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Bądź zdrowy. Bądź sobą.

Każdy z nas zmaga się z innymi problemami zdrowotnymi. Niektórzy po-
trzebują terapii przeciwbólowej pleców, inni poszukują rozwiązania pro-
blemów metabolicznych lub pulmonologicznych. Wielu z nas potrzebuje 
rehabilitacji nóg, w tym kolan czy bioder. Każdego dnia osoby chore zasta-
nawiają się, jak zlikwidować obrzęk kończyn lub jak w warunkach domo-
wych przeprowadzić drenaż limfatyczny.
Szukający pomocy trafiają do placówek Vitberg i rehabilitantów korzysta-
jących ze sprzętu Vitberg w całym kraju. Dzielą się swoimi problemami, 
rozterkami i potrzebami zdrowotnymi. Zebraliśmy tę wiedzę, podzieliliśmy 
ją na wyspecjalizowane potrzeby i stworzyliśmy Vitberg Recovery System 
(Vitberg RS). 

Vitberg RS to zestaw sześciu aktywnych modułów terapeutycznych oraz dwóch klinów 
pozycjonujących. Jest pierwszym na świecie, aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa, 
który łączy wibroterapię o charakterze ogólnym z wibroterapią miejscową, wykorzystującą 
nowoczesną wibroterapię oscylacyjno-cykloidalną WOC. Zastosowaliśmy w nim unikato-
wą technologię: System Kierowanych Oscylacji Terapeutycznych (SKOT), która pozwala 
aplikować bodziec wibracyjny w sposób przełomowy. 

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Biodra RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Nogi RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Plecy RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Brzuch RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Kolana RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Rodzina Vitberg RS

Kliny, poduszki, wałki czy półwałki to niezbędnik każdego rehabili-
tanta, masażysty. Różnorodność ich kształtów i rozmiarów po-
maga fizjoterapeucie uzyskać efekt terapeutyczny. My po-
szliśmy dalej. Tradycyjne rozwiązania dla fizjoterapii 
zastąpiliśmy modułami aktywnymi i  dostosowaliśmy 
je do pracy w domu, gabinecie, szpitalu oraz sana-
torium.
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Aparat Bazowy RS- serce całego sytemu

Wibroterapia zwiększa wydolność 
układu oddechowego, działa 
przeciwbólowo, wzmacnia układ 
mięśniowy, pozytywnie oddziałuje 
na funkcje neuropoznawcze oraz 
poprawia wydolność układu 
sercowo-naczyniowego. 

Dowiedz się więcej na: 
WWW.WIBROTERAPIA.COM

Najważniejszym elementem całego systemu jest Aparat Bazowy RS 
i zestaw dwóch klinów pozycjonujących. Anatomicznie dopracowane, 
służą do przyjęcia wygodnej pozycji w  trakcie zabiegu, w  jednym 
z trzech programów terapeutycznych: Cardio, Neuro, Oxy. 

Program Cardio 

Zaprojektowany tak, aby wspierać organizm przy zaburzeniach 
sercowo-naczyniowych, w tym pogorszeniu funkcji śródbłonka 
naczyń krwionośnych, ryzyku choroby wieńcowej, zawału i in-
nych powikłań zakrzepowo-zatorowych. 

Program Neuro 

Został ukierunkowany na dolegliwości związane z bólem, stre-
sem, obniżonym poziomem nastroju, koncentracji i zdolności 
kognitywnych. Sprzyja regeneracji organizmu i uspokaja.

Program Oxy 

Pomaga w oddychaniu, wspomaga usuwanie wydzieliny płuc-
nej, poprawia saturację krwi tlenem. Często wykorzystywany 
w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, astmie, mukowiscy-
dozie oraz innych zaburzeniach mięśniowo-wydolnościowych.

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Vitberg RS w pozycji Oxy

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Program Oxy stworzyliśmy po to, aby pomóc Ci w od-
dychaniu, szczególnie w  schorzeniach takich jak:  
COVID-19, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, astma oraz inne. 
Zabiegi wibroterapii, wykorzystujące pozycję na brzu-
chu, wpływają na zwiększenie objętości płuc i elastycz-
ności ściany klatki piersiowej oraz ogólną poprawę obję-
tości oddechowej.

