývat diadynamické proudy s jinou frekvencí či modulací, než mají 
klasické DD proudy.[4] 

 

1.4.1  Druhy pulzní složky diadynamických proudů 

Základní druhy jsou dva: 

MF – monophasé fixe – jednocestně usměrněný síťový proud, f = 50 Hz, délka impulzu 10 ms, délka 
pauzy 10 ms. 

DF – diphasé fixe – dvoucestně usměrněný síťový proud, f = 100 Hz, délka impulzu 10 ms, délka 
pauzy 0 ms. 

Modulací těchto základních proudů vznikají: 

CP – courant modulé en courtes périodes – frekvenční modulace skokem : 1 sekunda MF (50 Hz), 1 
sekunda DF (100 Hz). 

LP – courant modulé en longues périodes – frekvenční + amplitudová modulace : po několika (4-6 
sekund podle typu přístroje) sekundách průběhu MF vyplňuje pauzy mezi impulzy druhá půlvlna 
s postupně se zvyšující amplitudou, která po dosažení nastavené intenzity mění původní MF na DF. 
Několik sekund (12-16 podle typu přístroje) probíhá DF a opět plynule přechází na MF. 

   RS – rythme syncopé – rytmicky přerušovaný proud MF – 1 sekunda MF, 1 sekunda pauza. 

CP – ISO – izodynamický CP – modifikovaný proud CP – intenzita DF složky je vyšší o cca 18 %. 
Tato konstrukční úprava využívá lepší tolerance organismu pro proud s vyšší frekvencí. Účinky 
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tohoto proudu jsou kombinací účinků proudů CP a LP. Všechny kombinace základních proudů 
nasedají na galvanickou složku a byly konstruovány s cílem zabránit adaptaci tkání, která je 
překážkou delší aplikace nemodulovaných proudů MF a DF. 

   MM – monophasé modulé – amplitudově modulovaný proud MF. 

CCFO – courant continu faiblement odulé –konstantní DF s vysokou galvanickou a nízkou pulzní 
složkou. 

Oba poslední typy  (MM a CCFO) jsou již zastaralé a novější přístroje jejich aplikaci 
neumožňují.[1] 

 

 
Obr. 3 Druhy pulzní složky nejčastěji používaných diadynamických proudů 

 

1.4.2  Účinky diadynamických proudů 

Proud DF 

 Účinek je převážně analgetický (povrchně). Vzhledem k velmi rychle nastupující adaptaci 
tkání je optimální doba aplikace 1 až 2 minuty (s výjimkou aplikace gangliotropní – viz kapitola 
1.4.4) a používá se hlavně jako premedikace před dalšími typy proudů u jedinců s nízkým kožním 
odporem a sníženou tolerancí vnímání průchodu elektrického proudu. 

 Intenzita je prahově až neprahově senzitivní. 

Proud CP 

 Účinek je převážně vazodilatační, hyperemizační a dráždivý. Může se používat izolovaně, 
častěji v kombinaci s jinými proudy (DF,LP). Tyto kombinace jsou vhodné při aplikaci                            
na hypertonické, bolavé svaly, kde je vždy přítomno také omezení a u subakutních 
posttraumatických stavů (zvýšení žilního otoku, resorbce hematomu), ne prvních 48 hodin po úrazu. 

 Zvýraznění dráždivého účinku je dosaženo jednak krátkou délkou trvání jednotlivých typů 
proudů, jednak frekvenční modulací skokem. 
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 Intenzita je prahově až nadprahově motorická (pacient cítí 1 sekundu sevření, 1 sekundu 
mravenčení). 

Proud LP 

 Účinek je převážně analgetický, proud je pacienty dobře tolerován a také může být používán 
izolovaně nebo v kombinacích. Uplatnění nachází hlavně při terapii funkčních i organických poruch 
pohybového systému. Analgetický účinek je zdůrazňován delšími časy průběhu jednotlivých proudů, 
plynulou frekvenční modulací a celkově delší aplikací proudu DF. 

 Intenzita je nadprahově senzitivní. 

Proud RS 

 Má především dráždivé, motorické účinky. Pro elektrogymnastiku ale není příliš vhodný, 
protože je špatně tolerován, kontrakce jsou bolestivé a v dnešní době je mnoho výhodnějších 
způsobů myostimulace. 

 Intenzita se používá nadprahově motorická. 

Proud CP-ISO 

 Obdobně jako při proudu CP se střídá 1 sekunda MF a 1 sekunda DF. Protože proud DF je 
výrazně lépe tolerován než MF (vyšší frekvence) a má převážně analgetické účinky, je zvýšena 
intenzita složky DF (proti MF) o 12 až 18%. Tento proud má proto jak analgetické, tak i 
vazodilatační a antiedematózní účinky, takže může být aplikován místo kombinace CP + LP. 

 Intenzita je podprahově motorická pro DF, nadprahově motorická pro MF. 

Ostatní proudy se prakticky nepoužívají! [1] 

1.4.3  Kombinace proudů, přepólování 

Přestože se DD proudy řadí mezi proudy nízkofrekvenční, mají nezanedbatelnou složku 
galvanickou a při předpisu i vlastní aplikaci musí být počítáno s potencionálním leptavým účinkem. 

 Bezpečná délka statické aplikace (bez dalších opatření) je do 6-ti minut. 

 Pokud je však při předpisu zjištěno, že u konkrétního pacienta bude celková doba aplikace 6 
až 12 minut, musí být předepsáno tzv. přepólování =  změna polarity elektrodů. Účinkem galvanické 
složky dochází k okyselování roztoku pod anodou a alkalizaci roztoku pod katodou. Tím se vytvářejí 
ochranné roztoky, které začnou plnit svou úlohu ihned po přepólování. Pokud okolnosti nebo stav 
pacienta nedovolují změnu polarity, a nebo doba aplikace je delší než 12 minut, musí být použity 
ochranné roztoky. V tomto případě je třeba mít dobře označené elektrody, aby nedošlo k poleptání 
pacienta.[4] 

1.4.4  Způsoby aplikace 

Transregionální 

 Používá se na klouby, místa úrazu, působí relativně do hloubky. 

Radikulární 

 Uplatní se zvláště tam, kde je přímá aplikace kontraindikována. 
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Segmentální 

 Ovlivnění Haedových zón a tím i vnitřních orgánů, jejichž porucha tyto zóny vyvolala. 

Langitudinální 

 Je zvláště účinná při ischemické chorobě DK. Vzhledem k délce (20-25 minut) a nemožnosti 
změny polarity je nutné použití ochranných roztoků. Intenzita je neprahově senzitivní. Při této 
aplikaci se přikládá velká katoda na lýtko, anoda paravertebrálně homolaterálně v oblasti L2 – 21. 

Gangliotropní 

 Využívá se k ovlivnění především sympatické aktivity (končetiny) a je nutná značná 
opatrnost. Používá se proud DF, doba aplikace je 10 až 12 minut, intenzita neprahově senzitivní. 

Cílená na jednotlivé svaly 

 Buď pomocná terapie lokálních reflexních změn ve svalech s použitím výrazně 
asymetrických elektrod (malá přímo na reflexní změnu, velká na úpon) nebo bolestivý spasmus 
tonických svalů – obě elektrody na svalové bříško, kombinace CP + LP nebo CP-ISO samostatně. 

1.4.5  Intenzita DD – proudů 

Intenzita aplikovaného proudu závisí na velikosti elektrod. Po přiložení elektrody se nastaví 
nejprve hodnota galvanické složky (1-3mA) a pak hodnota zvolené diadynamické složky, nejčastěji 
DF. V průběhu 30 sekund  zvyšujeme intenzitu proudu na hranici maxima snesitelnosti (3-12mA). 
Druh proudu nebo kombinace závisí vždy individuálně na: 

• obtížích pacienta 

• stadiu choroby 

• účelu použití 

• typu pacienta, jeho postoj k nemoci 

• stavu vegetativního systému apod. 

