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TERAPIE
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Prosím seznamte se u zdravotních indikací s jednotlivýmii programovými pokyny

TVAROVÁNÍ POSTAVY S PŘÍSTROJEM ULTRATONE FUTURA PLUS
Nyní máte k dispozici Vašeho vlastního osobního trenéra, tělocvičnu, salon krásy, lázeňské
sanatorium a rehabilitační kliniku a to vše se vejde do malé přenosné brašny.
Není pochyb o tom, že pravidelné cvičení a zdravá dieta jsou velmi důležité pro to, jak se cítíte
a jak vypadáte. Udržet se v kondici a vypadat hezky však stojí spoustu námahy. Zdravé tělo není
jen životně důležité pro dobrý pocit pohody, musíte být také spokojeni s tím, jak tělo vypadá.
Zdravé svaly urychlují Váš metabolismus a podporují i správné držení těla a pevnou postavu.
Jakmile jednou začnou ochabovat Vaše svaly, začne ochabovat i Váš duch. Proto je důležité
řádně je procvičovat udržovat je v dobré kondici. Kde ale vzít čas na všechna ta cvičení a
ošetřování, která jsou tak důležitá pro udržení Vašeho zdraví a kondice.
Odpověď zní: Futura Plus. Zatímco odpočíváte, speciální programy Futura Plus procházejí
sériemi signálů a pulsů, které Vám poskytují soustředěnou péči v pohodlí Vašeho domova. Vaše
Futura Plus je vybavena základní kazetou s PROGRAMY NA TVAROVÁNÍ POSTAVY, která
obsahuje čtveřici perfektně vyvážených cílených fyziosekvenčních programů:
DOSTAT SE DO FORMY & ZHUBNOUT pro úbytek centimetrů v pase
ZESÍLENÍ & TONUS pro protažení ochablého svalstva
ZPEVNĚNÍ & POSÍLENÍ pro procvičení slabých svalových partií
DRŽENÍ TĚLA pro vyváženou podporu svalstva na získání dobré siluety.
S přístrojem Futura Plus budete také moci používat další přídavné programové kazety, které
Vám dovolí vybírat si, co chcete procvičovat. Jednoduše zasunete příslušnou přídavnou
programovou kazetu a pak už se jen položíte na lehátko, zatímco Futura Plus dělá všechnu
práci za Vás.
V tomto návodu najdete pokyny k tomu, jak plně využít to, co Vám Vaše Futura Plus nabízí.
Zároveň Vám usnadní orientaci v jednotlivých ošetřovacích procedurách a v tom, jak a kam
přikládat jednotlivé aplikační elektrody.
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JAK FUTURA PLUS FUNGUJE
Řada funkcí těla je řízena prostřednictvím neurologických elektrických impulsů. Ultratone Futura
Plus jednoduše elektronicky napodobuje každý z těchto specifických impulsů, aby se vytvořila
celá řada rozdílných výsledných efektů, jako jsou hubnutí, tonizace svalů, tréning, redukce
celulitidy, lymfatická drenáž a mnoho dalších.
Každý program na jednotlivé kazetě vysílá v sekvenčních fázích příslušné signály, aby bylo
dosaženo správných parametrů ošetření. Když například cvičíte, způsobují přirozené signály
stahování a uvolňování svalů. Ultratone Futura Plus napodobuje tyto přirozené impulsy a tím
dochází ke kontrakci a uvolňování svalů způsobem, který se podobá normálnímu cvičení, u
kterého ale nehrozí nebezpečí vyčerpání či únavy.
Na rozdíl od běžných přístrojů, které nabízejí pouze monotónní opakování stejného signálu, je
každá kazeta Futura Plus se svými čtyřmi individuálními programy specificky ušita přímo na tělo.
Tyto plně sekvenční pravidelně se střídající programy ve skutečnosti reprodukují nejrůznější
podněty pro přirozené tělesné akce s neustálými pravidelně se střídajícími změnami, časovými
vzorci a úrovněmi intenzity a poskytují Vám tak to nejúčinnější ošetření přesně podle Vašich
požadavků na tvarování těla.
Aby se dosáhlo napodobení tohoto přirozeného typu neurologické činnosti, zapojila společnost
Ultratone do Vašeho přístroje Futura Plus mikroprocesorem řízené programy, které automaticky
mění délku stahů a uvolnění svalů, prostřídávají frekvence a cyklicky procházejí v každém
programu množstvím různých nastavení.
Každý program byl vytvořen tak, aby využil terapeutické cykly, které nejlépe vyhovují konkrétním
požadavkům na tvarování těla. Stejně jako u normálního cvičení byly i zde zařazeny sekvence
na rozehřátí a uvolnění, aby se po každé terapii s přístrojem Futura Plus zajistila úplná relaxace.
Spojte toto cvičení bez námahy se zdravou dietou a dosáhnete tak těch nejlepších možných
výsledků.
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PSYCHOSEKVENČNÍ SIGNÁLY Ultrawave®
Všechny přístroje Futura Plus jsou vybaveny signálem Monophasic Ultrawave® a
samonastavitelnými programy, v nichž se automaticky mění délky svalových kontrakcí, relaxační
doby, počet pulsů za sekundu, čas náběhu a šířky pulsů tak, aby poskytovaly odpovídající
stimulaci pro budování hezké postavy a obličeje.
Unikátní signály Ultrawave® dodávají tělu výkonné pulsy, čímž se zvyšuje komfort použití a
stimuluje se 100 % svalové tkáně ve vybraných partiích. Kombinací signálu Ultrawave® a pulsů
Ultratone Monophasic je také umožněno používání gelů a preparátů s aktivními složkami, aby
byla terapie komplexní a získané výsledky ještě lepší.