Lekko uniesiona pozycja w  trakcie zabiegów, w  połą-
czeniu z programem OXY, pomoże zapobiegać zrostom 
i deformacjom w układzie oddechowym, zwiększyć siłę 
mięśni oddechowych, przywrócić funkcję prawidłowe-
go oddychania. 
Wypróbuj skuteczną metodę rehabilitacji oddechowej, 
a już po pierwszych pięciu zabiegach zauważysz popra-
wę. 
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Aktywne Moduły RS Modułowość to duży plus

Połączenie Modułu Nogi RS z  Aparatem 
Bazowym RS tworzy jedno z  najskutecz-
niejszych urządzeń do drenażu limfatycz-
nego na rynku.

Połączenie Modułu Kolana RS z Aparatem 
Bazowym RS pozwoliło stworzyć unikalne 
w skali świata urządzenie do masażu dołów 
podkolanowych i kolan. 

Połączenie Modułu Biodra RS z Aparatem 
Bazowym RS tworzy nowe, skuteczne roz-
wiązanie do masażu bioder, pośladków i ud.

Połączenie Modułu Brzuch RS z Aparatem 
Bazowym RS tworzy unikalny, zaawansowa-
ny wyrób medyczny do terapii schorzeń 
metabolicznych przy: cukrzycy, zaparciach, 
otyłości itp. 

Połączenie Modułu Plecy RS z  Aparatem 
Bazowym RS to najbardziej mobilne urzą-
dzenie medyczne do terapii pleców przy: 
rwie kulszowej, lumbago, korzonkach itp.

Połączenie wybranego modułu aktywnego z Aparatem Bazowym RS modyfikuje działanie 
systemu w kontekście parametrów programu zabiegowego oraz wymaga właściwego, ana-
tomicznego ułożenia pacjenta.

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Plecy RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Vitberg ERS
Elektrycznie regulowany stół terapeutyczny
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Vitberg RS w pozycji Plecy.
Wersja skaj do zastosowań profesjonalnych.

Vitberg RS i zastosowana w nim technologia to wiele lat badań nad wibroterapią oraz niezliczo-
na ilość eksperymentów medycznych. Ale Ty nie musisz się nad tym zastanawiać. Wystarczy, 
że połączysz wybrany moduł z Aparatem Bazowym RS, przyjmiesz wygodną pozycję i możesz 
rozpoczynać terapię, gdzie tylko zechcesz. Samodzielna rehabilitacja we własnym domu nigdy 
nie była tak prosta. Modułowa konstrukcja Vitberg RS pozwala na wykonywanie zabiegów w roż-
nych pozycjach, od siedzącej po leżącą, a jego niewielka masa wręcz zachęca do zabrania go 
ze sobą wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny. 

Klik-klik i gotowe. Łączenie modułów aktyw-
nych z Aparatem Bazowym RS, zajmie Ci trzy 
sekundy. Moduły rozszerzające nazwaliśmy 
tak, aby nikt nie miał wątpliwości do czego 
służą i w jakich obszarach ciała je stosować. 
Ale nawet gdybyś zapomniał do czego służy 
moduł, z  tyłu każdego znajdziesz mini-in-
strukcję obsługi z nazwą modułu i sposobem 
jego wykorzystania. 

Każdy dodatkowy moduł to nowe możliwości 
Vitberg RS. Łącząc Aparat Bazowy RS z  np. 
Modułem Nogi RS, uzyskasz jeden z najsku-
teczniejszych drenaży limfatycznych, jakie 
można przeprowadzić w  warunkach domo-
wych. A to dopiero początek możliwości. 

O zaletach Vitberg RS przekonasz się już po pierwszych minutach obcowania z jego modułową 
konstrukcją i aplikowaną wibroterapią. Jesteśmy przekonani, że przy okazji docenisz ręczne rze-
miosło, jakość wykonania oraz solidność konstrukcji. Zadbaliśmy o to, aby Vitberg RS był rów-
nież ozdobą Twojego domu. Sprzęt do domowej rehabilitacji wcale nie musi być nudny. Vitberg 
RS na pewno nudny nie jest. 