1.4.6  Délka aplikace 

Nejběžnější čas aplikace na jedno místo je přibližně  3-5 minut, na další místo se krátí na 1-2 
minuty. Celková aplikace nemá přesahovat 12 minut. Obecně lze říci, že čím je stav akutnější, tím je 
aplikace kratší (3-5 minut). Maxima dosahuje léčba ischemické choroby dolních končetin a                         
to 25 min. Délka aplikace se zvětšuje v závislosti na ploše, kterou se snažíme ovlivnit a na hloubce 
procesu ve tkáni. Při akutních stavech lze aplikovat i 2x denně, při udržovací terapii 1x týdně.[1] 
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1.4.7  Orientační tabulka indikací DD - proudů 

Diagnóza Modulace, místo aplikace Doba 
ošetření 

Počet ošetření 

Poúrazové stavy 
Natažení svalu CP 4 3-5 

Zhmoždění CP 3-5 3-5 
Distorze lehké CP 3-4 3-6 
Distorze těžké Nejprve DF 2min, pak CP 3-4 3-6 

Ztuhnutí kloubů po nečinnosti CP 5 5-7 
Choroby pohybové soustavy 

Lumbago, lumbalgie LP 3+3 3-5 
CC a CB syndrom, tortikolis, tenzní 

bolesti hlavy 
LP 3+3 3-5 

Artrózy, spondylózy, osteoartrózy LP, CP, Cpid 3 3-5 
Periarthritis humeroscapularis CP-rameno 

LP krční páteř 

LP bolestivá místa 

2+3 

2 

1-2 

3-5 

Epikondylitida LP 2-3 3-5 
Dupuytrenova kontraktura CP 5 4-6 

Sudeckův syndrom DF-gangliom stelatum 

CP místně 

2 

2 

4-6 

Svalové atrofie RS 3-5 4-6 
Neuralgie, neuritidy 

Neuralgie a V CP 5  
 Jiskry z dráždění n. opticus jsou přechodné. Po 1. A 2. Aplikaci může dojít ke 

zhoršení stavu, dalšími aplikacemi obtíže  odezní. 
Neuralgie a VII. CP 1-2 3-5 

Neuralgie n. occipitalis CP-krční páteř 

CP místěn 

1-2 

2-3 

3-5 

3-5 
Neuralgie a IX. CP-po 1 hod může přijít krize-opakování 

procedury 
1+1 5-7 

Radikulární onemocnění CP 2-3 3-5 
Herpes zoster CP 3 5-7 

Poruchy prokrvení 
Raynaudova choroba DF-ganglion stellatum 

CP-lokálně 

2-3 

2 

4-6 

Endarteritis obliterans, ICHDK DF-gangloin sympaticum 

CP-katoda na lýtko, anoda paravertebrálně 
L3-S1 

3-4 

25 

4-6 

Akrocyanóza DF-ganglion sympaticum 

CP lokálně 

2 

2 

3-5 

 
Tromboflebitida CP 4-6 3-5 

Varixy DF 1-2 4-6 
Omrzliny, popáleniny CP 5 4-6 

Migréna DF-ganglion cervicale superius 

DF- v průběhu frontální větve a. temporalis 
superficialis 

3 

2-3 

2-3 

Obliterace RS 5 10obden 

Tab. 1 Orientační tabulka indikací DD - proudů 
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2  Seznámení se s přístroji pro elektroléčbu 

2.1  Základní vlastnosti přístrojů 

Základní řady přístrojů zvládají pouze 1 – kanálovou elektroléčbu, tedy připojení pouze 
jednoho pacienta. Vyšší řady přístrojů umožňují léčbu 2 – kanálovou. Mohou být ošetřeni 2 pacienti 
nezávisle na sobě s odlišnými programy i časy. Přístroje obsahují displej, který zobrazuje čas a další 
důležité parametry, lepší modely mají displej dotykový pro snadnější obsluhu, dále potom obsahují 
přeprogramované některé základní léčebné protokoly a umožňují uživateli, aby si sám nadefinoval 
protokoly další. V mnoha případech přístroje obsahují uživatelskou příručku, nápovědu a také 
databázi pacientů. Mohou být přenosné s vestavěným akumulátorem a dokážou identifikovat a 
zkontrolovat funkčnost připojeného příslušenství, testují kvalitu elektrod a pacientských kabelů. Je 
možno je také připojit k počítači. Součástí některých modelů je taktéž terapeutický ultrazvuk nebo je 
možnost jej dodatečně připojit.  

2.1.1  Příklady modelů přístrojů na trhu a jejich vlastnosti 

BTL zdravotnická technika, a.s., je společnost zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a 
servisem zdravotnických přístrojů a zařízení pro rehabilitaci, lázeňství, kardiologii, interní medicínu, 
gynekologii a další lékařské obory. 

BTL-4610 Puls Topline (Single) 

 

Obr. 4 přístroj BTL-4610 Puls Topline (Single) 



B-BT Zařízení pro elektroterapii - laboratorní úloha 
 

 
 

13 

 

Jedná se o 1-kanálový přenosný elektroléčebný přístroj s grafickým displejem s barevným 
dotykovým displejem o rozměrech 4,3". Obsahuje předprogramované léčebné protokoly a má 
možnost uživatelem nadefinovat protokoly vlastní.  Výhodou je snadná přenosnost. Přístroj dokáže 
identifikovat a kontrolovat funkčnost připojeného příslušenství a testuje kvality elektrod a 
pacientských kabelů. Zvládá nejdůležitější nízko a středofrekvenční proudy: galvanický, DD proudy, 
Traebert 2-5, faradický, neofaradický, ruská stimulace, stimulační pulzy, pravoúhlé pulzy, TENS, 2-
pólová interference, šikmé pulzy, exponenciální pulzy a kombinované pul. Je možné připojení 
vakuové jednotky - BTL Vac, která umožňuje aplikovat elektroléčebné proudy prostřednictvím 
vakuových elektrod a propojení s terapeutickým ultazvukem BTL-4000/BTL-5000. Pro upgrade 
softwaru je možno přístroj propojit s PC. 

 

Hlavní ovládací displej dotykový (Topline) 

Displeje pro vzdálené sledování 2x číselný, aktivní LED (zelená) 

Rozměry 160 x 140 x 350mm 

Váha - bez příslušenství max. 3kg 

Výkon 100-240V, 50-60Hz 

Vestavěný akumulátor BTL-4000 Topline 

Čas nabíjení max. 3 hodiny 

Třída dle MDD 93/42/EEC IIb 

Bezpečnostní třída II (dle IEC 536) 

Tab. 2 Technické parametry BTL-4610 Puls Topline (Single) 

 

 

Obr. 5 Vakuová jednotka BTL Vac 
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BTL-4625 Puls Professional (Double Plus) 

 

Obr. 6 BTL-4625 Puls Professional (Double Plus) 

 

Umožňuje 2-kanálovou elektroléčbu, mohou být současně ošetřeni nezávisle na sobě 2 
pacienti s odlišnými programy i časy. Oproti předchozímu modelu BTL-4610 Puls Topline nemá 
dotykový displej a ovládá se pomocí tlačítek. Displej zobrazuje veškeré potřebné údaje. Další 
vlastnosti jsou totožné s předešlým přístrojem. Rozšiřitelnost o vakuovou jednotku BTL Vac a 
ultrazvukovou jednotku BTL-4000/BTL-5000 je umožněna také.  

Hlavní ovládací displej grafický 

Displeje pro vzdálené sledování 2x číselný, aktivní LED (zelená) 

Rozměry 160 x 140 x 350mm 

Váha - bez příslušenství max. 3kg 

Výkon 100-240V, 50-60Hz 

Vestavěný akumulátor BTL-4000 Professional 

Čas nabíjení max. 3 hodiny 

Třída dle MDD 93/42/EEC IIb 

Bezpečnostní třída II (dle IEC 536) 

Tab. 3 Technické parametry BTL-4625 Puls Professional (Double Plus) 
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BTL-5626 Puls (Double) 

 

Obr. 7 BTL-5626 Puls (Double) 

 

Přístroj pro 2-kanálovou elektroléčbu s rozšířeným spektrem proudů včetně I/t křivky a 
dotykovým displejem 5,7" nebo 8,4" pro snadné ovládání. Má 2 nezávislé kanály, 
předprogramované léčebné protokoly, možnost uživatelem definovat protokoly. Obsahuje 
encyklopedie a databáze pacientů. Identifikuje a kontroluje funkčnosti připojeného příslušenství. 
Přístroj umí nejdůležitější nízko a středofrekvenční proudy: galvanický (iontoforéza), DD proudy, 
Traebert 2-5, faradický, neofaradický, ruská stimulace, stimulační pulzy, pravoúhlé pulzy,           
TENS-symetrický, asymetrický, alternující, 2-pólová interference. Možnost propojení s 
terapeutickým ultazvukem BTL-4000/BTL-5000. Umožňuje i vysokonapěťovou terapii. Přístroj lze 
propojit s počítačem pro aktualizaci softwaru. 

 

Napájení 230V/50-60Hz, 115V/50-60Hz 

Rozměry 230 x 390 x 260mm 

Váha - bez příslušenství 4.7-5.3kg 

Třída dle MDD 93/42/EEC IIb 

Bezpečnostní třída II (dle IEC 536) 

Tab. 4 Technické parametry BTL-5626 Puls (Double) 
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2.1.2  Příslušenství pro elektroterapeutické přístroje 

Pro elektroterapii se používají různé typy elektrod, liší se tvarem, materiálem a způsobem 
použití. Důležité je také použití vodivého roztoku. 