SCHVÁLENÍ PODLE ZDRAVOTNICKÝCH NOREM
Všechny přístroje Futura Plus byly testovány a jsou v souladu s:
Direktivou EC 93/42 pro Zdravotnické přístroje,
EN 60601-1:1990 pro Zdravotnická elektrická zařízení,
IEC 601-2-10:1987 pro Bezpečnost nervových a svalových stimulátorů a
EN 60601-1-2:1993 pro Elektromagnetickou kompatibilitu
Společností Ultratone specificky vytvořené mikroprocesorem řízené impulsy Vám dávají přesnou
a účinnou stimulaci, která získává i v úplném pohodlí rychlé výsledky. Mikroprocesorová
technologie zaručuje, že stimulace je přesně načasovaná a má správnou intenzitu k dosažení
optimálních výsledků. Jestliže má některý program i pozitivní zdravotní přínos, je to v tomto
návodu uvedeno.

OSOBNÍ TERAPEUTICKÝ SYSTÉM FUTURA PLUS
Váš přístroj se dodává v následující sestavě:
•
•
•
•
•
•
•

Přístroj Futura Plus
Futura Plus brašna přes rameno
Kazeta se základním psychosekvenčním programem Futura Plus
Samolepicí aplikační polštářky
Návod k použití
Zvláštní napáječ
Popruh na přístroj

NAPÁJECÍ ZDROJ A BATERIE
1.

Síťový adaptér (součástí dodávky)

Připojte externí síťový adaptér ke konektoru na levé straně přístroje a pak ho normálním
způsobem přes adaptační koncovku připojte k síti. Je důležité, abyste používali pouze správný
napájecí zdroj, proto se před započetím terapie přesvědčte, že jste vložili buď správné baterie
anebo společností Ultratone dodávaný zdroj (Typ PSP3). Při použití jiných zdrojů energie
nemůžeme zaručit bezpečnost.
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2.

Baterie (nejsou součástí dodávky)

Na spodní straně přístroje se nachází prostor pro baterie. Při vkládání baterií dodržte značení
a pak přístroj opět uzavřete. Je důležité, aby všech šest baterií mělo stejnou kapacitu. Jediná
vybitá baterie znemožní řádný provoz přístroje. Používejte nejlépe úplně nové baterie typu
MN1500, LR6 nebo AA či ekvivalentní. Baterie likvidujte bezpečným způsobem podle
doporučení výrobce.

VÝZNAM VAROVNÝCH SYMBOLŮ
Vypnuto
Zapnuto
Zařízení typu BF
Střídavý proud
Stejnosměrný proud
Zařízení třídy II
Pozor, podívejte se do návodu k použití
Datum výroby

VYZKOUŠEJTE SI SVŮJ PŘÍSTROJ
•
•
•
•
•
•

Odstraňte prázdnou kazetu zatlačením vypínače do polohy “eject”
Zasuňte namísto ní zvolenou programovou kazetu
Přístroje Ultratone jsou vybaveny bezpečnostním blokováním, které automaticky přístroj
vypne v případě, že některý z otočných voličů intenzity není v poloze “off”, všechny
otočné knoflíky musejí být vypnuty
Zapněte přístroj posunutím vypínače do polohy “l”, rozsvítí se zelená kontrolka
Jestliže zelená kontrolka bliká a přístroj vydává varovný zvukový signál, některý z
otočných voličů intenzity je zapnutý, otočte s ním do polohy “off” a signály zmlknou a
zelená kontrolka bude svítit nepřerušovaně, Váš přístroj je nyní připraven k práci
Jestliže zelená kontrolka stále bliká a všechny otočné voliče jsou vypnuté, zkontrolujte
baterie, které mohou být vybité. Další možností je, že Vaše terapie skončila.
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OVLÁDACÍ PRVKY
Tento sofistikovaný Ultratone systém Vám dovoluje mít svou terapii po celou dobu plně pod
kontrolou pouhým nastavováním následujících ovládacích prvků:
Hlavní vypínač “On/Off”:

Zapíná a vypíná přístroj

Přepínač programů “Select”:

Tento knoflík Vám umožňuje zvolit si příslušný Ultratone
program stisknutím. Jakmile jsou nastaveny hodnoty
intenzity, opětovným stlačením tohoto knoflíku se
automaticky zahájí načasovaný program.

Časovač “Timer”:

Ultratone Programy v každé programové kazetě mají
automaticky nastavené délky terapie. Můžete tyto hodnoty
u každého programu zvyšovat nebo snižovat tím, že před
zapnutím otočných voličů intenzity stlačíte “Timer” nahoře
nebo dole.

Otočné voliče:

Určují sílu svalových kontrakcí.

Zdířka externího napaječe:

Je umístěna na levém boku přístroje, k zajištění
bezpečnosti provozu připojujte pouze originální Ultratone
napaječ

Kontrolka “Power”:

Zelená kulatá kontrolka na pravé straně poblíž hlavního
vypínače. Tato kontrolka při zapnutém přístroji buď:
nepřerušovaně svítí, když jsou všechny otočné voliče
vypnuté; nebo bliká, aby signalizoval, že některý z
otočných voličů je zapnutý a je třeba ho vypnout (Safe
Start) ; anebo bliká, když skončila terapie či baterie
vyžadují výměnu.

