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Urządzenie do elektroakupunktury
i jonoforezy
Projekt
074
W†artykule
przedstawiamy urz¹dzenie
maj¹ce - wed³ug opinii
i†doúwiadczeÒ autora pomÛc w†stymulacji
organizmu pr¹dem
elektrycznym, dziÍki czemu
zwiÍksza siÍ jego
odpornoúÊ na rÛønego
rodzaju schorzenia.
Urz¹dzenie to nie by³o
poddawane w†redakcji EP
øadnym testom ani
szczegÛ³owym badaniom,
nie potrafimy wiÍc
zarÍczyÊ za jego
skutecznoúÊ. Na wszelki
wypadek zalecamy
wczeúniejsze konsultacje
z†lekarzami.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 15kΩ
R2: 22kΩ
R3: 10kΩ
P1: 1MΩ
P2: 10kΩ
Kondensatory
C1: 470nF
C2, C4: 100µF/25V
C3: 47nF
Półprzewodniki
D1, D3: 1N4007
D2: BAV19
IC1: CD4047
LD1: CQYP46
T1: BC107
T2: BD139
Różne
Transformator TS2/16,
obudowa KM 50B, gniazdo
zasilaczowe, gniazdo
minijack, obudowa myszy
komputerowej
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Jedn¹ z†najstarszych, bo licz¹c¹ sobie
juø ponad piÍÊ tysiÍcy
lat, i†najwaøniejszych
sztuk medycyny orientalnej jest akupunktura, polegaj¹ca na wprowadzeniu
igie³ w†okreúlone miejsca na
ciele. Takie ìwraøliweî punkty s¹ zlokalizowane wzd³uø
dwunastu g³Ûwnych i†oúmiu
pobocznych kana³Ûw energetycznych (meridianÛw), odpowiadaj¹cych poszczegÛlnym
narz¹dom. Meridiany stanowi¹
w†organizmie cz³owieka drogÍ
przep³ywu energii chi. Jeøeli
przep³yw tej energii bÍdzie zak³Ûcony (wyst¹pi jej nadmiar
albo niedomiar), to pojawiaj¹
siÍ schorzenia i†bÛl. Medycyna
zachodnia prÛbuj¹c wyjaúniÊ
potwierdzone praktyk¹ dzia³anie akupunktury stworzy³a
wiele teorii. Jedna z†nich opiera siÍ na za³oøeniu, øe organizm produkuje endorfiny
i†enkefaliny - naturalne substancje chemiczne ³agodz¹ce
bÛl - ktÛre mog¹ byÊ rÛwnieø
pomocne w†leczeniu alergii
oraz depresji, i†ktÛre mog¹
u³atwiÊ proces zdrowienia.
Stymulowanie punktÛw akupunktury zwiÍksza produkcjÍ
endorfin i†enkafalin. Inna teoria lansuje pogl¹d, øe wzd³uø
nerwÛw i†rdzenia krÍgowego
aø do mÛzgu rozmieszczone s¹
ìzaworyî kana³Ûw nerwowych.
Zamykaj¹c je, akupunktura
sprawia, øe sygna³y bÛlu nie
docieraj¹ do mÛzgu. Uwaøa siÍ
rÛwnieø, øe zabieg akupunktury dzia³a oczyszczaj¹co na