 

 

Obr. 8 a) Elektroda pro elektroterapii, b) Přísavná elektroda pro elektroterapii 

 

 

 

Obr. 9 a) Bipolární rektální elektroda, b) Bipolární vaginální elektroda 



B-BT Zařízení pro elektroterapii - laboratorní úloha 
 

 
 

17 

 

 

Obr. 10 Pacientský kabel s připojeným příslušenstvím - pro elektroléčbu 

2.2  Popis přístroje Diadynamic DD5A 

Přístroj Diadynamic DD5A byl vyroben ve waršavském závodě RIDAN Warszawa (pozdější 
PEM), jenž byl jedním z nejúspěšnějších výrobců fyzioterapeutické techniky v zemích rady 
vzájemné hospodářské pomoci. Tvoří diadynamické proudy užívané k terapeutickým účelům. 
Přístroj DD5A je určen k léčbě onemocnění traumatologického, neurologického, interního a kožního 
původu. Používané uvedené proudy, tzv. Bernardovy, vznikají usměrněním sinusového napětí                      
o frekvenci 50 Hz, a to jednocestně nebo dvoucestně a vzájemnou kombinací a jejich amplituda se 
nastavuje regulátorem DOSIS. Regulačním knoflíkem BASIS lze tyto proudy podložit 
stejnosměrným proudem (galvanickým). Tlačítka na panelu DIR a REV určují přímý nebo inverzní 
proud do pacienta. Průběhy proudů lze sledovat na obrazovce přístroje.                                       

Galvanický proud vytváří pod elektrodou koncentraci látek, a to pod anodou (+) vznikají 
kyselinotvorné látky a pod katodou (-) zásadité látky. Kyselejší prostředí ve tkáni působí útlum 
v nervové soustavě a tím i utišení bolesti včetně prokrvení tkáně. Zásadité prostředí se naopak 
využívá k dráždění nervových a svalových vláken při jejich ochabnutí. Galvanického proudu lze 
použít i ke vpravování prvků a léků do tkáně, např. K, Cu, Ca, Mg, Cl, Br a další, prokain, histamin, 
adrenalin, vitamin C, penicilin.[5] 

2.2.1  Mechanická konstrukce 

Zařízení je vestavěno do přístrojové skříně, vysouvané dopředu. Tato konfigurace významně 
usnadňuje personálu údržbu rozsáhlých kompletů zařízení, neboť není nutno pro opravu jednotky               
z dolní části stohu celý (mnohdy pracně sestavený a prokabelovaný) stoh rozebírat. Kovové díly 
pláště jsou kvalitně lakovány bílým medicínským emailem stejně jako pohledové díly šasi (přední a 
zadní panel). Potisk panelů je reliéfní, pravděpodobně sítotiskem nebo šablonou. Přední panel je 
opatřen přístrojovými madly usnadňujícími manipulaci s téměř  9 kg vážící jednotkou. Vnitřní 
konstrukce je vanového typu s dvojící  základních desek (osciloskopická část a generátor) 
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jednostranného plošného spoje, nesoucích veškerou elektroniku.  Problematický je přední panel, 
který bez pájení a celkem pracného označování vývodů nelze odejmout.[5] 

 

 

Obr. 11 Čelní pohled na přístroj Diadynamic DD5A 

 

 

 

Obr. 12 Pohled na přístroj Diadynamic DD5A zespodu po sundání přístrojové skříně 
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2.2.2  Elektrická konstrukce 

Zařízení se skládá ze zdroje, generátorové a monitorovací části. Všechny tři části mají 
provedení s dvojí izolací v provedení, odpovídajícím požadavkům na medicínskou techniku. Zdroj je 
realizován na mohutném jádře, jehož hmotnost tvoří podstatnou část hmotnosti přístroje. 
Genrátorová část je poměrně jednoduchá, jde fakticky jen o zesilovač se řiditelným ziskem a 
regulovatelnou stejnosměrnou složkou, doplněný jednoduchým relaxačním oscilátorem, postaveným 
kolem jedné z dvojitých triod E88CC. Výkonové buzení pak zajišťuje ruská výkonová pentoda 
6P15P v keramické patici  Přepínací tlačítka jsou umístěna na čelním panelu. Indikační část je 
umístěna na samostatném plošném spoji a odpovídá za řízení osciloskopu a měření proudu drahou.  
Osciloskop slouží jako orientační indikátor tvaru signálu a signál indikuje s amplitudou, úměrnou 
střídavé složce signálu. Intenzitu proudu v dráze měří dvojice ručkových miliampérmetrů                       
na předním panelu. Rozlišení je 0,5 mA, škála DOSIS i BASIS je kalibrována do 15 mA. Výstup je 
na předním panelu vpravo dole.[5] 

 

 

Obr. 13 Pohled na vnitřek přístroje Diadynamic DD5A z vrchu 

2.2.3  Ovládací prvky 

Obsluha zařízení je soustředěna na čelní panel. Na levé straně je umístěn volič režimu 
přístroje s tlačítky DF (50 Hz), MF (jednocestně usměrněných 50 Hz), CP (cyklující DF/MF s 
frekvencí 1 Hz), LP Trägertovy proudy), RS a MM (modulovaný proud). Vlevo vedle nich je 
obrazovka osciloskopu a pod ní dvojice tlačítek, přepínajících přímý a reverzní režim elektrod. 
Vpravo od nich je dvojice měřidel BASIS/DOSIS s odpovídajícími regulátory nastavení 
stejnosměrné a střídavé složky výstupního signálu, výstupní konektor je umístěn vpravo dole a                 
nad ním je červené tlačítko vypínače s červenou indikační diodou.[5] 
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3  Návrh a realizace lab. úlohy na přístroji Diadynamic DD 5A 

Praktické cvičení seznámí studenty se základními druhy diadynamických proudů DF, MF, CP, 
LP, RS, MM, které se používají ve fyzikální elektroterapii, se způsobem jejich vzniku a působením 
na lidskou tkáň. Průběhy budou monitorovány a měřeny jejich základní parametry na přístroji 
Diadynamic DD 5A. 

3.1  Seznámení se s přístrojem Diadynamic DD 5A 

Nejprve je třeba se seznámit s ovládacími prvky a jejich rozložením na přístroji Diadynamic 
DD 5A. Veškeré ovládací prvky jsou zakresleny na obrázku č. 14 a dále jsou popsány. 

 

Obr. č. 14 Jednoduché překreslení čelní strany přístroje Diadynamic DD 5A 
 

 

a) tlačítko DF slouží pro spuštění dvoucestně usměrněného síťového proudu, f = 100 Hz, 
délka impulzu 10 ms, délka pauzy 0 ms 

b) tlačítko MF slouží pro spuštění jednocestně usměrněného síťového proudu, f = 50 Hz, 
délka impulzu 10 ms, délka pauzy 10 ms 

c) tlačítko CP slouží pro spuštění frekvenční modulace skokem : 1 sekunda MF (50 Hz), 
1 sekunda DF (100 Hz) 

d) tlačítko LP slouží pro spuštění frekvenční + amplitudové modulaci : po několika 
sekundách průběhu MF vyplňuje pauzy mezi impulzy druhá půlvlna s postupně se 
zvyšující amplitudou, která po dosažení nastavené intenzity mění původní MF na DF. 
Několik sekund probíhá DF a opět plynule přechází na MF 

e) tlačítko RS slouží pro spuštění rytmicky přerušovaného proudu MF – 1 sekunda MF, 
1 sekunda pauza 

f) tlačítko MM slouží pro spuštění amplitudově modulovaného proudu MF 



B-BT Zařízení pro elektroterapii - laboratorní úloha 
 

 
 

21 

 

g) obrazovka osciloskopu na níž můžeme orientačně sledovat tvar signálu 

h) tlačítko DIR slouží k přepnutí na přímý proud do elektrod inverzní  

i) tlačítko REV umožňuje přepnout proud na inverzní do elektrod 

j) ručkový miliampérmetr ukazující hodnotu BASIS 

k) ručkový miliampérmetr ukazující hodnotu DOSIS 

l) ovládací prvek BASIS  

m) ovládací prvek DOSIS 

n) kontrolka signalizující zapnutý přístroj 

o) tlačítko pro zapnutí přístroje 

p) konektor pro pacientský kabel 

 

3.2  Výroba dekádového potenciometru 

Pro měření na přístroji Diadynamic DD5A je potřeba klást přístroji elektrický odpor. Hodnoty 
elektrických odporů by měly být různě velké, aby byla zřejmá závislost proudů DOSIS a BASIS              
na velikosti odporu. Pro snadnější a rychlejší měření jsem proto vytvořil výrobek, který obsahuje             
12 hodnot elektrických odporů s hodnotami 0, 200, 400, 600, 2 k, 4k 6 k, 10 k 30 k, 40 k, 60 k,               
100 kΩ. Odpory jsou napájeny na desku a obvod propojen s 12-ti polohovým přepínačem, pomocí 
kterého můžeme přepínat jednotlivé odpory. Vše je uloženo v krabičce viz. obr. 15, na které jsou 
vyvedeny 4 konektory. Konektory Ui + a Ui- slouží pro připojení pacientského kabelu z přístroje 
Diadynamic DD 5A a pro připojení multimetru. Konektory Uo+ a Uo- slouží k propojení 
s osciloskopem.  