Kontrolka “Contraction”:

Žlutá kulatá kontrolka na levé straně přístroje. Svítí v
průběhu terapeutického cyklu a zhasne ve fázi uvolnění.
Kontrolka je funkční pouze když je Futura Plus v provozu
a otočné voliče jsou zapnuté.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE NA DISPLEJI
•

Názvy programů:

Můžete sledovat názvy jednotlivých programů na displeji a vybírat
si z nich pomocí přepínače programů (PROGRAM SELECTOR)

•

Kontrakce:

Znázorňuje délku svalové kontrakce ve vteřinách (CONTRACTION)

•

Uvolnění:

Znázorňuje fázi svalového uvolnění ve vteřinách (RELAX)

•

Pulsy:

Určuje počet pulsů stimulačního signálu za sekundu. Každá
kazeta obsahuje soubor pulsů, které se budou automaticky měnit
podle typu terapie a požadované stimulace. U konvenčních
přístrojů bývají tyto pulsy obvykle statické po celou dobu terapie
anebo je třeba je manuálně nastavovat. Vaše Futura Plus bude
procházet celým souborem pulsů a signálů, které jsou vhodné pro
využití v programech stimulace těla a obličeje (PULSES).

•

Čas:

Ukazuje, kolik času zbývá do skončení terapie. Před započetím
programu lze tento čas zkrátit nebo prodloužit pomocí časovacího
tlačítka “Timer” (TIME).

•

Futura Plus programy na tvarování těla:
1.
2.
3.
4.

DOSTAT SE DO FORMY & ZHUBNOUT
ZESÍLENÍ & TONUS
ZPEVNĚNÍ & POSÍLENÍ
DRŽENÍ TĚLA

PŘÍDAVNÉ PROGRAMOVÉ KAZETY
Pro plné využití celého rozsahu programů Ultratone Futura Plus na tvarování postavy a stimulaci
obličeje si můžete pořídit celou sbírku dalších Futura Plus programových kazet. Tento návod
zahrnuje v další své části instruktážní informace a návod krok za krokem pro většinu
programových kazet Futura Plus.
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Kazety Futura Plus pro ženy
KONTROLA POSTAVY
•
Rychlá ztráta centimetrů v pase
•
Přeměna tuku na svaly
•
Pánevní stěna/Poporodní péče
•
Zadeček a stehna
PÉČE O TĚLO
•
Redukce celulitidy
•
Lymfatická drenáž*)
•
Těžká stehna
•
Zesílení a tonus pokožky
TRÉNING
•
Posilování svalstva
•
Aerobik
•
Zvednutí a zpevnění prsou
•
Zadeček a nohy
NECHIRURGICKÝ FACELIFT
•
Rychlé zpevnění
•
Absorpce tekutin
•
Hluboký tonus svalů
•
Údržbový program
ZPOMALENÍ STÁRNUTÍ OBLIČEJE
•
Redukce jemných vrásek
•
Zpomalení stárnutí pokožky a obličejového svalstva
•
Posílení oběhu
•
Lymfatická drenáž
Všeobecné sportovní a terapeutické kazety Futura Plus
RELAXACE
•
Uvolnění stresu
•
Odpočinek a relaxace
•
Masáž
•
Pohoda
SPORT
•
Rychlost
•
Vytrvalost
•
Síla
•
Rehabilitace
GOLF
•
•
•
•

Uvolnění napětí
Švih
Dopad
Uvolnění
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TERAPIE
•
Redukce toxinů
•
Akupresura
•
Reflexologie
•
Posílení oběhu*)

*)

Zdravotnické indikace:
Prosím přečtěte si speciální instrukce
v návodu k tomuto pogramu

REHABILITACE
•
Vysoké TENS proudy*)
•
Nízké TENS proudy*)
•
Uvolnění spasmu*)
•
Rehabilitace*)
Kazety Futura Plus pro muže
TRÉNING
•
Formování postavy
•
Hrudní svalstvo
•
Zpevnění šlach a úponů
•
Stehenní svaly
HUBNUTÍ
•
Přeměna tuku na svaly
•
Rychlé snížení váhy
•
Hluboký tonus svalů
•
Zpevnění hrudních svalů
TONUS OBLIČEJE
•
Rychlé zpevnění obličejových svalů
•
Lymfatická drenáž
•
Redukce vrásek
•
Údržbový program
FOTBAL
•
Uvolnění svalového napětí
•
Svalová rehabilitace
•
Tréning na posílení
•
Údržbový program

Návod k těmto programům je
obsažen v informacích, které
jsou k těmto programům
přiloženy. Podrobnosti Vám
poskytne Váš distributor Ultratone.
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PÉČE O PŘÍSTROJ A JEHO ÚDRŽBA
Tento přístroj neobsahuje žádné uživatelem opravitelné díly. Veškeré opravy a údržba
musí být prováděna prostřednictvím Vašeho distributora Ultratone. Jestliže se u přístroje
objeví jakékoliv změny v jeho funkci, nepoužívejte ho dále a spojte se se svým
dodavatelem.
Přístroj:

Žádné zásahy do přístroje ani jeho otevírání nejsou nutné
v průběhu běžného používání a údržby. Následující
pokyny se týkají pouze péče o povrch přístroje. Přístroj by
měl být pravidelně ošetřen měkkým hadříkem navlhčeným
mýdlovým roztokem.
•
Nepoužívejte žádné detergenty, silná rozpouštědla
ani aerosolová leštidla
•
Nepoužívejte na žádnou část přístroje žádný
aerosolový postřik
•
Nedovolte, aby se dovnitř do přístroje dostala
voda.