Vitberg RS to twardy zawodnik. Nie straszna 
mu ani waga piórkowa, ani waga ciężka i dla-
tego 160 kg swojego właściciela nie zrobi na 
nim wrażenia. Zniesie ją dzielnie.
Klienci spędzają z Vitberg RS średnio 7 godzin 
tygodniowo. To dużo czasu, dlatego skon-
centrowaliśmy się na tym, aby zabiegi na na-
szym urządzeniu były komfortowe i skutecz-
ne, tak samo dla osób o wzroście 130 cm, jak 
i 190 cm. 

Wygodna pozycja to fundament skutecznej 
wibroterapii. W trakcie sesji nic nie może Cię 
uwierać. Ma być komfortowo. Dlatego spe-
cjalnie dla Vitberg RS zaprojektowaliśmy dwa 
kliny pozycjonujące, dzięki którym łatwo bę-
dzie przyjąć wygodną pozycję i już po chwili 
zapomnieć, że właśnie jesteś w trakcie terapii. 
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Vitberg RS w pozycji Kolana
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Moduł Nogi RS Moduł Kolana RS

Badanie wpływu wibracji na poprawę krążenia zajęło nam 3 lata. Nasi inżynierowie, technicy i tera-
peuci przeprowadzili 476 eksperymentów medycznych, przeanalizowali ponad 3000 ankiet i blisko 
40 publikacji naukowych. Efektem naszych prac jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza metoda 
drenażu limfatycznego, jaką możesz stosować w swoim domu. Połącz Moduł Nogi RS z Aparatem 
Bazowym RS, przyjmij wygodną pozycję i sprawdź, co nowoczesna wibroterapia medyczna może 
zrobić dla Twoich nóg. Najważniejszą funkcją wibroterapii w programie Nogi i po-

zycji Nogi, jest drenaż limfatyczny nóg. 

Zalecamy przy: obrzękach, żylakach, ich owrzodzeniu, ra-
nach cukrzycowych, pajączkach śródskórnych, skurczach 
łydek, ociężałości nóg, zaburzonym czuciu w  stopach, 
spastycznościach, przykurczach i niedowładach.

Efekt wzrostu temperatury w obrębie stóp pomaga w przy-
padku problemu zimnych stóp i przy problemach z zabu-
rzonym czuciem. 4 poziom natężenia masażu to również 
skuteczna regeneracja nóg po intensywnym treningu 
sportowym.

Przykładowe terapie z Modułem Nogi RS 
(program Nogi, pozycja Nogi)

Obrzęki pochodzenia sercowego lub zastoinowego
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez 10 
dni; poziom 2; następnie zrób 2 dni przerwy. Powtarzaj do 
ustąpienia objawów.

Zespół niespokojnych nóg/ skurcze łydek
Wykonuj 1 zabieg dziennie (przed snem) do ustąpienia ob-
jawów; poziom 3.

Żylaki/ teleangiektazje (pajączki na nogach)
Wykonaj kolejno 3 serie zabiegów zgodnie z wytycznymi 
poniżej.
Seria 1: wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) 
przez 8 dni; poziom 1; następnie zrób 1 dzień przerwy. Se-
ria 2: jak w serii 1, ale stosuj poziom 2. Seria 3: jak w serii 1, 
ale stosuj poziom 3 i zwiększ przerwę od zabiegów do 4 
dni. Powtarzaj cały cykl kolejnych serii do ustąpienia obja-
wów.

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Nogi RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Nogi RS 

Moduł Kolana RS 
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Vitberg RS w pozycji Nogi

Moduł Kolana RS wraz z Aparatem Bazowym RS to jedyny na świecie zestaw terapeutyczny do wi-
broterapii dołów podkolanowych oraz całych nóg jednocześnie. Dzięki niemu skrócisz czas rekon-
walescencji po urazie kolan oraz uzupełnisz rehabilitację kończyn dolnych bez wychodzenia z domu. 
Program Kolana opracowaliśmy na podstawie 38 publikacji naukowych, ponad 300 eksperymentów 
Działu Badawczo-Rozwojowego Vitberg, badań własnych oraz analizie blisko 10 000 ankiet przepro-
wadzonych w Poradniach Vitberg w całym kraju.

