
Nowa forma terapii:     
„Aktywna Terapia Komórek”

„Krok naprzód w 
przyspieszeniu terapii 

oraz redukcji bólu.” 



Nowa forma terapii:    
„Aktywna Terapia Komórek”

• Opatentowany System 
Proionic® stymuluje komórkową 
wewnętrzną i zewnętrzna 
wymianę jonową przywracając 
fizjologiczną aktywność 
elektryczną komórek, przez  co 
umożliwia im prawidłowe 
funkcjonowanie.



Wpływ radiofrekwencji
o częstotliwości 448 kHz                    

na komórkę 



Potencjał elektryczny błony 
komórkowej 

• Błona komórkowa posiada potencjał 
elektryczny, który jest  generowany             
w wyniku różnego stężenia 
naładowanych jonów i cząsteczek 
między pozakomórkowymi i 
wewnątrzkomórkowymi nośnikami. 



Efekt nietermiczny przy częstotliwości 448 kHz

• Odpowiednia częstotliwość dla 
poruszania się jonów przez błonę 
komórkową (wyłącznie INDIBA®)

• Grubość błony komórkowej 
wynosi około 4 nm

• Przy 448 kHz, jony poruszają się 
z prędkością 10 nm/μs

• Błona odzyskuje w ten sposób 
swój  naturalny potencjał 
elektryczny



RF > 448 kHz 

Jony słabo się poruszają. 
Mogą się tylko obracać wokół własnej osi .  



RF < 448 kHz

Wzrost impedancji błony komórkowej                          
(warstwa izolacji). 

Mniej jonów może wejść do wnętrza  komórki. 
większość z nich porusza się poza nią. 



Stymulacja Proionic®
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448 kHz Niska częstotliwość

- Przy 448 kHz jony 10 nm
poruszają się  - właściwa   
częstotliwość umożliwiająca 
wymianę komórkową

- przywraca przepuszczalność
komórek

- Błony komórkowe 
zachowują się jak izolatory.

- Brak efektu 
wewnątrzkomórkowego
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Wysoka częstotliwość

- Jony rotują wytwarzając 
tarcie molekularne

- Efekt – tylko termiczny !!!
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Pobudza biochemiczną reakcję w komórce

System Proionic® 
- stymulacja wewnątrzkomórkowa -

Przy 448 kHz



Interakcja INDIBA® Activ pozwala odzyskać optymalną aktywność 
komórkową w momencie, gdy jony są „zmobilizowane”. 

Wynikiem tego są:

• Równoważenie potencjału błony komórkowej

• Poprawienie przenikalności błony komórkowej

• Utrzymanie biologii  komórki

• Poprawienie  krążenia i redukcja retencji cieczy                                                
(obrzęki, krwiaki i drenaż limfatyczny)

• Zwiększenie i eliminacja  toksyn i produktów odpadowych 

• Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne

• Przyśpieszona regeneracja



30 lat wiedzy i doświadczenia

- Niezależne badania przeprowadzone     

przez Instytuty onkologiczne 
- 150 Publikacji naukowych 
- 70 przeprowadzonych prób klinicznych 



Trzy główne działania 

INDIBA Activ Therapy



Biostymulacja

Jest nietermicznym efektem w komórkach i  tkankach

Częstotliwość 448 kHz generuje: 

• Ruch w macierzy zewnątrzkomórkowej 

• Odżywia komórki

• Przyspiesza zarówno metabolizm, jak i komórkowe    

zapotrzebowanie na tlen.



Waskularyzacja
Powoduje wzrost mikrocyrkulacji, 

uzupełnia biostymulację i zaopatruje 
tkanki w elementy potrzebne jej do 

regeneracji.

Rozszerza naczynia krwionośne, odżywia              
i zapewnia tlen tkankom, usprawniając 

żylne i limfatyczne wchłanianie zwrotne.



Hiperaktywacja

Hiperaktywacja znacząco usprawnia metabolizm 
komórkowy i rozpoczyna proces odbudowy 

tkanki, walcząc ze zwłóknieniem.

Tkanka zostaje uzdrowiona nawet                         
w przypadkach chronicznych, w których 

zwłóknienie obecne jest już przez jakiś czas                                                           
(skutek uboczny urazu lub osteoartretyzmu).