Baterie:

Jestliže používáte baterie, měly by být typu MN1500, LR6
nebo AA, alkalické s dlouhou životností. Vybité baterie by
měly být odstraněny okamžitě, aby se předešlo možnému
poškození přístroje v důsledku úniku elektrolytu.
Pravidelně kontrolujte stav baterií. Baterie by měly být z
přístroje vyjmuty, jestliže je pravděpodobné, že se přístroj
nebude po delší dobu používat. Staré baterie likvidujte
bezpečným způsobem podle doporučení jejich výrobce.

Samolepicí aplikační polštářky:

Jestliže ztratí polštářky svou přilnavost, jednoduše omyjte
jejich gelový povrch teplou tekoucí vodou a lehce je otřete
prstem, setřeste z nich přebytečnou vodu a položte je na
dodávanou plastovou podložku/kryt. Když polštářky
nepoužíváte, uchovávejte je v uzavíratelném plastovém
sáčku. Náhradní samolepicí aplikační polštářky můžete
zakoupit u Vašeho distributora Ultratone.

Vodiče:

Vodiče by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zjistilo
eventuální poškození izolace a obnažení elektrických
drátů. Konektorové spojky by měly být rovněž prohlédnuty,
aby se zajistilo, že nejsou pokřivené a nekorodují.
Shledáte-li jakoukoliv závadu, kontaktujte Vašeho
distributora Ultratone ohledně jejich náhrady.

Kazety:

Když Váš přístroj nepoužíváte, nechte v něm prázdnou
kazetu a Vaši programovou kazetu nebo kazety ukládejte
do jejich krabiček, aby se předešlo jejich ztrátě nebo
poškození. Kazety můžete uchovávat v přihrádce Vaší
Ultratone brašny.

Brašna přes rameno:

Váš přístroj Futura Plus se dodává ve vylehčené brašně
přes rameno, která učiní Váš přístroj zcela přenosný a
snadno použitelný kdykoliv a kdekoliv.
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PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Pochopitelně budete chtít začít s používáním Vašeho přístroje co nejdříve, ale věnujte nejdříve
čas tomu, že si prostudujete následující část návodu s přiloženými obrázky. Seznamte se se
všemi funkcemi Vašeho přístroje, který je konstruován tak, aby zaručil bezpečnost použití a
uživatelský komfort.
Vodiče mohou být lehce odděleny od sebe tak, aby se daly pohodlně ošetřovat zvolené partie,
ale neoddělujte je na více než na délku 5 centimetrů.
Vyjměte prázdnou kazetu a vložte do přístroje kazetu se zvoleným programem.
Otočné voliče musejí být vypnuté. Zapněte přístroj hlavním vypínačem a rozsvítí se zelená
kontrolka.

KONTRAINDIKACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Terapie přístrojem Ultratone Futura Plus je vhodná pro většinu zdravých lidí, ale přístroj by se
neměl užívat v případech:
•
voperovaných kardiostimulátorů
•
podezření na či již diagnostikované epilepsie
•
v oblasti nad dělohou v těhotenství (stáří plodu nad 6 týdnů)
•
v oblasti mateřského znaménka nebo křečových žil
•
v případech trombózy a zánětu žil
•
v oblasti otevřeného poranění, pokud tak není lékařem doporučeno
•
v případech rakovinného onemocnění, pokud tak není lékařem doporučeno
•
v případech bolesti neznámého původu
•
když by svalová kontrakce mohla narušit léčebný proces
•
když není doporučována normální cvičební aktivita
•
u kardiaků by se Ultratone Futura Plus neměl používat na horní část trupu (břicho, prsa,
paže nebo záda)
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
•

Používejte pouze způsobem, který je uveden v tomto návodu
Elektrody by neměly být umísťovány přes lebku
Používejte pouze s vodiči připojenými na aplikační polštářky schválené firmou Ultratone
Neschválený elektrický adaptér může ohrozit bezpečnost uživatele
Přístroj by se neměl připojovat na tělo s vysokofrekvenčním zařízením a přístroj by se
neměl používat do vzdálenosti jednoho metru od vysokofrekvenčních vyzařujících
přístrojů, např. ultrazvuková terapie.
PAMATUJTE: Jste-li na pochybách, obraťte se na svého lékaře.