Najważniejszą funkcją wibroterapii w  programie Kolana 
i pozycji Kolana jest działanie przeciwzapalne i regenera-
cyjne. 

Zalecamy przy: bólach kolan, ograniczonej ruchomości 
stawu kolanowego, żylakach, ich owrzodzeniu, ranach cu-
krzycowych (zamiennie z  programem Nogi w  pozycji 
Nogi), obrzękach, skurczach łydek, ociężałości nóg, spa-
stycznościach, przykurczach i niedowładach. 
To idealne rozwiązanie w regeneracji sportowej, po inten-
sywnych treningach lub zawodach sportowych. 

Zabiegi w pozycji Kolana pomogą Ci w przygotowaniu do 
endoprotezoplastyki kolan i  stanowią znakomite uzupeł-
nienie rehabilitacji po zabiegu. 

Przykładowe terapie z Modułem Kolana RS 
(program Kolana, pozycja Kolana)

Artroza, bóle kolan, ograniczona ruchomość kolan
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez 12 
dni; poziom 2 lub 3; następnie zrób 2 dni przerwy. Powta-
rzaj do ustąpienia objawów.

Przygotowanie do endoprotezoplastyki kolan
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez mini-
mum 30 dni przed planowaną operacją; poziom 2.

Rekonwalescencja po endoprotezoplastyce kolan
Włącz terapię nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od 
operacji.
Seria 1: wykonuj 1 zabieg dziennie przez 10 dni; poziom 1; 
następnie zrób 2 dni przerwy. Seria 2: jak w serii 1, ale sto-
suj poziom 2. Seria 3: jak w serii 1, ale stosuj poziom 3 
i zwiększ liczbę zabiegów do 2 dziennie oraz przerwę do 7 
dni. Powtarzaj cykl 3 serii do ustąpienia dolegliwości.

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Kolana RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I
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Moduł Biodra RS

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Kolana RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I
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Aparat Bazowy RS sterowany jest za pomocą pilota połą-
czonego z nim na stałe. Pilotem można włączać i wyłą-
czać aparat oraz regulować natężenie samego masażu. 
Pilot służy również do uruchamiania jednego z ośmiu pro-
gramów, sygnalizacji ich gotowości do pracy oraz prawi-
dłowego podłączenia opcjonalnych modułów terapeu-
tycznych. Z  naszych obserwacji wynika, że średni czas 
nauki obsługi Vitberg RS zajmuje nie więcej niż 4 minuty. 

Moduł Biodra RS aplikuje bodziec wibracyjny w sposób niezwykle efektywny, dlatego 86% naszych 
pacjentów uważa, że Moduł Biodra RS jest skuteczny w walce z bólem w okolicach bioder. Ułożenie 
Vitberg RS w kształcicie litery „U” sprzyja nakładaniu się fali wibracyjnej, dzięki czemu siła oddziały-
wania terapeutycznego jest bardzo duża. Pobudzane są nie tylko mięśnie, ścięgna, więzadła i toreb-
ki stawowe w okolicach bioder, ale również mięśnie położone głębiej, jak np. mięśnie dna miednicy. Najważniejszą funkcją wibroterapii w programie Biodra i po-

zycji Biodra jest działanie przeciwbólowe i regeneracyjne. 

Zalecamy przy: usprawnianiu funkcji mięśni i pracy stawów 
obręczy biodrowej oraz dna miednicy, poprawianiu kondy-
cji mięśni oraz narządów wewnętrznych odpowiadających 
za funkcje wydalnicze.

Wibroterapię w pozycji Biodra zalecamy przy wysiłkowym 
nietrzymaniu moczu, problemach z perystaltyką jelit, ale też 
przy problemach cukrzycowych i innych zaburzeniach me-
tabolicznych. Pozycja Biodra jest ponadto wykorzystywana 
przy ograniczeniach ruchomości w obrębie miednicy, wal-
ce z bólem bioder oraz przy hemoroidach.

Przykładowe terapie z Modułem Biodra RS 
(program Biodra, pozycja Biodra)

Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez 10 dni; 
poziom 2 lub 3; następnie zrób 2 dni przerwy. Powtarzaj do 
ustąpienia objawów.