 

Obr. č. 15 Vytvořený dekádový potenciometr pro přepínání zátěže 
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3.3  Pracovní postup  

3.3.1  Měření maximálního rozsahu stejnosměrného galvanického proudu BASIS 

Před zapnutím přístroje Diadynamic DD 5A nastavíme ovládací prvky BASIS a DOSIS         
do levé krajní polohy. Vlevo přepneme tlačítkem na diadynamický proud DF. Ovládací prvek 
DOSIS nepoužíváme! Do zkratového výstupu zapojíme multimetr ESCORT 3146A s rozsahem 100 
mA nebo více. Nyní pomalu zvyšujeme stejnosměrný galvanický proud ovládacím prvkem BASIS 
až na maximum. Z multimetru odečteme hodnotu proudu a zapíšeme. Ovládací prvek BASIS opět 
nastavíme do levé krajní polohy. 

3.3.2  Závislosti galvanického proudu BASIS na velikosti odporu 

Na výstup přístroje zapojíme na pacientský kabel dekádový potenciometr s hodnotami (0, 200, 
400, 600, 2 k, 4k 6 k, 10 k 30 k, 40 k, 60 k, 100 kΩ). Zapojení je znázorněno na obrázku č. 16. 
Proud BASIS nastavíme na 5 mA ovládacím prvkem BASIS při hodnotě RZ = 0 Ω. Hodnoty proudu 
odečítáme na multimetru ESCORT 3146A. Ručkové měřící přístroje na předním panelu 
Diadynamicu jsou spíše pro orientační nastavení, ale pro měření nejsou přesné! Ovládací prvek 
DOSIS nenastavujeme a ponecháme v levé poloze. Přepínáme na dekádovém potenciometru 
hodnoty. Při každé hodnotě odečteme proud na měřícím přístroji, který je zařazen do série se zátěží. 
Veškeré hodnoty zapisujeme do tabulky a poté je v excelu zakreslíme do grafu. 

 

 

Obr. 16 Schéma zapojení pro měření proudu 
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Dále provedeme stejné měření, ale s tím rozdílem, že počáteční proud BASIS nastavíme                
na hodnotu 10 mA. Veškeré hodnoty zapisujeme do tabulky a poté je v excelu zakreslíme do grafu. 

3.3.3  Monitorování průběhů proudů MF, DF, CP, LP, RS na osciloskopu 

Na pacientský kabel přístroje Diadynamic DD 5A připojíme dekádový potenciometr, 
nastavený na hodnotu  2 kΩ a z něj budeme monitorovat postupně průběhy proudů MF, DF, CP, LP, 
RS na osciloskopu Tektronix TDS 2024. Ovládací prvek DOSIS tentokrát nastavíme podle 
ručkového přístroje na předním panelu přístroje Diadynamic DD 5A na hodnotu přibližně 1 – 2 mA. 
Ovládací prvek BASIS momentálně nepoužíváme a dáme jej do krajní levé polohy. Průběhy 
jednotlivých typů proudů sledujeme na obrazovce osciloskopu Tektonix TDS 2024. Postupně je 
ukládáme na paměťovou kartu a u průběhů proudů MF, DF a CP změříme šířku pulzů a jejich 
opakovací frekvenci. Hodnoty a obrázky přidáme do protokolu vždy ke každému průběhu. 

3.3.4  Zatěžovací charakteristika  průběhu DF 

Cílem tohoto bodu bude změřit a zakreslit zatěžovací charakteristiku průběhu proudu DF při 
nastaveném proudu 5 mA v oboru zatěžovacích rezistorů o hodnotách 0, 200, 400, 600, 2 k, 4k 6 k, 
10 k 30 k, 40 k, 60 k, 100 kΩ. Podle obrázku č. 16 zapojíme dekádový potenciometr a měříme proud 
tekoucí do zátěže. Při RZ = 0 Ω nastavíme ovládacím prvkem DOSIS proud 5 mA. Ovládací prvek 
BASIS nepoužíváme a necháme jej v levé krajní poloze. Hodnoty naměřeného proudu pro různé 
zatěžovací rezistory zapíšeme do tabulky a vyneseme je do grafu. Z naměřených hodnot a grafu pak 
určíme hodnotu RZ, při které klesne proud o 10% z nastavené hodnoty. 

3.3.5  Výpočet max. proudu BASIS podle plochy elektrody 

Cílem bude zjistit velikosti ploch jednotlivých typů elektrod a vypočítat maximální hodnotu 
proudu, která může být použita pro jednotlivé elektrody. K tomu je potřeba vědět, že plošná hustota 
proudu nesmí přesáhnout hodnotu 0,1 – 0,2 mA/cm2. V případě velkých plošných elektrod je třeba 
dávat pozor na riziko nárustu proudové hustoty nad bezpečnou mez, pokud je elektroda jakkoliv 
deformovaná, při deformaci může dojít ke ztrátě kontaktu některých částí elektrody. 

3.3.6  Experimentální měření citlivosti  

Při tomto měření musí být proud BASIS nulový, ovládací prvek BASIS nastavíme do levé 
krajní polohy! Navolíme typ proudu CP, ovládací prvek DOSIS nastavíme do levé polohy.                   
Na zápěstí přiložíme 2 elektrody. Poté velmi pomalu zvyšujeme  proud DOSIS, až do hodnoty, kdy 
je cítit stimulace. Hodnotu proudu odečteme na ručkovém měřícím přístroji na předním panelu DD 
5A a poté proud snížíme na nulu. Hodnotu zapíšeme do protokolu.  

 

3.3.7  Vyzkoušení tetanového stahu prstů horní končetiny proudem RS 

Při měření tohoto bodu musí být proud BASIS nulový, ovládací prvek BASIS v levé krajní 
poloze! Na čelním panelu přepneme tlačítkem průběh RS, ovládací prvek DOSIS nastavíme             
do levé krajní polohy. Přiložíme 2 elektrody na zápěstí „pacienta“ a velmi pomalu zvyšujeme proud 
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DOSIS, až do hodnoty, při které „pacient“ nedokáže sám ovládat prsty na ruce. Hodnotu zapíšeme                        
do protokolu a ovládací prvek nastavíme opět do levé krajní polohy. 

 

3.3.8  Kontrolní otázky 

• Jaký význam pro terapii má tlačítko DIR a REV?  
• Jaký odpor má suchá pokožka a pokožka zvlhčená elektrodovým roztokem? 
• Co jsou to tzv. Bernardovy proudy? 
• Co způsobuje velký přechodový odpor u nevhodných elektrod? 
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4  Vypracování jednotlivých bodů laboratorní úlohy 

4.1  Měření maximálního rozsahu stejnosměrného galvanického proudu 
BASIS 

Důležité je v tomto bodě správné zapojení altimetru ESCORT 3146A. Pro měření velikosti 
proudu musí být přístroj zapojen do série. 

Maximální galvanický proud BASIS jsem pak podle postupu naměřil 20,153 mA.  

4.2  Závislosti galvanického proudu BASIS na velikosti odporu 

 Tabulka č. 5 a graf č. 1 znázorňují výsledky měření při počátečním proudu 5 mA. 

kΩ mA 

0 5 

0,2 4,987 

0,4 4,962 

0,6 4,953 

2 4,843 

4 4,761 

6 4,638 

10 4,449 

30 3,658 

40 3,38 

60 2,832 

100 2,097 

Tab. č. 5 Závislost BASIS na velikosti odporů (počáteční proud 5mA) 
 

 
 

Graf č. 1 Grafické znázornění závislosti BASIS na velikosti odporů (počáteční proud 5mA) 
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Tabulka č. 6 a graf č. 2 znázorňují výsledky měření při počátečním proudu 10 mA. 

 
kΩ mA 

0 10 

0,2 9,997 

0,4 9,96 

0,6 9,932 

2 9,713 

4 9,538 

6 9,251 

10 8,827 

30 6,045 

40 5,019 

60 3,325 

100 2,098 

Tab. č. 6 Závislost BASIS na velikosti odporů (počáteční proud 10mA) 
 

 
Graf č. 2 Grafické znázornění závislosti BASIS na velikosti odporů (počáteční proud 10mA) 
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4.3  Monitorování průběhů proudů MF, DF, CP, LP, RS, MM 

Pro jednotlivé průběhy jsem z osciloskopu ukládal obraz obrazovky. Některé průběhy jsou 
proměnlivé a doba proměnlivosti je příliš dlouhá, aby se vešel celý průběh do jednoho obrázku. 
Proto jsou tyto průběhy rozděleny do více obrázků. 