ZDRAVOTNICKÉ INDIKACE
Existuje mnoho zdravotních stavů, u nichž může použití přístroje Ultratone Futura Plus přinést
úlevu, jako např. obnovení svalových funkcí, aktivace lymfatického systému, snížení otoků,
uvolnění svalových spasmů, prevence či potlačení svalové atrofie, posílení místního krevního
oběhu, okamžitá pooperační stimulace lýtkových svalů k zamezení žilní trombózy, kapilarizace,
léčení spasticity a posilování rozsahu hybnosti.
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OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ APLIKACE
Přístroje Ultratone jsou rovněž používány v různých nemocnicích a výzkumných střediscích, kde
přispívá pokračující výzkum k dalšímu rozvoji elektroterapie.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ
•
•
•
•
•

Držte přístroj Ultratone Futura Plus z dosahu dětí
Při terapii nekuřte
Ačkoliv můžete při terapii přístrojem Ultratone Futura Plus pít, nedoporučuje se jíst,
protože energická povaha cvičení by mohla způsobit žaludeční nevolnost
Přístroj Ultratone Fututra Plus by neměl být používán při řízení vozidla, práci se stroji
nebo v průběhu takové činnosti, při níž by mohla nedobrovolná svalová kontrakce být
nebezpečná
Mladí lidé v prepubescentním věku by neměli přístoj používat, pokud jim tak nedoporučí
lékař.
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PRŮVODCE KROK ZA KROKEM
1.

Vyjměte z Vašeho přístroje Ultratone Futura Plus prázdnou kazetu a vložte místo ní
programovou kazetu podle Vašeho výběru. Zapněte přístroj hlavním vypínačem na pravé
straně přístroje. Rozsvítí se zelená kontrolka.

2.

Zavěste Váš přístroj na popruh přes rameno, abyste se mohli bez omezení pohybovat,
kdyby došlo k přerušení terapie.

3.

Vyberte si pro terapii pohodlné místo, ideální je ležet na pohovce nebo sedět v křesle.
Mějte po ruce vše, co potřebujete pro to, aby Vaše terapie probíhala v klidu a příjemně
(televize, časopis, kniha atd.).

4.

Pomocí přepínače programů “Select” si vyberte vhodný program. Každý program se
objeví na displeji přístroje. Jakmile se požadovaný program zobrazí na displeji, nalistujte
si příslušnou pasáž o tomto programu v návodu, abyste věděli, kam a jak umístit
jednotlivé aplikační polštářky.

5.

Připojte na každý vodič aplikační polštářek. Umístěte polštářky podle příslušného
obrázku v návodu.

6.

Pamatujte na to, že polštářky musejí být umístěny v párech podle obrázku a že negativní
a pozitivní polštářky musejí být pro dosažení optimálního účinku správně umístěny.
Zkontrolujte si v zrcadle, zda jsou polštářky zhruba ve stejné pozici na obou stranách
těla. Nezapomeňte se otočit a zkontrolovat i zadní stranu těla.

7.

Postavte se před velké zrcadlo s přístrojem Ultratone Futura Plus na popruhu a nasaďte
si popruh přes rameno nebo přes hlavu, jak Vám nejlépe vyhovuje.

8.

Zatímco stále stojíte, zapněte jeden po druhém otočné voliče a otáčejte jimi, dokud
neucítíte v ošetřované oblasti lehké mravenčení nebo brnění. Po dobu kontrakce se
rozsvítí žlutá kontrolka na levé straně přístroje, po dobu uvolnění zhasne.

9.

Zapněte všechny otočné voliče a otáčejte jimi dokud neuvidíte a neucítíte v ošetřovaných
oblastech jemný pohyb. Jestliže není ošetření příjemné, nejsou polštářky pravděpodobně
přesně na správných místech, aby signál zasáhl správně stimulační body na těle. Snižte
otočnými voliči intenzitu a poopravte polohy aplikačních polštářků.

10.

Zvyšte opět intenzitu otočnými voliči tak, aby se všechny svaly jemně a pohodlně
protahovaly. Nastavení intenzity se může na různých částech těla měnit.

11.

Pak zmáčkněte přepínač programů “Select” a program Futura Plus automaticky začne.
Nyní můžete odpočívat, zatímco Ultratone Futura Plus pracuje za Vás.

12.

Můžete pohodlně sedět v křesle nebo ležet na pohovce, případně chodit po celý zbytek
své terapie s přístrojem Futura Plus při sobě.

13.

Jakmile jste spustili požadovaný program, Váš přístroj Ultratone Futura Plus bude
procházet kombinací různých frekvenčních signálů, souborů pulsů a kontrakcí, aby Vám
poskytl ucelené a špičkové ošetření zaměřené na tonizaci svalů.
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14.

V průběhu terapie můžete pomocí otočných voličů snižovat či zvyšovat intenzitu a tím
měnit náročnost cvičení. Seznamte se však nejdříve se specifickými indikacemi u
jednotlivých programů, protože některé stimulace jsou sestaveny jako jemné, zatímcio
u jiných se plánuje silná intenzita impulsů.

15.

Všechny programy budou ukončeny dvouminutovou masáží, aby se tělo mohlo uvolnit
a odplavit snáze toxiny.

16.

Ačkoliv je nejlépe doporučováno zůstat v průběhu terapie v jedné poloze, můžete klidně
vzít Váš přístroj a pohybovat se po místnosti, abyste například zvedli telefon apod.
Pamatujte, že byste měli lehce snížit intenzitu stimulace, jestliže sedíte a chystáte se
vstát a chodit.

17.

