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Stimulátory TENS – základní fakta 
 

Jak stimulátory TENS pracují? 

Stimulátory pro provádění transkutánní elektrické nervové stimulace pracují tak, že 

prostřednictvím elektrod umístěných na kůži generují malé elektrické pulzy.  

Princip činnosti stimulátorů TENS 

spočívá á v tom, že ovlivňují přenos 

signálů bolesti do mozku. Signál 

bolesti se dostává do mozku 

prostřednictvím nervů procházejících 

míchou. Pokud je možné přenosu 

signálu bolesti zabránit, pak mozek 

neobdrží z místa zdroje bolesti žádný, 

případně jen slabší signál a bolest se 

odstraní, nebo se pocit bolesti zmírní. 

U stimulátorů TENS se předpokládá, 

že stimulují organizmus k tomu, aby si 

vytvářel vlastní chemické látky 

ulevující od bolesti, které se nazývají 

endorfiny. Tyto látky připomínají působení takových látek, jako např. morfinu apod., protože 

tyto chemické látky blokují přenos signálů bolesti do mozku. 

 

Jak používat stimulátory TENS? 

Stimulátory TENS jsou konstruovány tak, že se i při aplikaci elektrických pulzů může člověk 

pohybovat. Můžete mít stimulátor zastrčený v kapse, nebo připnutý klipsnou, případně i na 

popruhu. Elektrodové polštářky jsou ke kůži připevněny lepicí páskou, nebo vlhkým gelem. 

Malé proudy procházející elektrodami mohou být nastavovány na ovládacím zařízení 

stimulátoru.  Nastavování napětí by mělo být plynulé od nuly, až do pocitu mravenčení. 

Zmíněný pocit mravenčení by měl být silnější, ale nikoliv až tak, aby byl nepříjemný. 

Stimulátory TENS se dodávají v provedení jednoduchém a dvojitém, v prvním případě mají 

jen jeden pár elektrod, v druhém případě dva. Délka aplikace a frekvence se může měnit 

podle toho, jak se v daném případě dokáže aplikací stimulátoru ulevit od bolesti a je-li použití 

stimulátoru TENS pro daného člověka vůbec efektivní. Váš fyzioterapeut vám bude jistě 

schopný navrhnout vhodný léčebný plán. 

 



Jak jsou stimulátory TENS účinné? 

Stimulátory TENS jsou používány k tlumení chronických bolestí ve velkém rozsahu po celém 

světě. Někteří lidé pociťují pouze krátkodobou úlevu, zatímco druzí zjišťují, že bolesti zmizely 

na delší dobu, od dvanácti hodin až na několik dní, nebo dokonce i týdnů. 

Léčba stimulátory TENS ale může být pouze doplňkovou léčbou k celkové léčbě bolestivého 

stavu; relaxační techniky, cvičení a medikamentózní léčba, to všechno hraje důležitou roli 

a mělo by tedy být v celkovém plánu léčby obsaženo. 

 

Může stimulátory TENS používat každý? 

Stimulátory TENS jsou používány zejména jako pomoc při úlevě od bolesti hlavně při problé-

mech se svaly, klouby a nervy, méně již při bolestech břicha, hlavy, případně na prsou. Na 

rozdíl od medikamentózní léčby nemá léčba stimulátorem TENS absolutně žádné vedlejší 

účinky. Ovšem dále jsou uvedeni lidé, kteří by stimulátory TENS v žádném případě používat 

neměli: 

• s kardiostimulátory 

• s epilepsií 

• s některými srdečními chorobami 

 

Jak je používání stimulátorů TENS bezpečné? 

• Je radno, aby byly stimulátory TENS používány pouze na doporučení lékaře, případně 

jiného zdravotnického profesionála. 

• Požádejte vašeho fyzioterapeuta, aby vám ukázal, jak se stimulátorem TENS 

bezpečně zachází, existuje řada modelů s různými variantami ovládání, kanály 

a frekvencemi, obvykle bývá právě fyzioterapeut nejlepším rádcem, který vám 

doporučí nejvhodnější typ přístroje právě pro vás a váš zdravotní problém.  

• Buďte opatrní, nikdy nepřikládejte elektrody na krkavici (krční tepnu) nebo do oblasti 

úst.  

• U některých lidí se může vyvinout alergická kožní reakce na aktuálně použitou lepicí 

pásku, případně na gel, pokud se to stane, pak přerušte používání stimulátoru 

a požádejte svého lékaře, fyzioterapeuta, případně lékárníka o alternativní návrhy. 

• Vždy se držte pokynů uvedených v návodech dodávaných výrobcem s přístrojem.  

 

Jak si opatřit stimulátor TENS? 

Než si opatříte stimulátor, promluvte si nejprve se svým lékařem, nebo fyzioterapeutem a 

požádejte je o doporučení typu vhodného právě pro vás. Pak si stimulátor můžete koupit 

v kamenné, případně i v internetové lékárně. 

 

Další informace jsou například na webové stránce:  http://www.wikiskripta.eu/index.php/TENS  

a také na mnoha dalších. 
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