4.3.1  Zaznamenání průběhu DF 

 
Obr. č. 17 Obrázek osciloskopu znázorňující průběh DF 

 
 

Frekvence průběhu DF je  100 Hz a délka impulzu je 10 ms. 

4.3.2  Zaznamenání průběhu MF 

 
Obr. č. 18 Obrázek osciloskopu znázorňující průběh MF 

 
 

Frekvence průběhu MF je 50 Hz, délka impulzu 10 ms, délka pauzy 10 ms. 
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4.3.3  Zaznamenání průběhu CP 

 

 
Obr. č. 19 Obrázek osciloskopu znázorňující průběh CP 

 

Zde se nevešel celý průběh na obrazovku osciloskopu, proto je zaznamenán ve dvou částech, 
které se pravidelně střídají. 1 sekundu je frekvence 100 Hz, délka impulzu je 10ms a 1 sekundu  je 
frekvence 50 Hz a délka impulzu je 10 ms, délka pauzy 10 ms. Jedná se o kombinaci průběhů DF a 
MF. 

4.3.4  Zaznamenání průběhu LP 

 

 
Obr. č. 20 Obrázek osciloskopu znázorňující průběh LP 

 

Opět bylo potřeba zaznamenat celý průběh do více obrázků. U tohoto průběhu je po 5-ti 
sekundách průběhu MF (frekvence průběhu MF je 50 Hz, délka impulzu 10 ms, délka pauzy 10 ms) 
vyplňována pauza mezi impulzy druhou půlvlnou s postupně se zvyšující amplitudou, která                     
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po dosažení nastavené intenzity mění původní MF na DF (frekvence průběhu DF je 100 Hz a délka 
impulzu je 10 ms). Několik sekund (přibližně 13) probíhá DF a opět plynule přechází na MF.  

4.3.5  Zaznamenání průběhu RS 

 

 
Obr. č. 21 Obrázek osciloskopu znázorňující průběh RS 

 
 

Průběh RS je rytmicky přerušovaný proud MF (frekvence průběhu MF je 50 Hz, délka 
impulzu 10 ms, délka pauzy 10 ms)  – 1 sekunda MF, 1 sekunda pauza. 

 

4.4  Zatěžovací charakteristika  průběhu DF 

Výsledky jsou zaznamenány do tabulky č. 7 a hodnoty vyneseny do grafu č. 3. 
 

kΩ mA 

0 5 

0,2 4,975 

0,4 4,965 

0,6 4,946 

2 4,845 

4 4,767 

6 4,641 

10 4,439 

30 3,525 

40 3,107 

60 2,319 

100 1,582 

Tab. č. 7 Výsledky zatěžovací charakteristiky průběhu DF (počáteční proud 5mA) 
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Graf č. 3 Grafické znázornění zatěžovací charakteristiky průběhu DF (počáteční proud 5mA) 
 

10% z počátečních 5 mA je 0,5mA. Tedy pokles o 10% budeme sledovat při proudu 4,5mA. 
Této hodnotě podle tabulky je nejbližší odpor o hodnotě 10 kΩ. 

 

4.5  Výpočet max. proudu BASIS podle plochy elektrody 

K vypočítání max. proud je třeba vědět, že plošná hustota proudu nesmí přesáhnout hodnotu 
0,1 – 0,2 mA/cm2. Vyšší hodnota je pro pacienta nebezpečná. 

Měřil jsem na dvou typech elektrod. Změřil jsem jejich plochu pravítkem. A podle výše 
uvedených hodnot jsem dopočítal maximální proud, který je možno do elektrody pustit. Změřená 
plocha však není dokonale přesná, jedná se spíše o orientační hodnotu. Např. elektoda Medtronic 
obr. 22 má obtížně změřitelnou plochu díky jejímu tvaru. 

 

Obr. č. 22 Elektroda Medtronic 
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Elektroda Medtronic má rozměry 7,5cm x 9cm. Její plocha je tedy 67,5 cm2. Maximální proud 
BASIS, který můžeme použít na pacienta je tedy 6,75 mA – 13,5 mA. 

 

 

Obr. č. 23 Elektroda Ambu 

 

 Elektroda Ambu má průměr 2 cm. Její plocha je tedy 3,14 cm. Maximální proud BASIS, 
který můžeme použít na pacienta je tedy 0,314 mA – 0,628 mA. 

4.6  Experimentální měření citlivosti  

Nejprve jsem vyzkoušel měření s elektrodou VIVOMED Ac/AgCl viz. obr. 24, která však 
způsobovala bolestivé pálení pokožky. Toto pálení bylo zřejmě způsobeno vysokým přechodovým 
odporem. Tyto elektrody nejsou pro měření vhodné. Dalším typem, který jsem vyzkoušel byly 
elektrody Ambu viz. obr. 21, u kterých bylo toto pálení minimální, téměř neznatelné. Měření jsem 
proto prováděl na těchto elektrodách. 
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Obr. č. 24 Elektroda VIVOMED Ag/AgCl 
 

Elektrody jsem umístil na své předloktí viz. obr. 25. Zvyšoval jsem hodnotu proudu DOSIS 
při nastaveném průběhu CP. Jemné brnění bylo cítit zhruba již od 0,5 mA avšak nešlo příliš jasně 
cítit, jaký průběh proud má. Od 1 mA byly již znatelně rozeznatelné pauzy a frekvence průběhu CP. 
Při tomto měření je důležité ponechat hodnotu proudu BASIS na nulové hodnotě. Při nesprávném 
použití může dojít k poškození pokožky díky leptavému účinku tohoto proudu. 

 

Obr. č. 25 Rozložení elektrod na předloktí a jejich připojení k pacientskému kabelu 

 

4.7  Vyzkoušení tetanového stahu prstů horní končetiny proudem RS 

Na předloktí jsem nalepil elektrody AMBU viz. obr. 25 a připojil je k pacientskému kabelu. 
Na přístroji jsem navolil průběh RS. Opět jsem proud BASIS ponechal na nulové hodnotě. Zvyšoval 
jsem hodnotu DOSIS. Proud RS má dráždivé, motorické účinky, kontrakce nejsou příjemné a mohou 
být i bolestivé. Svaly se postupně působením proudu stahovaly a uvolňovaly. Při hodnotě proudu  
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1,5 mA bylo již obtížné při stažení svalů proudem narovnat prsty, při hodnotě 2,5 mA již prsty 
narovnat nešly a stimulace byla dosti nepříjemná. 

4.8  Kontrolní otázky 

 
• Jaký význam pro terapii má tlačítko DIR a REV?  

DD prudy mají nezanedbatelnou složku galvanickou a při předpisu i vlastní aplikaci 
musí být počítáno s potencionálním leptavým účinkem. Bezpečná délka statické aplikace 
(bez dalších opatření) je do 6-ti minut. Pokud je však při předpisu zjištěno, že                       
u konkrétního pacienta bude celková doba aplikace 6 až 12 minut, musí být předepsáno 
tzv. přepólování =  změna polarity elektrodů. Účinkem galvanické složky dochází 
k okyselování roztoku pod anodou a alkalizaci roztoku pod katodou. Tím se vytvářejí 
ochranné roztoky, které začnou plnit svou úlohu ihned po přepólování. Tlačítka DIR a 
REV proto umožňují přepínání přímého a reverzního proudu. 

• Jaký odpor má suchá pokožka a pokožka zvlhčená elektrodovým roztokem? 

Suchá pokožka má pro malý obsah elektrolytů velký odpor. Vyjadřujeme jej formou 
plošného odporu a dosahuje hodnoty 2 MΩ . cm-2, zatímco u kůže zvlhčené 
elektrodovým roztokem klesá odpor na hodnoty okolo 0,01 – 0,05 MΩ . cm-2. 

• Co jsou to tzv. Bernardovy proudy? 

Bernardovy proudy jsou proudy, které náhodně objevil francouzský stomatolog 
Bernard. Jsou velmi rozšířenou formou nízkofrekvenční terapie. Jedná se o 
nízkofrekvenční sinusové monofázické proudy (DOSIS), nasedající na galvanickou 
složku (BASIS). 

• Co způsobuje velký přechodový odpor u nevhodných elektrod? 
 