Jakmile byla Vaše terapie ukončena, Futura Plus se automaticky vypne. Otočné voliče
musíte nakonec vypnout (proti směru hodinkových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí).
Vypněte přístroj hlavním vypínačem do polohy O. Přístroj bude připraven k dalšímu
použití.
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UMÍSTĚNÍ SAMOLEPICÍCH APLIKAČNÍCH POLŠTÁŘKŮ
Každý ze speciálních programů Ultratone pro stimulaci svalů na těle nebo na obličeji má svůj
specifický nákres s umístěním aplikačních polštářků a s popisem terapeutické procedury.
Umístění polštářků se musí jemně upravit tak, aby každému co nejlépe vyhovovalo z hlediska
pohodlí i výsledků. Obecné rozmístění jednotlivých aplikačních polštářků je dáno na každém
obrázku.
Normální pozice polštářků rozděluje tělo na levou a pravou polovinu. To umožňuje, aby reakční
rozdíly na obou stranách byly doladěny pomocí otočných voličů. Jak si jistě povšimnete, každý
vodič se připojuje na dvojici aplikačních polštářků. Na následujícím obrázku jsou aplikační
polštářky označeny ve spojených dvojicích:

A+

B+

A-

B-

atd. Je velmi důležité sledovat rozmístění v párech, jak je uvedeno na obrázcích.
Zjistíte, že rozdělení na plus a minus je rovněž na polštářcích, jeden je záporný, druhý kladný.
Jejich rozdělení zjistíte pohledem na vodič, který se k nim připojuje a je označen buď plus nebo
minus. Vodiče lze odlišit i podle toho, že kladný vodič má zvýšený okraj, zatímco záporný je
hladký. Záporný vodič je rovněž na omak o něco silnější.
Protékání elektrického proudu v přístroji Futura Plus ze záporné elektrody do kladné je
jedinečné právě pro přístroje Ultratone a medicínský výzkum potvrdil, že tento druh
stimulace Ultrawave napodobuje přirozené signály v těle a vyvolává fyziologicky
nejpříhodnější tonizaci svalů a rejuvenaci kůže.
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TVAROVÁNÍ POSTAVY
TERAPEUTICKÉ PROGRAMY A ROZMÍSTĚNÍ APLIKAČNÍCH POLŠTÁŘKŮ
1. DOSTAT SE DO FORMY
30 minut
Šestitýdenní program na zhubnutí
Dodržujte terapii s přístrojem Futura Plus a dietní deník po celou dobu šesti týdnů. Proberte svůj
diář a zapište si dobu vhodnou pro Vaše ošetření s přístrojem Futura Plus. Nemusí to být každý
den ve stejnou hodinu, zařiďte se podle svého programu. Pro dosažení maximálních výsledků
při hubnutí a ztráty centimetrů v pase je ideální pokusit se o dodržení počtu alespoň pěti terapií
týdně.
Týden 1
Nepouštějte se do žádných speciálních diet, pouze si zapisujte do Vašeho deníku vše, co za
den sníte a vypijete. Kromě běžného příjmu tekutin přidejte:
2 plné sklenice vody ráno po probuzení
2 plné sklenice vody před obědem
2 plné sklenice vody v 6 hodin večer.
Zvažte se a změřte si svůj objem v pase těšně pod pupíkem, objem přes stehna a těsně
nad koleny.
Poznamenejte si svou váhu a naměřené míry do diáře k příslušnému datu.
Pokračujte krok za krokem podle návodu na následujících stranách podle programu Dostat se
do formy a zhubnout (Trimming & Slimming). Střídejte rozmístění aplikačních polštářků podle
obrázků “pad layout 1" a “pad layout 2" v sudé a liché dny.
Po týdnu, kdy bude Vaše tělo dostávat pravidelné procvičování, budou Vaše svaly zdravější a
budou spotřebovávat více kalorií. Budete dostatečně připraveni a schopni kontrolovat svůj příjem
potravy bez toho, že by to mělo vliv na Vaši vitalitu a měli jste pocit ztráty energie.
Týden 2 a 3
Pokračujte v terapii s přístrojem Futura Plus jako předtím a přidejte vhodnou dietu, která
vyhovuje Vašemu životnímu stylu a snižuje příjem tuků a kalorií na 1500 - 1000 kalorií denně,
v závislosti na Vaší váze a výšce.
Jestliže si nejste jisti, jakou dietu zvolit, můžete požádat svého místního distributora pro
doporučené dietní rozpisy nebo se poradit s lékařem, aby Vám doporučil dietu, která bude
odpovídat Vašemu metabolismu a vzorci tělesné aktivity.
Na konci 3. týdne se změřte a zvažta a poznamenejte si údaje do diáře.
Týden 4
S použitím stejného rozmístění aplikačních polštářků podle “pad layout 1 a 2" si zvolte z Vaší
kazety program Zesílení & tonus (Tightening & Toning). Dbejte na to, aby po celou dobu terapie
byl vidět a cítit silný svalový pohyb.
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Týden 5 a 6
Vraťte se k programu Dostat se do formy a zhubnout (Trimming & Slimming). Na počátku
každého týdne se zvažte a změřte. Pokračujte v dodržování své diety tak, aby bylo dosaženo
Vaší cílové váhy a tuto váhu jste si případně drželi.
Na konci šestého týdne Vám budeme moci poblahopřát k tomu, že jste si vytvarovali své tělo,
ztratili přebytečný tuk a centimetry a osvěžili si své svalstvo.
Help Line
Jestliže budete mít během tohoto programu jakékoliv dotazy, bez váhání se obraťte na svého
distributora Ultratone o radu.
Údržba
Jakmile dokončíte tento Ultratone program Dostat se do formy a zhubnout, můžete jeho
výsledky udržovat používáním programů Zesílení & tonus (Tightening & Toning) a Zpevnění &
posílení (Firming & Strengthening) jak často je to možné a doplněnými o dva programy Dostat
se do formy & zhubnout (Trimming & slimming) měsíčně.
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2. ZESÍLENÍ & TONUS
30 minut
Toto je program, který využijete, když se chcete soustředit na jednotlivé části těla a odstranit ony
“pneumatiky a opuchliny” na místech, která normálnímu cvičení odolávají. Je to soustředěný a
intenzivní program, který změní Vaši siluetu zpevněním každé křivky. Dostanete se do nových
šatů a pochlubíte se novou postavou během pár týdnů.
Postupujte podle návodu a aplikační polštářky rozmístěte podle návodu:
•
stehna
(pad layout 1 - thighs)
•
boky a zadeček
(pad layout 2 - hips, bottom)
•
bříško
(tummy)
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3. ZPEVNĚNÍ & POSÍLENÍ
30 minut
Toto je ideální program pro zaměstnanou ženu, která dosáhla své cílové váhy a potřebuje cvičit
pravidelně, rychle a účinně bez toho, že by trávila hodiny v tělocvičně. Tento program je stvořen
k boji proti modernímu sedavému životnímu stylu a k tomu, aby se svaly dostaly do optimální
formy. Zajistí Vám mladistvý vzhled a dodá novou energii. Psychosekvenční program Zpevnění
a posílení (Firming & strengthening) udrží kůži a svaly pevné, hladké a zdravé, čímž zamezí
vzniku celulitidy.
Postupujte podle návodu a aplikační polštářky rozmístěte podle návodu:
U tohoto programu si povšimnete, že jeho cykly probíhají v sériích svalových stahů a
prohřívacího cvičení, které jsou vystřídány soustavou pulsů a signálů, intenzivně zpevňujících
a tonizujících 100 % zvolené svalové hmoty, přičemž rovněž masáží odvádějí pryč toxiny a
tukové usazeniny. Nebojte se v průběhu terapie dát otočné voliče na víc, abyste maximalizovali
proces zpevňování těla.
Pro nejlepší výsledky používejte tento Ultratone Futura Plus program denně po 4 až 6 týdnů a
dbejte na to, aby otočné voliče byly pokud možno na maximum, abyste svému tělu dodali v
průběhu terapie pořádné procvičení. Po počátečních 4 - 6 týdnech pokračujte 3 x týdně, aby
Vaše požadavky na tvarování těla zůstaly uspokojeny.
Postupujte podle návodu a aplikační polštářky rozmístěte podle návodu:
•
pas a nohy
(pad layout 1 - waist, legs)
•
zadeček a vnitřní strana stehen
(pad layout 2 - bottom, inner thighs)
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4. DRŽENÍ TĚLA
20 minut
Držení těla je často přehlíženo a opomíjeno, ale přesto hraje nejdůležitější roli v tom, jaký je náš
celkový vzhled. I ta nejkrásnější postava může vypadat neatraktivně, když má shrbená ramena
a ohnutá záda. Jestliže trávíte dlouhé hodiny před monitorem počítače, pak je toto pro Vás ten
ideální program, protože ho můžete aplikovat právě když sedíte u počítače. Tento speciální
program Držení těla (Posture) je zvláště zacílen na svalstvo, které se postupně pomalu unavuje
a které řídí způsob, jak stojíme a jak držíme tělo. Za pouhých několik týdnů, po zahájení tohoto
“výchovného” programu vyrovnáte držení těchto svalů a získáte tím vznešené a elegantní držení
pevného těla.
Postupujte podle návodu a aplikační polštářky rozmístěte podle návodu:
Stimulace by měla být jemná a s minimem pohybu.
Povšimnete si, že cykly tohoto programu probíhají v sériích nízkých frekvencí, které jsou zvláště
zvoleny pro pomalou stimulaci svalů, zodpovědných za držení těla, a že uprostřed programu je
zařazena pasáž lymfatické masáže.
K dosažení nejlepších výsledků střídejte tento program s programem Zpevnění a posílení.
Aplikace tohoto Ultratone Futura Plus programu denně po 4 až 6 týdnů by Vám mělo přinést
výborné výsledky. Pak stačí na udržení tonusu Vašich svalů už jen dvakrát za týden.
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Dotazy a odpovědi
Dotaz:
Odpověď:

