
 

 

 

Hodinová metóda  

Táto hodinová metóda bola vyvinutá, aby sa 
dosiahlo rýchlej a účinnej úľavy u nešpecifických, 
lokalizovaných bolestiach. Postupujte podľa 
nasledovných krokov , kým bolesť významne 
neustúpi, poprípade kým sa nezlepší Vaša mobilita.  

  

Umiestnite HNEDÚ IceWave 

náplasť priamo na miesto, kde 

máte najväčšiu bolesť 

KROK 1  kde máte najväčšiu bolesť.ren.  

 

 

KROK 2  

Posuňte BIELU náplasť ca 5 cm 
NAD HNEDÚ náplasť. Ak do 10 
sekúnd bolesť neustúpi, prejdite 
na ďalší krok.    

KROK  3  

Posuňte BIELU náplasť na pozíciu „ 3 
hodiny“. Ak bolesť nie je znížená do 
10 sekúnd , prejdite na ďalší krok.  

 

 

 

 

KROK  4  
Posuňte BIELU náplasť z pozície      „ 
3 hodiny“ na pozíciu „ 6 hodín“.  Ak 
nie je bolesť do 10 sekúnd znížená, 
prejdite na ďalší krok.   

KROK  5  

Posuňte BIELU náplasť z pozície      
„6 hodín“ na pozíciu „ 9 hodín“. Ak 
do 10 sekúnd bolesť neustúpi, 
prejdite na ďalší krok.  

KROK  6  

Na záver posuňte BIELU náplasť 
tak, aby  ležala paralelne 
k HNEDEJ náplasti.    



 

 

 

 

 

 

Umiestnenie :Úľava od bolesti 
v celom tele  

  

KROK 1 
Prilepte BIELU náplasť na  PRAVÉ 
chodidlo a HNEDÚ náplasť na ĽAVÉ 
chodidlo vždy na bod OBLIČKY 
1/Niere1. Nechajte náplaste tu .  
Teraz použite druhý pár  ICEWAVE 
náplastí  a prejdite  nasledovné 
kroky. 

  

KROK 2 
Umiestnite BIELU náplasť na bod  
PĽÚCA 9 PRAVÉHO zápästia 
a HNEDÚ náplasť na rovnaký bod 
ĽAVÉHO zápästia. Ak do 10 
sekúnd nedôjde k žiadnej úľave , 
pokračujte na ďalší krok .  

  KROK 3 
Umiestnite BIELU náplasť na bod   
TROJITÝ  OHRIEVAČ 5 PRAVÉHO 
zápästia a HNEDÚ náplasť na to 
isté miesto ĽAVÉHO zápästia. Ak 
do 10 sekúnd nedôjde k žiadnej 
úľave, postupujte na ďalší krok.   

   KROK 4 
Umiestnite BIELU náplasť na 
bod  SRDCE 3 na PRAVOM 
ramene a HNEDÚ náplasť na 
rovnaký bod na ĽAVOM 
ramene. Ak do 10 sekúnd 
nedôjde k žiadnej úľave, 
postupujte na ďalší krok.   

 

KROK 5 
Umiestnite BIELU náplasť na 
bod  TROJITÝ OHRIEVAČ 15 
na PRAVOM pleci centricky  
medzi šijou a koncom pleca 
a HNEDÚ na rovnaký bod na 
ĽAVOM pleci.    

Skúsenosti ukázali, že nalepením jedného páru 
náplastí ICEWAVE na spodok chodidla sa často 
zmiernili bolesti v celom tele. Navyše sme zistili, že ak 
je potrebný druhý pár náplastí, potom stimuláciou 
minimálne jedného akupunktúrneho bodu, uvedeného 
v tomto odseku, to veľmi pozitívne ovplyvní  úľavu od 
bolesti..  