Velký přechodový odpor mezi elektrodou a pokožkou způsobuje nepříjemné pálení 
pokožky, v takovém případě nelze použít daný typ elektrod nebo je třeba použít vodivý 
gel. 

4.9  Doba potřebná pro vypracování laboratorní úlohy a předpokládané 
znalosti 

Celá laboratorní úloha je vytvořena tak, aby ji studenti byli schopni změřit přibližně za 45 
min. Předpokládá se však předem nastudovaná teorie k DD proudům a seznámení se s ovládacími 
prvky přístroje Diadynamic DD 5A. Díky možnosti jednoduše přepínat velikosti odporů na výrobku 
dekádový potenciometr je čas pro měření úlohy mnohem kratší než v případě, že by museli studenti 
do obvodu sami připojovat odpory vždy je měnit. Při monitorování průběhů na osciloskopu se 
předpokládá základní znalost ovládání osciloskopu. Při praktickém měření na studentech je 
zapotřebí ohleduplnost jednoho k druhému. 

Kompletní zadání laboratorní práce, která bude předkládána studentům na cvičení, je 
přiložena v části přílohy této bakalářské práce. 
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Závěr 

Výsledkem této práce bylo vytvoření laboratorní úlohy pro měření na elektrostimulačním 
přístroji Diadynamic DD 5A. Tomuto hlavnímu cíli předcházela oprava pacientského kabelu, který byl 
přerušen a bylo třeba jej znovu připájet ke konektoru a zaizolovat.  

Dále byla potřeba vymyslet, jakým způsobem se bude měnit odpor na výstupu přístoje, jelikož 
jsem potřeboval demonstrovat, jak se mění velikost proudu v závislosti na velikosti kladeného odporu. 
Vytvořil jsem proto výrobek, který jsem pojmenoval jako dekádový potenciometr. Jedná se o 12 různě 
velkých odporů, které jsou připojeny na ovládací prvek, který má 12 poloh, vždy jedna poloha sepne 
jeden odpor do obvodu. Tímto se především dost zkrátí měření a ulehčí to studentům práci. 

Cílem laboratorní úlohy je bližší seznámení s přístrojem Diadynamic DD 5A a vyzkoušením 
různých typů proudů, které přístroj dokáže vytvářet. Po proměření laboratorní úlohy by si studenti 
měli prohloubit své teoretické znalosti. Prostřednictvím této laboratorní úlohy by se měli dále naučit, 
jak vypadají jednotlivé diadynamické proudy, budou schopni jejich porovnání a díky praktické části, 
kdy si mohou přístroj sami na sobě vyzkoušet mohou účinky cítit sami na sobě.  Studenti by měli umět 
po vypracování této laboratorní úlohy pracovat s přístrojem Diadynamic DD 5A a ovládat veškeré 
jeho funkce. Jednotlivé body laboratorní úlohy byly sestaveny co nejjednodušeji pro pochopení a 
náležitému samostatnému vypracování úlohy.  
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Příloha I. Laboratorní úloha v českém jazyce 
 
 

1 Diadynamické proudy – Diadynamic DD 5A – 
elektroléčba 

 
1.1 Cíl úlohy 
 

Cílem úlohy je demonstrovat účinky diadynamických proudů. 

Co se v této laboratorní úloze naučíte? 

Praktické cvičení vás seznámí se základními druhy diadynamických proudů DF, MF, 
CP, LP, RS, MM, které se používají ve fyzikální elektroterapii, se způsobem jejich vzniku a 
působením                     na lidskou tkáň. Průběhy budou monitorovány a měřeny jejich základní 
parametry na přístroji Diadynamic DD 5A. 

• Dozvíte se, jak vypadají základní diadynamické proudy, které se používají ve 
fyzikální elektroterapii. 

• Zjistíte, jaká je závislost mezi přechodovým odporem mezi pokožkou a 
elektrodou a velikostí proudu. 

• Vyzkoušíte si působení pulzní složky diadynamického proudu sami na sobě. 
 

1.2 Zadání 
 
 
1. Změřte maximální rozsah galvanického proudu BASIS. 
2. Určete závislost velikosti galvanického proudu BASIS na velikosti odporu . 
3. Monitorujte průběhy proudů MF, DF, CP, LP, RS na osciloskopu. 
4. Určete zatěžovací charakteristiku průběhu DF. 
5. Vypočtěte maximální velikost proudu BASIS, která může být použita pro různé 

elektrody. 
6. Experimentálně vyzkoušejte citlivost na diadynamický proud. 
7. Vyzkoušejte tetanový stah prstů horní končetiny proudem RS. 
 
 

1.3   Použité vybavení 
 
 
• Přístroj Diadynamic DD 5A  
• Pacientský kabel k přístroji Diadynamic DD 5A 
• Dekádový potenciometr 
• Multimetr ESCORT  3146 A s propojovacími kabely  
• Osciloskop Tektronix TDS 2024 s paměťovou kartou a propojovacím kabelem                     

( zakončen 2ks banánky) 
• Pravítko 
• Elektrody: velké elektrody Medtronic, malé elektrody Ambu 
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1.4 Teoretický rozbor 
 

Diadynamické proudy (DD) jsou velmi rozšířenou formou nízkofrekvenční terapie. 
Objevil je náhodně (díky poruše přístroje pro klidovou galvanizaci) francouzský stomatolog 
Bernard v roce 1929 (proto také „Bernardovy proudy“). Principem této metody je aplikace 
nízkofrekvenčních sinusových monofázických proudů (DOSIS), nasedajících na galvanickou 
složku (BASIS).  

 

 

Obr. 1 Diadynamický proud, 1- galvanická složka (BASIS), 2- pulzní složka (DOSIS – znázorněn 
proud MF) 

 

Přístroj Diadynamic DD5A byl vyroben ve waršavském závodě RIDAN Warszawa 
(pozdější PEM), jenž byl jedním z nejúspěšnějších výrobců fyzioterapeutické techniky v zemích 
rady vzájemné hospodářské pomoci. Tvoří diadynamické proudy užívané k terapeutickým 
účelům. Přístroj DD5A je určen k léčbě onemocnění traumatologického, neurologického, 
interního a kožního původu. Používané uvedené proudy, tzv. Bernardovy, vznikají usměrněním 
sinusového napětí o frekvenci 50 Hz, a to jednocestně nebo dvoucestně a vzájemnou kombinací 
a jejich amplituda se nastavuje regulátorem DOSIS. Regulačním knoflíkem BASIS lze tyto 
proudy podložit stejnosměrným proudem (galvanickým). Tlačítka na panelu DIR a REV určují 
přímý nebo inverzní proud do pacienta. Průběhy proudů lze sledovat na obrazovce přístroje.  

Přestože se DD proudy řadí mezi proudy nízkofrekvenční, mají nezanedbatelnou složku 
galvanickou a při předpisu i vlastní aplikaci musí být počítáno s potencionálním leptavým 
účinkem. Je proto nutno počítat s tím, že plošná hustota proudu nesmí přesáhnout hodnotu             
0,1 – 0,2 mA/cm2. V případě velkých plošných elektrod je třeba dávat pozor na riziko nárůstu 
proudové hustoty  nad bezpečnou mez, pokud je elektroda jakkoliv deformovaná, při deformaci 
může dojít ke ztrátě kontaktu některých částí elektrody.                                   

 Bezpečná délka statické aplikace (bez dalších opatření) je do 6-ti minut. 

 Pokud je však při předpisu zjištěno, že u konkrétního pacienta bude celková doba 
aplikace 6 až 12 minut, musí být předepsáno tzv. přepólování =  změna polarity elektrodů. 
Účinkem galvanické složky dochází k okyselování roztoku pod anodou a alkalizaci roztoku pod 
katodou. Tím se vytvářejí ochranné roztoky, které začnou plnit svou úlohu ihned po 
přepólování. Pokud okolnosti nebo stav pacienta nedovolují změnu polarity, a nebo doba 
aplikace je delší než 12 minut, musí být použity ochranné roztoky. V tomto případě je třeba mít 
dobře označené elektrody, aby nedošlo k poleptání pacienta. 

Pro měření na přístroji Diadynamic DD5A je potřeba klást přístroji elektrický odpor. 
Hodnoty elektrických odporů by měly být různě velké, aby byla zřejmá závislost proudů DOSIS 
a BASIS              na velikosti odporu. Pro snadnější a rychlejší měření máte proto k dispozici 
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výrobek, který obsahuje 12 hodnot elektrických odporů s hodnotami 0, 200, 400, 600, 2 k, 4k,    
6 k, 10 k 30 k, 40 k, 60 k, 100 kΩ. Odpory jsou napájeny na desku a obvod propojen s 12-ti 
polohovým přepínačem, pomocí kterého můžete přepínat jednotlivé odpory. Vše je uloženo 
v krabičce, na které jsou vyvedeny 4 konektory. Konektory Ui + a Ui- slouží pro připojení 
pacientského kabelu z přístroje Diadynamic DD 5A a pro připojení multimetru ESCORT 3146 
A. Konektory Uo+ a Uo- slouží k propojení s osciloskopem.  