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MI JE TONIZACE SVALŮ NEPŘÍJEMNÁ ?
Jestliže máte při tonizaci svalů nepříjemný pocit, je to proto, že potřebujete
upravit pozici přiloženého aplikačního polštářku. Poznáte, že jedna strana těla je
přirozeně silnější než ta druhá. To je absolutně v pořádku, stejně jako se liší i síla
vašich paží a nohou na pravé a levé straně.
Jestliže máte nepříjemný štípavý pocit na místě, kde je přiložen jeden či více
polštářků, je třeba zkusit následující:
1.
Přesvědčte se, zda je polštářek pevně v kontaktu s kůží
2.
Dbejte, aby se polštářky navzájem nepřekrývaly
3.
Dejte pozor na to, aby povrch polštářku byl suchý a čistý

D:
O:

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ DOSTANU KŘEČ ?
To znamená, že intenzita cvičení je příliš vysoká. Zastavte terapii a masírujte
několik minut postižené svaly. Po uvolnění můžete opět začít s terapií, ale
nastavte nižší intenzitu. Neprocvičujte jedno místo více než 20 minut nebo více
než dvakrát denně.
Účinnost stimulace záleží na správném umístění polštářků, intenzitě signálu a
odporu kůže. Dobré je zařadit před vlastním procvičováním saunu, lázeň nebo
podobnou teplotní terapii, protože mokrá či zpocená kůže má mnohem nižší
odpor pro průchod signálu a terapie je účinnější.