Przygotowanie do implantowania stawu biodrowego
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez mini-
mum 30 dni przed planowaną operacją; poziom 3.

Rekonwalescencja po implantacji stawu biodrowego
Włącz terapię nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od 
operacji. Seria 1: wykonuj 1 zabieg dziennie przez 5 dni; po-
ziom 1; następnie zrób 2 dni przerwy. Seria 2: jak w serii 1, 
ale stosuj poziom 2. Seria 3: jak w serii 1, ale stosuj poziom 
3 i zwiększ liczbę zabiegów do 2 dziennie oraz wydłuż prze-
rwę po 3 serii do 3 dni. Następnie wykonuj 2 zabiegi dzien-
nie, stosując 2-dniową przerwą co 10 dni zabiegowych; po-
ziom 3. Zabiegi można traktować jako profilaktyczne 
i usprawniające.

Moduł Biodra RS 

Vitberg RS w pozycji Kolana

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Moduł Biodra RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

2

1

Vitberg RS w pozycji Biodra
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Moduł Brzuch RS

Najważniejszą funkcją wibroterapii w  programie Brzuch 
i pozycji Brzuch jest masaż metaboliczny. 

Zalecamy przy: przewlekłych, funkcjonalnych zaparciach, 
nadwadze i otyłości, problemach z perystaltyką jelit, pro-
blemach z metabolizmem, bólach brzucha, bólach i ogra-
niczeniach ruchomości w obrębie tułowia, zaburzeniach 
funkcji seksualnych.

Zabiegi w pozycji Brzuch wspomagają proces odchudza-
nia. Dla zachowania lepszego efektu, po wykonanym za-
biegu, zaleca się wypijać minimum jedną szklankę wody 
niegazowanej, co wspomaga procesy metaboliczne. 

Przykładowe terapie z Modułem Brzuch RS 
(program Brzuch, pozycja Brzuch)

Cukrzyca/ nadwaga/ otyłość
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim), stosując 
1-dniową przerwą co 10 dni zabiegowych i 2-dniową prze-
rwę co 30 dni zabiegowych; poziom 3 lub 4. Jeżeli lekarz 
nie zaleci inaczej, powtarzaj do ustąpienia dolegliwości.

Bóle menstruacyjne
Wykonuj 1 zabieg dziennie do ustąpienia objawów; po-
ziom 1 lub 2. Zabiegi mogą mieć wpływ na obfitość mie-
siączki.

Problemy z wypróżnianiem
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez 8 dni; 
poziom 1 lub 2. Zrób 1 dzień przerwy. Powtarzaj do ustą-
pienia objawów.

Moduł Brzuch RS jest naszą odpowiedzią na coraz częstsze problemy metaboliczne. Po pierwsze 
w trakcie prac nad Vitberg RS zauważyliśmy ścisły związek pomiędzy zmianą przepływu krwi spowo-
dowaną wibracjami, a zmianami w masie tłuszczu. Po drugie Moduł Brzuch RS w połączeniu z Apa-
ratem Bazowym RS wytwarza toniczny odruch wibracyjny powłok brzusznych, co wpływa na popra-
wę wrażliwości na insulinę osób z cukrzycą typu II. Po trzecie zabiegi na brzuchu regulują ruchy jelit, 
ułatwiając wypróżnianie. Po czwarte... to bardzo przyjemny zabieg, przekonaj się sam!

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Brzuch RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

2

3

4

1

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Brzuch RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

Moduły rozszerzające pozwolą Ci indywidualnie dostoso-
wać Vitberg RS. Możesz swoją terapię rozpocząć od Apa-
ratu Bazowego RS i uzupełniać zestaw o kolejne moduły, 
według własnych upodobań lub potrzeb. W  dowolnym 
czasie i na Twoich warunkach. 

Wszystkie wyroby medyczne i akcesoria Vitberg są objęte 
2-letnią gwarancją, a serwis znajduje się w naszej fabryce 
w Nowym Sączu. W razie potrzeby wystarczy zadzwonić, 
my zajmiemy się resztą.