 

Obr. č. 2 Jednoduché překreslení čelní strany přístroje Diadynamic DD 5A 
 

 

a) tlačítko DF slouží pro spuštění dvoucestně usměrněného síťového proudu, f = 100 Hz, 
délka impulzu 10 ms, délka pauzy 0 ms 

b) tlačítko MF slouží pro spuštění jednocestně usměrněného síťového proudu, f = 50 Hz, 
délka impulzu 10 ms, délka pauzy 10 ms 

c) tlačítko CP slouží pro spuštění frekvenční modulace skokem : 1 sekunda MF (50 Hz), 1 
sekunda DF (100 Hz) 

d) tlačítko LP slouží pro spuštění frekvenční + amplitudové modulaci : po několika 
sekundách průběhu MF vyplňuje pauzy mezi impulzy druhá půlvlna s postupně se 
zvyšující amplitudou, která po dosažení nastavené intenzity mění původní MF na DF. 
Několik sekund probíhá DF a opět plynule přechází na MF 

e) tlačítko RS slouží pro spuštění rytmicky přerušovaného proudu MF – 1 sekunda MF,             
1 sekunda pauza 

f) tlačítko MM slouží pro spuštění amplitudově modulovaného proudu MF 

g) obrazovka osciloskopu na níž můžeme orientačně sledovat tvar signálu 

h) tlačítko DIR slouží k přepnutí na přímý proud do elektrod inverzní  

i) tlačítko REV umožňuje přepnout proud na inverzní do elektrod 

j) ručkový miliampérmetr ukazující hodnotu BASIS 

k) ručkový miliampérmetr ukazující hodnotu DOSIS 
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l) ovládací prvek BASIS  

m) ovládací prvek DOSIS 

n) kontrolka signalizující zapnutý přístroj 

o) tlačítko pro zapnutí přístroje 

p) konektor pro pacientský kabel 

 

1.5 Pracovní postup 
 
1.5.1 Postup k bodu č. 1:  
1. Před zapnutím přístroje Diadynamic DD 5A nastavíme ovládací prvky BASIS a DOSIS         

do levé krajní polohy.  

2. Vlevo přepneme tlačítkem na diadynamický proud DF. Ovládací prvek DOSIS 
nepoužíváme! 

3.  Do zkratového výstupu zapojíme multimetr ESCORT 3146A.  

4. Nyní pomalu zvyšujeme stejnosměrný galvanický proud ovládacím prvkem BASIS až                   
na maximum. Z multimetru odečteme hodnotu proudu a zapíšeme. Ovládací prvek 
BASIS opět nastavíme do levé krajní polohy. 

 

1.5.2  Postup k bodu č. 2:  
1. Na výstup přístroje zapojíme na pacientský kabel dekádový potenciometr s hodnotami               

(0, 200, 400, 600, 2 k, 4k 6 k, 10 k 30 k, 40 k, 60 k, 100 kΩ). Zapojení je znázorněno                       
na obrázku č. 3.  

2. Proud BASIS nastavíme na 5 mA ovládacím prvkem BASIS při hodnotě RZ = 0 Ω. 
Hodnoty proudu odečítáme na multimetru ESCORT 3146A. Ručkové měřící přístroje na 
předním panelu Diadynamicu jsou spíše pro orientační nastavení, ale pro měření nejsou 
přesné! Ovládací prvek DOSIS nenastavujeme a ponecháme v levé poloze. Přepínáme                              
na dekádovém potenciometru hodnoty. Při každé hodnotě odečteme proud na měřícím 
přístroji, který je zařazen do série se zátěží. Veškeré hodnoty zapisujeme do tabulky a 
poté je v excelu zakreslíme do grafu. 
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Obr. 3 Schéma zapojení pro měření proudu 

 

Dále provedeme stejné měření, ale s tím rozdílem, že počáteční proud BASIS nastavíme                
na hodnotu 10 mA. Veškeré hodnoty zapisujeme do tabulky a poté je v excelu zakreslíme 
do grafu. 

 

kΩ mA mA 

0 5 10 

0,2 

  0,4 

  0,6 

  2 

  4 

  6 

  10 

  30 

  40 

  60 

  100 

  Tab. č  1 Závislost BASIS na 
velikosti odporů 

 

 
1.5.3 Postup k bodu č. 3:  
1. Na pacientský kabel přístroje Diadynamic DD 5A připojíme dekádový potenciometr, 

nastavený na hodnotu  2 kΩ a z něj budeme monitorovat postupně průběhy proudů MF, 
DF, CP, LP, RS na osciloskopu Tektronix TDS 2024.  

2. Ovládací prvek DOSIS tentokrát nastavíme podle ručkového přístroje na předním panelu 
přístroje Diadynamic DD 5A na hodnotu přibližně 1 – 2 mA. Ovládací prvek BASIS 
momentálně nepoužíváme a dáme jej do krajní levé polohy.  

3. Průběhy jednotlivých typů proudů sledujeme na obrazovce osciloskopu Tektonix TDS 
2024. Postupně je ukládáme na paměťovou kartu a u průběhů proudů MF, DF a CP 
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změříme šířku pulzů a jejich opakovací frekvenci. Hodnoty a obrázky přidáme                       
do protokolu vždy ke každému průběhu. 

 

1.5.4 Postup k bodu č. 4:  
1. Cílem tohoto bodu bude změřit a zakreslit zatěžovací charakteristiku průběhu proudu DF 

při nastaveném proudu 5 mA v oboru zatěžovacích rezistorů o hodnotách 0, 200, 400, 
600, 2 k, 4k 6 k, 10 k 30 k, 40 k, 60 k, 100 kΩ. Podle obrázku č. 3 zapojíme dekádový 
potenciometr a měříme proud tekoucí do zátěže. Při RZ = 0 Ω nastavíme ovládacím 
prvkem DOSIS proud 5 mA. Ovládací prvek BASIS nepoužíváme a necháme jej v levé 
krajní poloze.  

2. Hodnoty naměřeného proudu pro různé zatěžovací rezistory zapíšeme do tabulky a 
vyneseme je do grafu. Z naměřených hodnot a grafu pak určíme hodnotu RZ, při které 
klesne proud o 10% z nastavené hodnoty. 

 
kΩ mA 

0 5 

0,2 

 0,4 

 0,6 

 2 

 4 

 6 

 10 

 30 

 40 

 60 

 100 

 Tab. č. 2 Výsledky zatěžovací charakteristiky průběhu DF  

 
1.5.5 Postup k bodu č. 5:  
1. Cílem je zjistit velikosti ploch jednotlivých typů elektrod a vypočítat maximální hodnotu 

proudu, která může být použita pro jednotlivé elektrody.  

2. Nejprve změřte plochu velké elektrody Medtronic a poté plochu kulaté malé elektrody 
Ambu. 

3. Převěďte plošnou hustotu proudu BASIS tak, aby nedošlo k leptavým účinkům. 

 

1.5.6  Postup k bodu č. 6:  
1. Při tomto měření musí být proud BASIS nulový, ovládací prvek BASIS nastavíme do 

levé krajní polohy!  

2. Navolíme typ proudu CP, ovládací prvek DOSIS nastavíme do levé polohy. 
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3. Na předloktí přiložíme 2 elektrody podle obrázku č. 4.  

4. Velmi pomalu zvyšujeme proud DOSIS, až do hodnoty, kdy je cítit stimulace. Hodnotu 
proudu odečteme na ručkovém měřícím přístroji na předním panelu DD 5A a poté proud 
snížíme na nulu. Hodnotu zapíšeme do protokolu. 

 

Obr. č. 4 Rozložení elektrod na předloktí 
 
 

1.5.7 Postup k bodu č. 7:   
1. Při měření tohoto bodu musí být proud BASIS nulový, ovládací prvek BASIS v levé 

krajní poloze!  

2. Na čelním panelu přepneme tlačítkem průběh RS, ovládací prvek DOSIS nastavíme             
do levé krajní polohy.  

3. Přiložíme 2 elektrody na zápěstí podle obrázku č. 4  

4. Velmi pomalu zvyšujeme proud DOSIS,  až do hodnoty, při které nedokážeme sami 
ovládat prsty na ruce.  

5. Hodnotu zapíšeme do protokolu a ovládací prvek nastavíme opět do levé krajní polohy. 

 

1.6  Kontrolní otázky 
1. Jaký význam pro terapii má tlačítko DIR a REV? 

2. Jaký odpor má suchá pokožka a pokožka zvlhčená elektrodovým roztokem? 

3. Co jsou to tzv. Bernardovy proudy? 

4. Co způsobuje velký přechodový odpor u nevhodných elektrod? 

 

 

1.7 Seznam doporučené literatury 
[MUC09] MUČKA, J.: Zařízení pro elektroterapii - laboratorní úloha: Bakalářská 
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práce. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, FEI, 2009. 