przestrzeÒ miÍdzysynaptyczn¹
powoduj¹c niezak³Ûcon¹ pracÍ
neuroprzekaünikÛw i†w³aúciwy
przep³yw pr¹du neuronowego.
W†Polsce ponad 1000 lekarzy zajmuje siÍ zawodowo akupunktur¹, osi¹gaj¹c znakomite
wyniki. SpoúrÛd schorzeÒ,
w†leczeniu ktÛrych jest ona
szczegÛlnie przydatna, moøna
wymieniÊ przede wszystkim:
migrenÍ, nerwobÛle (neuralgie), w†szczegÛlnoúci nerwu
oko³oøebrowego i†kulszowego,
neurasteniÍ (depresjÍ psychiczn¹, poczucie chronicznego
zmÍczenia), a†takøe niektÛre
postacie alergii skÛrnych i†astmatycznych. Profilaktycznie
zabiegi akupunktury zaleca siÍ
ludziom naraøonym na duøy
wysi³ek fizyczny, jak rÛwnieø
pracuj¹cym w†warunkach d³ugotrwa³ego stresu i†obci¹øenia
psychicznego.
Jedn¹ z†form stymulacji
punktÛw akupunkturowych jest
elektroakupunktura, w†ktÛrej
metalowe ig³y zastÍpuje siÍ
krÛtkotrwa³ymi impulsami pr¹du elektrycznego, maj¹cymi podobne dzia³anie. Bardzo istotn¹
zalet¹ tej metody jest to, øe nie

powoduje ona
naruszenia ci¹g³oúci
tkanki, zmniejszaj¹c tym
samym ryzyko zakaøenia
bakteryjnego b¹dü wirusowego.
Eliminuje rÛwnieø wystÍpuj¹cy u†bardzo wielu osÛb lÍk
przed uk³uciem, niwecz¹cy
czÍsto efekty zabiegu.
Zasada dzia³ania
W†praktyce stwierdzono, øe
bardzo dobre wyniki uzyskuje
siÍ pobudzaj¹c punkty akupunkturowe krÛtkotrwa³ymi impulsami pr¹du elektrycznego, przy
czym wzmoøenie efektÛw dzia³ania tej metody daje siÍ zauwaøyÊ, gdy czÍstotliwoúÊ pobudzenia jest harmoniczn¹
czÍstotliwoúci pracy serca.
Amplituda impulsÛw powinna byÊ regulowana ze
wzglÍdu na zmienn¹ opornoúÊ
tkanki. Na tej podstawie opracowano urz¹dzenie spe³niaj¹ce podane wyøej za³oøenia
projektowe. Jego schemat
ideowy przedstawia rys. 1.
Generator zrealizowany
zosta³ z†wykorzystaniem uk³adu scalonego CD4047, pracuj¹cego w†uk³adzie multiwibratora astabilnego. CzÍstotliwoúÊ jego pracy zaleøy od
wartoúci rezystancji i pojemnoúci elementÛw R1, P1 i C1
zgodnie ze wzorem:
1/4,4(R1+P1)C1
co po podstawieniu wartoúci
tych elementÛw daje zakres
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Rys. 1.

zmian od 0,5Hz do 35Hz. NapiÍcie o przebiegu prostok¹tnym, wystÍpuj¹ce na wyjúciu Q
uk³adu scalonego, jest podawane na potencjometr P2, w†ktÛrym realizowana jest regulacja
amplitudy tego przebiegu. NastÍpnie, w†uk³adzie rÛøniczkuj¹cym R2, C3 wytwarzany jest
ci¹g impulsÛw szpilkowych,
ktÛrych sk³adowa ujemna obcinana jest przez diodÍ D2. Tak
uformowany sygna³ steruje
dwutranzystorowym wzmacniaczem pr¹du, pracuj¹cym
w†uk³adzie Darlingtona, ktÛry
zasila transformator wyjúciowy
TR1. Transformator ten moøe (a
nawet powinien) byÊ mniejszej
mocy, jednak w†uk³adzie modelowym zastosowano transformator o†mocy 2W ze wzglÍdu na
jego powszechn¹ dostÍpnoúÊ na
rynku. Moøna go rÛwnieø wykonaÊ samodzielnie wykorzystuj¹c na przyk³ad rdzeÒ ferrytowy. Przek³adnia powinna wynosiÊ ok. 30.
Sygna³ z†wyjúcia transformatora doprowadzony jest
przez prostownik jednopo³Ûw-
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kowy (dioda D3) do sondy
urz¹dzenia. Do budowy sondy
wykorzystano obudowÍ myszy
komputerowej zapewniaj¹c¹
ergonomiczne dopasowanie do
d³oni. ElektrodÍ dodatni¹ oraz
dwie elektrody ujemne wykonano z†chromowanych úrub
o†úrednicy 3†mm i†wysokoúci
30 mm. Takie rozwi¹zanie pozwala na osi¹gniÍcie w³aúciwego rozp³ywu pr¹du w†tkance. Urz¹dzenie zasilane jest
napiÍciem sta³ym o†wartoúci
9..12V z†baterii 9V (6F22) lub
z†zasilacza wtyczkowego (waøne jest, aby posiada³ on atest
bezpieczeÒstwa). Prostota konstrukcji oraz uøycie sprawnych
elementÛw nie powinny sprawiaÊ k³opotu w†jego budowie
rÛwnieø pocz¹tkuj¹cym elektronikom.