Moduł Brzuch RS 

Vitberg RS w pozycji Brzuch
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Moduł Plecy RS

Moduł Plecy RS zaprojektowany został do poprawy krążenia oraz neurorehabilitacji pleców, ze 
szczególnym uwzględnieniem obręczy barkowej i szyi. Potrafi jednak więcej – w połączeniu z Apa-
ratem Bazowym RS nie ma sobie równych w terapii przeciwbólowej pleców.

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

2

3

1

Najważniejszą funkcją wibroterapii w  programie Plecy 
i pozycji Plecy jest działanie przeciwbólowe.

Zalecamy ją przy: bólach górnej części kręgosłupa, ogra-
niczeniu ruchomości szyi i  zaburzeniach funkcyjnych 
spowodowanych nadmiernymi naprężeniami w obręczy 
barkowej, rwie kulszowej, bólach korzeniowych i  rzeko-
mokorzeniowych. 

Terapia w pozycji Plecy poprawia pracę układu krwiono-
śnego, może wpływać na zwiększenie przepływów krwi 
w  tętnicach szyjnych, zmniejszając ryzyko udarów nie-
dokrwiennych. W rehabilitacji poudarowej bywa pomocna 
przy zespole nieuwagi stronnej i niedowładach.

Przykładowe terapie z Modułem Plecy RS 
(program Plecy, pozycja Plecy)

Bóle w okolicach obręczy barkowej
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez 8 dni; 
poziom 1 lub 2; następnie zrób 2 dni przerwy. Powtarzaj 
do ustąpienia objawów.

Bóle korzonkowe
Wykonuj 2 zabiegi dziennie (jeden po drugim) przez 10 
dni; poziom 2 lub 3; następnie zrób 2 dni przerwy. Powta-
rzaj do ustąpienia objawów.

Masaż usprawniający/ regeneracyjny
Wykonuj 1 zabieg dziennie przez 21 dni, następnie zrób 2 
dni przerwy od zabiegów. Powtarzaj do ustąpienia dolegli-
wości.

Aparat Bazowy RS
Aktywny wyrób medyczny klasy IIa

Klin pozycjonujący 1 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Klin pozycjonujący 2 
Nieaktywny wyrób medyczny klasy I

Moduł Plecy RS 
Aktywny wyrób medyczny klasy I

2

3

4

1

Vitberg RS w pozycji Plecy

Vitberg RS w pozycji Oxy

Moduł Plecy RS 
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Aparat Bazowy RS

Medical
Device

Długość    970 
Szerokość 500 
Wysokość  120 
Masa         3 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Klin pozycjonujący 1

Medical
Device

Długość    490 
Szerokość 500 
Wysokość  190 
Masa       1,6 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Klin pozycjonujący 2

Medical
Device

Długość    515 
Szerokość 370 
Wysokość  120 
Masa       0,8 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Moduł Nogi RS

Medical
Device

Długość    510 
Szerokość 340 
Wysokość  113 
Masa       1,1 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Moduł Kolana RS

Medical
Device

Długość    500 
Szerokość 210 
Wysokość  155 
Masa     0,8 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Moduł Brzuch RS

Medical
Device

Długość    500 
Szerokość 208 
Wysokość  110 
Masa       0,7 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Moduł Plecy RS

Medical
Device

Długość    505 
Szerokość 145 
Wysokość  132 
Masa       0,7 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Moduł Biodra RS

Medical
Device

Długość    510 
Szerokość 468 
Wysokość  125 
Masa       1,4 kg

± 10 mm 
± 10 mm 
± 5 mm 
± 100 g

Vitberg Recovery System

Moduły Rozszerzające RS

Podstawowe dane techniczne

Vitberg RS to aktywny wyrób medyczny do wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej. 
Został zaprojektowany do rehabilitacji, masażu, leczenia lub wspomagania pro-
cesów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Vitberg RS może być używany w domach opieki, zakładach rehabilitacji rucho-
wej, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, klubach sportowych, gabinetach kosme-
tycznych, a także w warunkach domowych.

Vitberg RS łączy działanie ogólne, według zasady WBV (ang. Whole Body Vibra-
tion – drgania o działaniu ogólnym) z działaniem miejscowym przy wykorzystaniu 
dodatkowych modułów rozszerzających.