 
 
 
Příloha II. Laboratorní úloha v anglickém jazyce 
 

1   Diadynamic electrics currents – Diadynamic DD 5A – 
electrotherapy 

 
1.1 The goal of laboratory excercise 
 

The goal of laboratory excercise is demonstrate the diadynamic electrics currents. 

What you will learn with this excercise? 

The practikal excercise introduce you the basic type sof diadynamic electrics currents 
DF, MF, CP, LP, RS, MM, which are using in physical electrotherapy, with the way that rise 
and functioning on the human tissue. The developments will be monitoring and will be measure 
tha basic parameters on the instrument Diadynamic DD 5A  

• You will come to know, how does the basics diadynamic electrics currents look, 
which are using in physical electrotherapy. 

• You will come to know, what is dependance in between the contact resistence              
in between the epidermis in between the electrode and the size of electric current. 

• You will try the functioning the wave current of diadynamic current on each 
other. 

 

1.2 Task 
 
1. Measure the max. extensit of current BASIS. 
2. Establish the dependance the size of the galvanic current BASIS on the size of 

electric resistence. 
3. Monitoring the contiunances of currents MF, DF, CP, LP, RS on the osciloscope. 
4. Establish the charakteristic of DF. 
5. Calculate the max. size of the current BASIS, which can be use for different types 

of electrodes.  
6. Use the sensibility on diadynamic current experimentally. 
7. Try the tetanus contraction on your fingers with current RS. 
 
 

1.3 Used accessories 
 
• The instrument Diadynamic DD 5A  
• Patients cable for the Diadynamic DD 5A  
• Decade volume-control 
• Multimetr ESCORT  3146 A with cables 
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• Oscilloscope Tektronix TDS 2024 with memory card and cables ( with 2 parts 
with bananas connectors ) 

• The ruler 
• The electrodes: big electrodes Medtronic, small electrodes Ambu 
 
 
 
 

1.4   Theoretic analyse 
 

Diadynamic currents are very expanded in the lowfrequency therapy. The french 
stomatologist Bernard discovered the diadynamic currents in 1929. The principle of this method 
is aplication lowfrequency sinus monophases currents (DOSIS) with galvanic unit (BASIS).  

 

 

Picture 1: Diadynamic current, 1- galvanic unit (BASIS), 2- pulsuting unit (DOSIS – ilustration the 
current MF) 

 

The instrument Diadynamic DD5A was made in the faktory RIDAN, Poland. The 
Diadynamic DD 5A creates diadynamics currents. The instrument DD5A is identified                    
for therapy traumatological, neurological, intern and dermatological problems. DD5 A use 
Bernards currents with the frequency 50 Hz. The buttons DIR and REV are for direct                
or inverted current. It is possible the watching the developments of currents on the tube                      
of  instrument.  

The diadynamic currents have a mordant influence. So verry important is max. surface 
current density (0,1 – 0,2 mA/cm2). When are the electrodes deformated, is very important have 
a recpect to that, because the contact between the epidermis and elecrodes can be bad. 

The safety time of application (without any others equipments) is 6 minutes. 

If the time of application  will be more than 6-12 minutes, we must change the polarity. 
The galvanic unit make the acidification of the fusion under the anode and  alcalification                        
of the fusion under the cathode. So that is the system of the creation the safety fusion. 

For the measures on Diadynamic DD 5A is need to put up the electric resistance.                
The values of the electric resistances must be different, because must be obvious the 
dependance between BASIS, DOSIS and size of the electric resistance. I made the product for 
faster measuration. The product has 12 types of electric resistance (0, 200, 400, 600, 2 k, 4k 6 k, 
10 k 30 k, 40 k, 60 k,               100 kΩ). The resistances are connected with the alternativ switch. 
All is in the box with 4 connectors. Connectors Ui + a Ui- are for connection with  the pacients 
cable and for multimeter ESCORT 3146 A. Connectors Uo+ a Uo- are for connection with               
the osciloscope.  
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Picture 2: Elementary scheme of the frontal side Diadynamic DD 5A 
 

 

a) button DF for current with f = 100 Hz, time of impulse 10 ms, time of pause 0 ms 

b) button MF for current with f = 50 Hz, time of impulse 10 ms, time of pause 10 ms 

c) button CP for current with : 1 seconds MF (50 Hz), 1 seconds DF (100 Hz) 

d) button LP for current with : a few seconds MF than the pauses between impulses are in 
sequence fill in with the mounting intensity, now we have the current DF, after the few 
seconds fluently begin current MF 

e) button RS for current with: rythmical broken MF – 1 seconds MF, 1 seconds pause 

f) button MM for modulated MF 

g) tube of osciloscope 

h) button DIR – direct current 

i) button REV – inverted current 

j) ammeter DOSIS 

k) ammeter BASIS 

l) controler BASIS  

m) controler DOSIS 

n) pilot light on/off 

o) turn on/ogg 

p) connector for patients cable 
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1.5 Work operation 
 
1.5.1 Plan for point  1:  
5. Adjust BASIS and DOSIS on left location,  before switch on Diadynamic DD 5A.  

6. Turn on the current DF. Don´t use the controler DOSIS! 

7.  Connect the ESCORT 3146A  

8. Increase the BASIS on the maximum slowly. From ECSORT 3146A find out the values 
of the eletric current. The controler DOSIS adjust back on the left location. 

 

1.5.2  Plan for point  2:  
3. Conect the decade volume-control on patiens cable. Connecting is on picture                   

number           3.  

4. Adjust electric current BASIS on 5 mA close to RZ = 0 Ω. Scan values of electric current 
on ESCORT 3146A. The controler DOSIS must be in the left location. Switch-over the 
values on decade volume-control. Write the values on the Schedule and made the graph. 

 

 

Picture 3 Scheme connecting for measuration of electric current 
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Do the same measuration with the initial electric current BASIS on 10 mA.  

 

kΩ mA mA 

0 5 10 

0,2 

  0,4 

  0,6 

  2 

  4 

  6 

  10 

  30 

  40 

  60 

  100 

  Schedule number 1 
Dependability 

between BASIS and 
the electric resistance 

 

 
1.5.3 Plan for point  3:  
4. Conect the decade volume-control on patiens cable. Connecting is on picture                   

number           3. Adjust the value 2 kΩ. Connect the osciloscope Tektronix TDS 2024.  

5. The controler DOSIS adjust on 1-2mA. Don´t use the BASIS. The BASIS controler must 
be on the left location.  

6. Save the different electric current on the memory card. Measure the frequences and  
pauses. Paste the pictures there. 

 

1.5.4 Plan for point  4: 
3. Measure and draw the charakteristik of DF. Connect (picture 3) the decade volume-

control, adjust 5 mA . Don´t use the BASIS controler. 

4.  The values of the electric current write in the schedule and made the graph. Calculate the 
value, when the electric current sags for 10%. 
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 Schedule 2 Results of charakteristic DF  

 
1.5.5 Plan for point  5:  
4. Calculate the maximum electric current, which can be used for different electrodes.  

5. Take the measurements areas of Medtronic and Ambu electrodes. 

6. Calculate the surface current density so that can´t impend the biting. 

 

1.5.6  Plan for point  6:  
5. The electric current BASIS must be 0 mA!  

6. Turn on the CP, controler DOSIS adjust on the left location. 

7. Place to the forearm 2 electrodes (picture 4) 

8. Increase the DOSIS slowly on the possition, when you feel the stimulation. Write the 
value of the electric current. 

 

Picture 4 Lay of the electrodes on the forearm 
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1.5.7 Plan for point  7:  
6. The BASIS must be adjust on 0 mA! 

7. Turn on the current RS on the front panel. Adhust the DOSIS on the left location.  

8. Place to the forearm 2 electrodes (picture 4). 

9. Increase the DOSIS very slowly on the possition, when you can´t move with our fingers.  

10. Write the value of the electric current. 

 

1.6  Control questions 
5. How important is the button DIR and REV for electrotherapy? 

6. How bigger is the electric resistence on the dry epidermis and on the wet epidermis with 
the electrodes  fusion.  

7. What are the Bernards currents? 

8. What makes the transitional electric resistence in  unacceptable electrodes? 

 

1.7 Summary of  recomended literature 
 

[MUC09] MUČKA, J.: Zařízení pro elektroterapii - laboratorní úloha: 
Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, FEI, 2009. 
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