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ADR-4
Raport z badania zmian
ukrwienia obwodowego
Termograficzne badania zmian ukrwienia obwodowego na dłoniach u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących stymulator energii ADR-4.
Termograficzne badania zmian ukrwienia obwodowego na dłoniach u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących stymulator energii ADR-4 Szczęsny Górski,
Stanisław Wosiński, Renata Hause.
Streszczenie
Przeprowadzono termograficzną ocenę ukrwienia spoczynkowego i naczynioruchowej
czynności termoregulacyjnej u 17 kobiet i 1 mężczyzny z miernym i znacznym, symetrycznym objawem Raunaud na kończynach górnych i z symetrycznym miernym i znacznym
upośledzeniem ukrwienia spoczynkowego na kończynach dolnych, a także z wywiadem
sugerującym nerwicę naczynioruchową typu Raynaud. Badania wykonywano według własnej metodyki i norm. Po badaniu wyjściowym 7 pacjentek i jeden mężczyzna stosowali
stymulator energii ADR4, zgodnie z instrukcją twórcy. 8 pacjentek stosowało nieczynną
energetycznie makietę ADR4. Dobór do obu grup był losowy i pacjentki nie orientowały
się czy stosują postać czynną czy nieczynną urządzenia.
W obu grupach wykonywano następnie powtórzenia badań termograficznych w 1,3,7,14
i 21 dniu od rozpoczęcia stosowania ADR-4 i atrapy. Oznaczano: temperatury maksymalne,
minimalne palców i dłoni po stronie grzbietowej i dłoniowej, amplitudę różnic skrajnych
temperatur na palcach oraz średnią względną szybkość odrostu temperatur minimalnych
na palcach obu k. k.g. w okresie 10 min., po standardowym ochłodzeniu.
Wyniki wykazały wzrosty wartości ocenianych wskaźników termograficznych, u osób stosuących czynną postać ADR-4, szczególnie zaznaczone w 14-ym i 21-ym dniu jego stosowania. Najwyraźniejsze różnice wystąpiły w zakresie temperatur minimalnych palców oraz
w próbie z ochłodzeniem. Nie stwierdzono tego rodzaju efektów u osób stosujących nieczynną atrapę. Wyniki skłaniają do uznania dodatniego wpływu stosowania stymulatora
ADR-4 na ukrwienie obwodowe u osób z jego zaburzeniami.
Słowa kluczowe:
termografia; ukrwienie; kobiety; kończyny górne; pole magnetyczne; objaw Raynaud;
próba z ochłodzeniem.
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Wprowadzenie
Zastosowanie termografii do ilościowej oceny ukrwienia obwodowego jest od lat nie kwestionowaną domeną tej metody. Własna metodyka, wypracowana w ciągu wieloletniej
praktyki, pozwala na przeprowadzenie tej oceny w sposób wystandaryzowany, ilościowy,
w aspekcie spoczynkowym i naczynioruchowym-termoregulacyjnym. (1,2).
Stosowano ją m.in. do oceny ukrwienia obwodowego w chorobie wibracyjnej(3), do oceny
ukrwienia wolnych przeszczepów skóry (8), w zaburzeniach neurologicznych (5, 6, 7), do oceny ewolucji adaptacyjnej ukrwienia u dzieci z klas sportowych - pływackich i lekkoatletycznych (4). W obecnej pracy badano zmiany ukrwienia kończyn górnych w trakcie stosowania
magnetycznego stymulatora energii stanowiącego wynalazek jednego z autorów ( S.W.).
ADR-4 jest stymulatorem energetycznym zastrzeżonym w Polskim Urzędzie patentowym
pod numerem P320179. Stymulator ten to dysk ceramiczno-magnetyczny, umieszczony
w specjalnej obudowie. Bazę dysku stanowi element ceramiczny. Na nim umieszczone
są elementy magnetyczne o zróżnicowanym natężeniu pola i określonych wymiarach,
które dają pożądany przestrzenny rozkład stałego niejednorodnego pola magnetycznego. Zadaniem ADR-4 jest poprawa właściwości zdrowotnych wody zarówno czystej
jak i znajdującej się w różnych artykułach spożywczych. Pod wpływem oddziaływania
ADR-4, zostaje zmodyfikowana struktura klasterowa wody. Wiadomo, że woda w normalnych warunkach nie jest substancją bezpostaciową. Tworzy struktury pseudokrystaliczne,
których budowa zależy od historii warunków w jakich się znajdowała, mogąc przez długi
czas zachowywać zmienione właściwości, np. napięcia powierzchniowego, stałej dielektrycznej, przewodnictwa elektrycznego, widm NMR, NQR,UV, IR. (odpowiednie prace wykonywane są na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu). Te zmienione właściwości wody mają
wyraźne oddziaływanie na organizmy żywe np. na bakterie, na człowieka. Wykazano np.
wpływ ADR-4 na szybkość fermentacji jogurtu (prace prowadzone są w Instytucie Rozwoju Mleczarstwa Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie), wpływ na zawartość aluminium i ołowiu we włosach. (prace wykonuje się w firmie Trace Elements Inc. w Dallas (USA).
Stymulator ADR-4 uzyskał złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem jury, na 47. światowym salonie innowacji, wynalazków i nowych technologii, BRUSSELS EUREKA ‚98.
Materiał i metodyka
Badania przeprowadzono u 16 osób w wieku 20 - 62 lat. (por. tabl.1). Wykonywano je przy
pomocy termografu AGA 680 Medical z kartą sprzęgająca z PC, przy pomocy programu
napisanego przez Jana Błaszczyńskiego z firmy JBL z Krakowa. Stosowano własną metodykę (1). Pomieszczenie było termostatowane w zakresie temperatur 19 - 21°C .
Seria badań obejmowała pomiary wstępne i powtórzenia w 1, 3, 7, 14 i 21. dniu po rozpoczęciu typowego stosowania stymulatora ADR4, zgodnie z instrukcją twórcy (S. W.)
Badane osoby otrzymywały w sposób losowy czynny ADR4 wzgl. nieczynną atrapę, z takim samym komentarzem na temat celu badania, polegającym na ustaleniu czy wystąpią
jakieś skutki stosowania urządzenia. Nie informowano pacjentów o istnieniu dwóch jego
odmian: czynnej i nieczynnej, aby nie wzbudzać sugestii. W wyniku badań uzyskiwano
wartości parametrów termograficznych: temperatury minimalną i maksymalną na palcach
2 - 5, na śródręczach, w spoczynku i w 10. minucie po standardowym ochłodzeniu w ką-

