
Akustisko viļņu lokāla vibroterapija 
 
LOKĀLA VIBROTERAPIJA – ZINĀTNISKI PIERĀDĪTA, 
MAIGA UN VIENKĀRŠA 
 
Lokālā vibroterapija ir neinvazīvs risinājums muskuļu saspringuma, hronisku sāpju 
un insulta izraisītu problēmu gadījumā. Noturīgus rezultātus jo īpaši var panākt 
fizioterapijā, arodslimību ārstēšanā, logopēdijā un naturopātijā. 
Izplatītākie pielietojumi ir hronisku muskuļu sāpju, locītavu un saistaudu slimību 
(piemēram, artrīta, laterālā epikondilīta (tenisista elkoņa), papēža kaula pieša un 
mialģijas) ārstēšana. Neirorehabilitācijas sfērā var ārstēt spasticitāti, nolieguma 
sindromu, balss un rīšanas traucējumus. Pretsāpju terapijas sfērā lokālā 
vibroterapija ir izmantojama fantoma sāpju, saspringuma, sāpju punktu (trigerpunktu) 
un locītavu sāpju ārstēšanai. 
 

ORIĢINĀLAS NOVAFON AKUSTISKO VIĻŅU IERĪCES 
LOKĀLAI VIBROTERAPIJAI 
 
NOVAFON akustisko viļņu ierīces radītās mehāniskās vibrācijas iedarbojas uz 
audiem sešu centimetru dziļumā. Tādējādi uzlabojas asinsrite un vielmaiņa, tiek 
regulēts muskuļu saspringums, kā arī notiek dziļa audu stimulācija. 
Papildus tam tiek stimulēti reģenerēšanās un dzīšanas mehānismi. Ārstēšana ar 
NOVAFON akustisko viļņu ierīcēm ir gan aktivizējoša, gan relaksējoša. Tas nozīmē, 
ka vibroterapijai ir arī atjaunojoša iedarbība. 
NOVAFON akustisko viļņu ierīces ir unikālas, pateicoties to daudzveidīgajam 
pielietojumam. Tā pieder pie efektīvākajiem un kompaktākajiem lokālās 
vibroterapijas produktiem. Turklāt tie ir viegli lietošanā un ar elegantu dizainu. 
NOVAFON akustiskajām ierīcēm ir viens vai divi darbības režīmi (50 Hz un 100 Hz). 
Pateicoties daudzveidīgajām papildierīcēm, mūsu produkti ir izmantojami dažādu 
procedūru veikšanai. Ergonomiskā dizaina ierīce procedūras veikšanas laikā teicami 
ieguļ rokā. 

 
DARBĪBAS VEIDS - KĀ NOVAFON IERĪCES DARBOJAS 
 

 MUSKUĻU SASPRINGUMA REGULĀCIJA 
NOVAFON akustisko viļņu ierīces radītās mehāniskās vibrācijas iedarbojas uz 
audiem sešu centimetru dziļumā. Vibrācijām ar frekvenci 100 Hz iedarbojoties uz 
atslābinātu muskuli, tas saraujas. Šis reflekss tiek apzīmēts arī ar vārdiem “toniskais 
vibrācijas reflekss” (TVR). Rezultātā palielinās muskuļa saspringums un spēka 
potenciāls. Vienlaikus stimulācija izraisa antagonista atbrīvošanos – lokālajā 
vibroterapijā šis mehānisms tiek lietots spasticitātes ārstēšanai. 
 

 VIELMAIŅAS STIMULĀCIJA 
Vibrācijas izraisītās muskuļu kontrakcijas un dziļāstimulācija uzlabo asinsriti. Tiek 
pastiprināti asinsvadu un audu lokālās regulācijas mehānismi. Stimulētajos audos 
tiek nodrošināta labāka asinsapgāde un stimulēta vielmaiņa, un paātrinās vielmaiņas 
galaproduktu izvade. 



 SĀPJU REMDĒŠANA 
Turklāt vibrācijām ir sāpes remdējoša iedarbība. Tā sauktajā “vārtu kontroles 
terapijā” ir teikts, ka sāpju stimulus ir iespējams mazināt ar citiem stimuliem 
(vibrāciju, aukstumu vai spiedienu). Ir iespējams kavēt sāpju signālu pārnesi uz 
galvas smadzenēm. Šo efektu ir bijis iespējams pierādīt daudzos gan akūtu, gan 
hronisku sāpju pētījumos. Ir konstatēts, ka vibrācija iedarbojas tāpat kā sāpes 
remdinošie līdzekļi. Tādējādi lokālā vibroterapija var kalpot kā ar medikamentu 
lietošanu nesaistīta alternatīva. 

  
 JUTĪGUMA UZLABOŠANA 

Galvas smadzenes ir pastāvīgā kontaktā ar perifēro nervu sistēmu. Āda, muskuļi, 
locītavas un cīpslas sūta informāciju par stāvokļiem, kontaktiem, sāpēm vai 
temperatūru. Nervu bojājumu sekas var būt jutīguma traucējumi, kas izpaužas kā 
nejutīgums vai tirpšana. Lokālajā vibroterapijā maņu impulsi audos palīdz stimulēt 
informācija novadīšanu uz galvas smadzenēm. Vibrāciju lietošanai ir svarīga 
nozīme, jo tās ietekmē gan dziļo, gan virspusējo jutīgumu. 

 
NOVAFON AKUSTISKO VIĻŅU IERĪCES PIELIETOJUMS 

  
 NEIROREHABILITĀCIJA 
- spasticitātes samazināšanās 
- uzlabojums pacientiem ar nolieguma sindromu 
- muskuļu saspringuma palielināšanās perifēriskās paralīzes gadījumā 
-  dziļā un virspusējā jutīguma palielināšanās 

 
 



 PRETSĀPJU TERAPIJA 
- locītavu, muskuļu un fantoma sāpju mazināšanās 
- nociceptīvo un neiropātisko sāpju pārneses kavēšana 
- saspringuma mazināšanās 
- trigerpunktu ārstēšana 
- vielmaiņas galaproduktu izvadīšana 

 
 RĒTU ĀRSTĒŠANA UN ROKU TERAPIJA 
- dziļo audu stimulācija 
-  asinsrites uzlabošanās rētaudos 
-  saistvielu izvadīšana 
-  rētaudu mobilitātes uzlabošanās 
-  rētu dzīšanas uzlabošanās 

 
 BALSS UN RĪŠANAS TRAUCĒJUMU ĀRSTĒŠANA 
- rīšanas refleksa uzlabošanās 
- mazāks rētaudu daudzums pēc audzējiem un staru terapijas 
- muskuļu saspringuma regulācija balss traucējumu gadījumos 
- aktivācija balss saišu paralīzes gadījumos 
- nervu un muskuļu stimulācija sejas nerva paralīzes gadījumā 