Biostymulacja oznacza
działanie nietermiczne 
czynnika stymulacyjnego
na tkankę i komórki.
Częstotliwość 448 kHz
wywołuje wewnątrz tkankową 
biostymulację, która powoduje:
- ruchy w matrycy 
pozakomórkowej,
- odżywienie komórek,
- zwiększenie metabolizmu
komórki

Waskularyzacja wspiera
biostymulację poprzez:
- wzrost mikrocyrkulacji tkankowej               

i rozszerzenie naczyń,
- natlenowanie komórek i tkanek
- drenaż tkanki,
- dalsze zwiększenie metabolizmu 

komórki

Hyperaktywacja wspiera
biostymulację i waskularyzację
poprzez:
- ogromny wzrost metabolizmu komórki
- detoksykację tkanki i drenaż
toksyn
- zmianę równowagi w tkance
w celu zniwelowania zwłóknień
i aktywacji wewnętrznych
mechanizmów regeneracji
komórki

- Active Cell Therapy – „Aktywna Terapia Komórek”
TRZY EFEKTY:



Działanie

Elektrodą kondensacyjną ( tryb pojemnościowy)

Elektrodą rezystywną ( tryb rezystywny)



Tryb pojemnościowy

Reakcje wywołane trybem 
pojemnościowym dotyczą 
tkanek miękkich - głównie 

mięśni znajdujących się           
w pobliżu elektrody. 

Jego właściwości pozwalają mu 
działać jako kondensator, 

obniżając wewnętrzny opór 
tkankowy.





Tryb rezystywny
Reakcje wywołane przez tryb 
rezystywny działają na głębszym 

poziomie i dotyczą bardziej 
oporowych tkanek, takich jak stawy, 

więzadła i ścięgna.

Wysoki opór, w powiązaniu z wysoką 
gęstością tkanki i nieznaczną 

zawartością wody wspomaga większą 
koncentrację elektro-regenerującej 
energii niż w bardziej unaczynionej 

tkance miękkiej.





ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE
INDIBA ACTIV THERAPY



Terapia manualna

Mobilizacja 



Terapia tkanek miękkich Terapia manualna 



Stabilizacja Mobilizacja



Treatment examples

Efekt po jednokrotnym 
zastosowaniu terapii

6 terapii w ciągu 
10 dni

6 terapii w ciągu 10 dni



Najlepsi sportowcy na Świecie
korzystają z naszych rozwiązań:

•   Rafael Nadal, Asafa Powell, Astana UCI Pro Tour…

• Komisja Medyczna Francuskiego (CNOSF),

Włoskiego (CONI) oraz Hiszpańskiego (COE)

Komitetu Olimpijskiego...

• Piłka nożna:  federacje Hiszpanii oraz Włoch,

Paris Saint Germain, FC Barcelona, AS Roma…

• Rugby: Racing-Metro 92, Biarritz Olympique,

Hiszpańska Federacja Rugby (FER)…

•   Golf, tenis, koszykówka, siatkówka…



?



W ciągu swojej 30 letniej historii INDIBA® 
zyskała ogromne uznanie i liczne nagrody:

• Złoty medal na XIV Międzynarodowej Wystawie                      
Wynalazków i Nowych Technologii w Genewie.

• Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie                       
Wynalazków w Madrycie.

• Złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji (Eureka) w Brukseli.

• Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie                                  
Inventalia w Madrycie. 

• Najbardziej konkurencyjne przedsiębiorstwo w Hiszpanii - trzykrotnie.



Porozumienia o współpracy naukowej                          
z prestiżowymi ośrodkami medycznymi:

Szpitale: Ramóny Cajal z Madrytu, CIMA 

i QUIRON z Barcelony, Santa Cruz i Sant Pau z Bracelony, 
Klinika Uniwersytecka z Walencji,

Instytuty: Medycyny, Nauki i Sportu CONI 

z Rzymu i Gaetano Pini z Mediolanu.

Udział w licznych, prestiżowych konferencjach medycznych 
w Hiszpanii i na całym świecie.



Ponad 17 000 urządzeń na całym świecie 
więcej niż 100 000 zabiegów dziennie



Przeciwwskazania

• Rozrusznik serca

• Ciąża

• Zakrzepowe zapalenie żył

• Przerwania ciągłości skóry (terapia na otwartych ranach)

Brak przeciwskazań przy obecności 
metalowych implantów 