2

Czytelnia www.biomagnetica.pl
pieli wodnej o temp. 15°C, w ciągu 5 minut., po stronie grzbietowej i dłoniowej. Przed zanurzeniem rąk do kąpieli chłodzącej, były zanurzane, na 5 minut, w kąpieli wodnej o temp.
37°C. Regulacja temperatury wody odbywała się z dokładnością do 0.1°C. Ręce zanurzano
bezpośrednio. Po kąpieli ręce osuszano delikatnie i dokładnie ręcznikiem papierowym.
Wnioski
Wykonane badanie pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
1.Stwierdzono, ze cały zakres temperatur palców i śródręczy kończyn górnych, a także
szybkość odrostu temperatur minimalnych palców k.g. po ochłodzeniu, u osób z miernym
i znacznym, symetrycznym, uogólnionym upośledzeniem ukrwienia, z wieloletnim wywiadem, zmieniały się korzystnie w przypadku stosowania stymulatora ADR-4.
2.U osób z podobnymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących nieczynną atrapę ADR-4, analogicznych zmian nie zaobserwowano.
3.Wzrost temperatur występował już po trzech dniach stosowania stymulatora ADR-4, po
czym zanikał po ok. 7 dniach i w dalszym ciągu stopniowo nasilał się z czasem.
4.Wzrost wskaźników termograficznych był najwyraźniejszy na palcach, zaś najmniej zaznaczony na śródręczach.
5.Wzrosty wskaźników w próbie po ochłodzeniu były silniej zaznaczone niż w próbie bez
ochłodzenia.
6.Wyniki badań skłaniają do uznania obecności dodatniego wpływu stosowania stymulatora ADR-4 na ukrwienie obwodowe.

Typowy wynik poprawy ukrwienia obwodowego z badań u grupy osób z objawem
Raynaud:
A – przed zastosowaniem ADR-4;
B – po tygodniu stosowania ADR-4.
Zdjęcie termograficzne – kolory jaśniejsze
oznaczają wyższą temperaturę ciała (lepsze ukrwienie).
Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.*
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