Umiestnenie pri bolestiach hlavy  

 

 

 

KROK  1  

Umiestnite BIELU náplasť na bod    
HRUBÉ ČREVO 4 PRAVEJ ruky 
a HNEDÚ náplasť na rovnaký bod 
ĽAVEJ ruky. Ak do 10 sekúnd 
nedôjde k žiadnej úľave , pokračujte 
na ďalší krok 

KROK 2  

Umiestnite BIELU náplasť na bod    
TROJITÝ OHRIEVAČ 5 PRAVÉHO 
zápästia  a HNEDÚ náplasť na 
rovnaký bod  ĽAVÉHO zápästia. Ak 
do 10 sekúnd nedôjde k žiadnej 
úľave , pokračujte na ďalší krok.  

KROK 3  

Umiestnite BIELU náplasť na bod    
TROJITÝ OHRIEVAČ 15 nad 
PRAVOU lopatkou centricky 
medzi šijou a koncom pleca 
a HNEDÚ náplasť na rovnaký bod 
ĽAVEJ lopatky. Ak do 10 sekúnd 
nedôjde k žiadnej úľave , 
pokračujte na ďalší krok.  

 

 

 

 

KROK 4  

Umiestnite BIELU náplasť na bod    
TENKÉ ČREVO16  na PRAVEJ 
strane  krku a HNEDÚ náplasť na 
rovnaký bod na PRAVÚ stranu krku.  

Ak do 10 sekúnd nedôjde 
k žiadnej úľave , pokračujte na 
ďalší krok.  

KROK 5  

Umiestnite BIELU náplasť na bod    
TROJITÝ OHRIEVAČ 23 na 
PRAVOM spánku a HNEDÚ náplasť 
na rovnaký bod na ĽAVOM spánku. 

Ak do 10 sekúnd nedôjde 
k žiadnej úľave , pokračujte na 
ďalší krok.  

KROK 6  

Umiestnite BIELU náplasť na bod    
ŽLČNÍK 14 na čele nad PRAVÝM 
obočím a HNEDÚ náplasť na 
rovnaký bod  nad ĽAVÝM obočím. 

Ak do 10 sekúnd nedôjde 
k žiadnej úľave , pokračujte na 
ďalší krok. 

 
KROK 7  

Umiestnite BIELU náplasť na 
bod   ŽALÚDOK 7 na PRAVEJ 
strane  tváre v preliačine pravej 
lícnej kosti a HNEDÚ náplasť na 
rovnaký bod  na ĽAVEJ strane 
tváre.  



 

 

Ďalšie umiestnenia pre 
úľavu od bolesti   

Bolesti kolena  

KROK 1  

Umiestnite BIELU náplasť na VONKAJŠIU STRANU 
kolena a HNEDÚ náplasť na VNÚTORNÚ STRANU 
kolena . Ak do 10 sekúnd nedôjde k žiadnej úľave, 
pokračujte na ďalší krok.  

 

 

KROK 2  

Umiestnite HNEDÚ náplasť na 
miesto bolesti a BIELU náplasť nad 
HNEDÚ náplasť.  Ak do 10 sekúnd 
nedôjde k žiadnej úľave, prejdite 
krokmi 3 až 6 v kapitole „ Hodinová 
metóda“.  

Bolesti - Ischias  

KROK 1  

Umiestnite bolesť do „ zátvorky“, 
pričom BIELU náplasť umiestnite 
VPRAVO a HNEDÚ náplasť 
VĽAVO od miesta bolesti. Ak do 
10 sekúnd nedôjde k žiadnej 
úľave, pokračujte na ďalší krok. 

 

  

KROK 2  

Umiestnite HNEDÚ náplasť na miesto bolesti 
a BIELU náplasť na priehlavok ĽAVEJ nohy na bod 
PEČEŇ 3, nachádzajúci sa na spojivovom tkanive  
veľkého palca.  

 

Umiestnite HNEDÚ náplasť  na miesto 
bolesti a BIELU náplasť  nad BIELU náplasť . Ak do 10 
sekúnd nedôjde k žiadnej úľave, pokračujte na ďalší krok, 
prejdite krokmi 3 až 6 v kapitole „ Hodinová metóda“.  

Bolesti chrbta  