Podsumowanie
Akupunktura naleøy do
relaksacyjnych metod leczenia i†z†tego wzglÍdu bardzo
waøne jest psychiczne nastawienie do niej pacjenta. Przed
zabiegiem naleøy unikaÊ sil-

nych stresÛw. Optymalny czas
trwania jednego zabiegu wynosi 10-15 minut, w†serii wykonuje siÍ zwykle 10 zabiegÛw, po czym naleøy zrobiÊ
kilkudniow¹ przerwÍ i†powtÛrzyÊ seriÍ. Opis rozmieszczenia punktÛw akupunktury
(jest ich ponad 700, a†niektÛre ürÛd³a podaj¹, øe nawet
2000) na ciele cz³owieka
znacznie przekracza zakres tego opracowania. ByÊ moøe
jednak niektÛrzy Czytelnicy
siÍgn¹ po odpowiedni¹ literaturÍ na ten temat i†zg³Íbi¹ tajniki medycyny Wschodu.
Powszechnie stosowane
kremy kosmetyczne, øele przeciwbÛlowe oraz maúci dermatologiczne wnikaj¹ w†tkankÍ
cz³owieka na drodze osmozy.
W†wyniku
zastosowania
w†urz¹dzeniu prostownika
uzyskuje siÍ przep³yw pr¹du
zawieraj¹cego sk³adow¹ sta³¹,
ktÛra powoduje jonizacjÍ niektÛrych sk³adnikÛw i†przep³yw
jonÛw dodatnich do elektrody
ujemnej (taki transport jonÛw
nosi nazwÍ jonforezy). Zasto-

sowanie jonoforezy powoduje
znacznie g³Íbsze wnikanie
preparatÛw witaminowych
i†innych w†tkankÍ, przez co
zwielokrotnia siÍ skutecznoúÊ
ich dzia³ania (podczas stosowania zabiegu jonoforezy naleøy ustawiÊ wyøsz¹ wartoúÊ
pr¹du). Przep³yw niewielkiego
pr¹du elektrycznego przez rezystancjÍ tkanki, rzÍdu kilkuset kiloomÛw, powoduje wydzielanie siÍ w†niej pewnych
iloúci ciep³a, ktÛre rÛwnieø korzystnie dzia³a na organizm.
Opisywane urz¹dzenie moøe
wiÍc zast¹piÊ stosowane miejscowo plastry rozgrzewaj¹ce.
Nie jest wskazane stosowanie
elektroakupunktury wobec
osÛb cierpi¹cych na chorobÍ
nowotworow¹, kobiet w†ci¹øy,
przy niewydolnoúci uk³adu
kr¹øenia, a†takøe u osÛb posiadaj¹cych wszczepiony elektrostymulator (rozrusznik serca).
Wszelkie w¹tpliwoúci co do
stosowania zabiegu elektroakupunktury b¹dü jonoforezy naleøy skonsultowaÊ z†lekarzem.
Dariusz Stêpieñ
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