Vitberg RS oddziałuje na ciało terapeutycznym bodźcem mechanicznym 
i może być stosowany tam, gdzie przeciwwskazaniem są formy fizykoterapii 
oparte o innego rodzaju bodźce, takie jak elektrostymulacja. 

Vitberg RS jest szczególnie przydatny w: rehabilitacji pourazowej, wzmacnianiu 
układu ruchu, łagodzeniu różnych objawów schorzeń (w  tym bólu), poprawie 
metabolizmu, rozluźnianiu tkanek oraz pobudzaniu układu krążenia.

W zależności od programu oraz zastosowanego modułu rozszerzającego może 
oddziaływać na organizm człowieka poprzez:

• zmiany w elastyczności naczyń krwionośnych;
• poprawę przepływu krwi i miejscowy wzrost poziomu ukrwienia skóry;
• wspomaganie krążenia limfatycznego;
• łagodzenie odczuwalnego bólu;
• zwiększenie elastyczności ścięgien i powięzi;
• poprawę zakresu ruchu u osób z deficytem ruchowym;
• zwiększenie maksymalnej wytrzymałości i elastyczności mięśni;
• stymulację procesów kościotwórczych;
• zmniejszenie przykurczów;
• zmniejszenie objawów wysiłkowego nietrzymania moczu;
• poprawę perystaltyki jelit;
• odprężenie i relaks całego organizmu;
• wspomaganie procesów metabolicznych.

Aparat Bazowy RS i moduły rozszerzające spełniają wszystkie wymagania prawne wobec wyro-
bów medycznych. Aparat został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Warunki pracy systemu Vitberg RS:

Poziom hałasu poniżej:                          75 dB(A)
Dopuszczalna wilgotność względna:     30-75%
Częstotliwość wibracji:                           5-52 Hz/chwilowa do 120 Hz
Dopuszczalna waga pacjenta:                30-160 kg
Temperatura pracy urządzenia:              10-40°C
Pobór mocy:                                           30 VA 
Zasilanie:                                                 ~230 V; 50 Hz
Wyjście:                                                   11 ± 5% VDC

Producent:

Symbolizuje zgodność wyrobu z Dyrektywami i normami z nimi zharmonizowany-
mi, które mają do tego wyrobu zastosowanie. Ocena zgodności wyrobu z Dyrek-
tywą 93/42/EWG (EEC) została wykonana zgodnie z  załącznikiem II z wyłącze-
niem pkt  4, przy udziale jednostki notyfikowanej nr 0197: TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH. Tillystraße 2 90431 Nürnberg, Niemcy.

• daleko posunięte zmiany chorobowe 
naczyń krwionośnych oraz stany po 
świeżo przebytych zawałach serca 
i udarach mózgu;

• masaż okolic wszczepionych stymulato-
rów serca;

• ostro przebiegające stany zapalne;
• nieuregulowane nadciśnienie tętnicze;
• ostry rzut stwardnienia rozsianego;

• epilepsja;
• jamistość rdzenia;
• zaawansowana kamica nerek oraz 

pęcherzyka żółciowego;
• stany krwotoczne, krwotoki;
• aktywny proces nowotworowy;
• przerwanie ciągłości skóry/rany;
• ciąża.

Przeciwwskazania do wibroterapii

0197

ul. Marcina Borelowskiego 29, Nowy Sącz, Polska
biuro: +48 18 442 32 21, biuro@vitberg.com, www.vitberg.com
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Dział Badawczo-Rozwojowy Vitberg, we współpracy z Poradniami Vitberg, Uczelniami Wyższy-
mi oraz niezliczoną rzeszą terapeutów, prowadzi od 2004 roku badania nad wykorzystywaniem 
bodźca wibracyjnego w leczeniu i wspomaganiu procesów leczniczych, rehabilitacji, kosmety-
ce, sporcie oraz dietetyce. Wiele z naszych badań, analiz i wniosków publikujemy w czasopi-
smach branżowych oraz na portalach internetowych.