D:
O:

ČÍM TO JE, ŽE MI ZRUDNE KŮŽE ?
Někteří lidé jsou citliví na stimulaci a může se u nich objevit zarudnutí nebo
jemné pálení kůže. Je to způsobeno dilatací kapilár pod povrchem kůže a mělo
by se to rychle opět ztratit.

D:
O:

MOHU TERAPII ULTRATONE PŘEDÁVKOVAT ?
Výkon terapie Ultratone Futura Plus je pečlivě regulován tak, aby nemohlo dojít
k žádnému vážnému poranění. Je však možno setkat se s bolestí svalů, pokud
používáte po dlouhou dobu vysokou intenzitu signálu. Je to jako byste to přehnali
se cvičením nebo jakoukoliv jinou pohybovou aktivitou.

D:
O:

DOJDE U MNE KE SNÍŽENÍ VÁHY ?
Pamatujte si, že tonizace svalstva nemusí být nutně vždy doprovázena snížením
váhy. Je to proto, že tělesný tuk váží asi jednu třetinu ve srovnání se stejným
objemem svalstva. Hlavním přínosem je napnutí svalů nebo zvýšení jejich
objemu.

D:

EXISTUJE NĚJAKÁ VĚKOVÁ HRANICE PRO POUŽITÍ PŘÍSTROJE
ULTRATONE ?
Tonizace svalů elektronickou nervosvalovou stimulací se může používat u
dospělých v každém věku, mělo by se používat výhradně po pubertě, pokud lékař
nestanoví jinak.

O:

D:
O:

EXISTUJE NĚJAKÁ JINÁ ALTERNATIVA NEŽ SAMOLEPICÍ ELEKTRODY ?
Ano, Váš distributor Ultratone Vám může dodat pružné nastavitelné pásky, pod
které se zasunou nelepicí aplikační polštářky.
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BIBLIOGRAFIE
Na problematiku elektrostimulace existuje poměrně rozsáhlá bibliografie z různých oborů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akupresura
Aromaterapie
Ztráta hmotnosti a snížení objemu
Myoplastika
Fyziologie
Reflexologie
Sport, kulturistika, fitness
Rehabilitace
Obecná medicína

Na vyžádání můžete získat přehled jednotlivých publikací v jednotlivých oborech od svého
distributora nebo od výrobce.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Provozní prostředí:
Rozsah provozních teplot:
Rozsah skladovacích teplot:
Rozsah vzdušné vlhkosti:

+ 10 až + 40 °C
- 20 až + 50 °C
10 až 90 % R.H.

Mechanické podmínky:
Váha přístroje (včetně polštářků, kabelů a kazety): 790 g
Rozměry přístroje:
175 x 117 x 45 mm
Elektrické specifikace:
Napětí vstupní:
Proud vstupní:

7.0 - 9,0 V DC
500 mA (max.)

Baterie:
Napětí baterií:
Proud baterií:

6 ks typ AA, MN1500, LR nebo ekvivalent
9,0 V (nominální)
500 mA (max.)

Proudový adaptér typ:
Napětí vstupní:
Napětí výstupní:
Proud výstupní:

PSP3
230 V střídavý, 50 Hz
7,5 V stejnosměrný
500 mA (max.)

Průběh vlny signálu:
Špičkové napětído 470 Ohm:
Špičkový proud do 470 Ohm:
Max. náboj v pulsu 300µS:
Špičkové napětí bez zatížení:

54 Volt
115 mA
< 30 µC
80 Volt

Všechny hodnoty jsou brány jako typické a mohou se lehce lišit mezi jednotlivými výstupními
kanály a u jednotlivých přístrojů. Všechny hodnoty platí pro jednotlivý puls. Všechna měření
provedená na jednotlivé kanály na maximum, zátěž 470 Ohm, 100 Hz, napájení 9,0 Volt.
Rozsah terapie:
Rozsah délky kontraktury:
Rozsah délky uvolnění:
Rozsah stimulačních frekvencí:
Rozsah šířky stimulačního pulsu:
Čas nárůstu:

Monofáze vlny TENS signálu
- superponovaný

3 - 60 minut, v krocích po 0,25 minuty
0,1 s - kontinuální
0,1 - 25 s, v krocích po 0,1 s
1 - 102 Hz
60 - 600 µS
400 mS (fixní)

Monofáze vlny s ukázkou
délky pulsu TENS a stimulace
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Dvoufázová vlna, TENS
signál - superponovaný

Všechny přístroje Ultratone Futura Plus mají záruku proti vadám materiálu a dílenského
zpracování podle příslušných právních předpisů, upravujících délku a konkrétní podmínky
záruky.
V případě zakoupení pro osobní potřebu podléhá prodej omezením, vycházejícím z ustanovení
o prodeji prostředků zdravotnické techniky.
Datum prodeje:

Distributor:

Podpis:

Údaje o záruce:
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