Dowiedz się więcej o badaniach nad wibroterapią na 
www.wibroterapia.com oraz www.wibroterapia.pro

Uważam, na bazie opublikowanych 
i  prowadzonych badań naukowych, że 
kolejna dekada należeć będzie do wi-
broterapii. Jest to świetne narzędzie 
pracy dla fizjoterapeuty jak i samodziel-
na metoda dla chorych w  warunkach 
domowych.

Wibroterapia jest stosowana coraz czę-
ściej w medycynie sportowej, odnowie 
biologicznej, w  leczeniu urazowych 
uszkodzeń narządów ruchu. Są również 
doniesienia o wykorzystaniu wibroterapii  
w schorzeniach psychicznych. 

Literatura krajowa i  światowa wskazuje 
na to, że wibroterapia w sposób istotny 
wpływa na układ sercowo-naczyniowy, 
a w połączeniu z leczeniem farmakolo-
gicznym, może przynieść bardzo zado-
walające efekty lecznicze.

4-tygodniowa wibroterapia po-
zwoliła znacząco zmniejszyć ostry 
i chroniczny ból u pacjentów z bo-
lesną obwodową neuropatią cu-
krzycową, nie dając żadnych nie-
korzystnych efektów ubocznych.

Już po zaledwie 5 zabiegach ćwi-
czeń oporowych z  dołączoną 
wibroterapią, uzyskano poprawę 
czynności naczyń u 50% starszych 
pacjentów z  ustabilizowaną cho-
robą układu krążenia. 

30-minutowe zabiegi wibroterapii 
mogą znacznie poprawić siłę mię-
śni chwytnych i złagodzić napięcie 
mięśniowe, przez co zmniejsza-
ją ból kończyny i związane z tym 
niepełnosprawności/spastyczno-
ści, znacznie poprawiając jakość 
życia po udarze mózgu.

Po 21 dniach zabiegów wibrote-
rapii aparatem Vitberg, wykazano 
istotny spadek stężenia insuliny  
w grupie eksperymentalnej.
Zastosowany bodziec w postaci 21 
zabiegów wibracyjnych wydaje się 
obiecującą formą poprawy kon-
troli glikemii.

prof. dr hab. Dariusz Mucha

Specjalista z zakresu fizjoterapii oraz odnowy 
biologicznej, wykładowca akademicki, autor 
książek z zakresu rehabilitacji.

prof. dr hab. Tomasz Pałka

Fizjolog, wykładowca akademicki, recenzent  
naukowy, autor ponad 100 publikacji z zakresu 
fizjologii, regeneracji sportowej, wibroterapii. 

dr n. farm. Anna Piotrowskadr Junggi Hong  prof. Akihiro Aoyama prof. Cosimo Costantino 

prof. dr hab. Joanna Golec

Specjalista z zakresu fizjoterapii, 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Fizjoterapii, członek rady naukowej 
wydawnictwa „Ostry Dyżur”.

Publikacja: 
„Terapia wibracyjna całego ciała w  bolesnej obwo-
dowej neuropatii cukrzycowej: badanie pilotażowe.”

Publikacja: 
„Natychmiastowy wpływ treningu wibracyjnego na 
funkcję śródbłonka i odpowiedź sercowo-naczynio-
wą u pacjentów z chorobami układu krążenia w po-
deszłym wieku.”

Publikacja: 
„Krótkoterminowy efekt miejscowej wibroterapii mię-
śni w porównaniu z terapią pozorowaną na kończynę 
górną u pacjentów po udarze mózgu: randomizowa-
ne badanie z grupą kontrolną.”

Publikacja: 
„Wpływ terapii wibracyjnej na stężenie glukozy na 
czczo, poziom insuliny i  wynik HOMA2 (wskaźnik 
insulinooporności) u  kobiet z  historią przedcukrzy-
cową.”

Akademia
Wychowania
Fizycznego
im. Bronisława Czecha
w Krakowie

Wibroterapia i Nauka
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www.vitberg.com

Vitberg® to zastrzeżony znak handlowy firmy Vitberg. 
© Vitberg – wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano w Polsce.

ul. Marcina Borelowskiego 29,
33-300 Nowy Sącz, Polska
Biuro: +48 18 442 32 21

biuro@vitberg.com
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