
/Превод от руски език на български език/ 

Живейте без болка! 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА АПЛИКАТОРНИ УСТРОЙСТВА ЛЯПКО 

 
Апликаторните устройства Ляпко се използват за оздравително и превантивно въздействие 

върху различни участъци на тялото (гръб, корем, крайници, област на гръдния кош и т.н.). 
Използването на плоските апликатори – най-оптималният начин, който не изисква 

допълнителни усилия от страна на пациента и помощ от другите. Апликаторите надеждно и 
ефективно помагат за отстраняването на болки, премахването на умора, а сутрин - за 
зареждането с жизнена енергия за целия ден. 

Препоръчително е валяците да се използват за въздействие върху различни участъци на 
тялото, за които е трудно да се използва плоският апликатор (области на ставите, шията, лицето 
и т.н.). Продължителността на въздействие е 5 - 15 минути, до поява на устойчива хиперемия 
(зачервяване) на кожата. Използването на лицевия валяк ефективно помага да се извърши 
точна рефлексотерапевтична диагностика – да се открият най-чувствителните участъци на 
кожата. 

ВНИМАНИЕ! Когато прилагате апликатора в областта на лицето, избягвайте зоната около 
очите. 

Малките апликаторни устройства Ляпко могат да се използват за местата, където се 
локализира най-силната болка, тригерните зони, зоните с максимална локализация на 
акупунктурните точки и други зони, намерени с помощта на валяк по време на 
диагностицирането. За да се постигне изразен оздравителен ефект, се препоръчва те да се 
носят продължително време под колана, еластичния бинт или стягащата превръзка. 
Продължителността на носене е от 30 минути до 2 - 3 часа. 

Стъпката (разстоянието между иглите) на апликаторното устройство се подбира в 
зависимост от индивидуалната чувствителност на кожата и необходимата степен на 
интензивност на въздействието, ориентирайки се по комфорта на усещания при апликация. 

 
ВНИМАНИЕ! 

• На децата и пациенти с повишена чувствителност или тънък слой подкожна мазнина се 
препоръчва използването на апликатори с по-гъста стъпка – 3.0 - 4.9 мм. 

• С нормално телосложение  – 5.0 - 6.1 мм  

• С дебел слой подкожна мазнина  – 6.2 - 10.0 мм. 
 
Използвайки всяко апликаторно устройство Ляпко, можете да получите интензивно или 

деликатно въздействие чрез самостоятелно регулиране на силата на натиск. 
 
ВНИМАНИЕ! За намаляване на силата на натиск апликаторът трябва да се поставя през 

сгъната на 2 - 3 слоя марля или някаква друга тънка тъкан. 
ВНИМАНИЕ! Продължителността на въздействие на апликатори върху кожата зависи от 

съществуващите в конкретния случай симптоми. При синдрома «излишък» (остра и интензивна 
болка, повишено кръвно налягане, раздразнителност, превъзбуда, безсъние) се препоръчва 
апликаторите да се използват в следобедните часове или преди лягане. Продължителността на 
въздействие на валяка е 10 - 15 минути, на плоския апликатор е 20 - 30 минути и повече. 

При синдрома «недостиг» (хронична болка, която най-често се появава през нощта, 
сънливост, слабост, намаляване на чувствителността, при изтощени пациенти и хора в 
напреднала възраст) въздействието на апликатора е ефективно в ранните часове и през 
първата половина на деня. Продължителността на въздействие на апликатора е 10 - 15 минути, 
на валяка – 3 - 7 минути. 

Главното условие за правилното поставяне е равномерното разпределяне на телесното 
тегло по цялата повърхност на апликатора. 

 
ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не поставяйте апликатора върху абсолютно равна повърхност.  



За да поставите правилно апликатора, е необходимо колкото може по-точно да моделирате 
извивките на гръбначния стълб в шийния и поясния отдел с помощта на възглавнички и сгънати 
на ролка хавлии. 

През първите пет минути използване на апликатора, сравнително дискомфортните 
убодващи усещания се трансформират в комфортно усещане на силна топлина, приятна 
«вибрация», бодежи, а по-нататък може да се появи сънливост, обща релаксация, 
преминаващи в здрав пълноценен сън. 

Ако дискомфортът се усеща в продължение на 10 - 15 минути, апликаторът трябва да се 
махне и да се използва пак поне след 5 - 10 часа или на следващия ден, като се постави върху 
по-малка площ. Причини за дискомфортните усещания могат да бъдат: неправилното 
поставяне, т.е. неравномерно натоварване върху иглите, приплъзването на апликатора, 
придружено с одраскване на кожата. За да се отстранят тези явления, трябва да се повдигнете 
над апликатора и да легнете върху него отново, като сложите под коленете мек валяк.  

Курсът на лечение е 1 - 2 седмици. Лечението може да се повтори след 2 - 4 седмици. 
Практиката показва положителен ефект при продължителна, в рамките на няколко месеца 
наред, ежедневна употреба на апликаторните устройства Ляпко. Наблюдава се устойчиво 
подобряване на здравето, отстраняване на хроничната болка, повишаване на жизнения тонус, 
работоспособността, особено при хората в напреднала възраст. 

Апликаторните устройства Ляпко по време на употреба контактират с кожата без да я 
увреждат и нямат контакт с кръв. В медицинските заведения след сеанса на апликация 
устройствата трябва да се дезинфекцират в съответствие със Стандарта за извършване на 
дезинфекция на медицински изделия, чрез пълното им потапяне в дезинфекционен разтвор, 
след което те се измиват в течаща вода и се изсушават с горещ въздух (с помощта на сешоара) 
на максимално близко разстояние от иглите. 

За дезинфекция се използват не съдържащите хлор дезинфектиращи химически препарати 
за изделия от медицинска гума и некорозивно-устойчиви метали, разрешени за употреба в 
медицинските заведения на Украйна в съответствие с методологическите указания за тяхното 
използване. Например, «Корзолекс базик», «Корзолекс екстра» и други.  

Иглите на апликаторите са изготвени от некорозивно-устойчиви метали, което допуска 
възможността за тяхното окисляване. 

ВНИМАНИЕ! При индивидуална употреба апликаторът не се нуждае в дезинфекция. 
Хигиенните грижи включат: периодична обработка с помощта на четка и миещи разтвори 
(шампоан, течен сапун), измиване под течаща вода и изсушаване с горещ въздух (с помощта на 
сешоар). 

ВНИМАНИЕ! Помнете, сешоарът е източник на електрически ток, което означава, че има 
риск от токов удар – не го докосвайте с мокри ръце, върху него не трябва да попада вода. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ  НА АПЛИКАТОРНИ УСТРОЙСТВА ЛЯПКО  
Относителните противопоказания за прилагането са: 
• Остри инфекциозни заболявания; 
• Обостряне на хронични заболявания, съпроводени с повишена температура; 
• Състояние на декомпенсация при заболявания на сърдечно-съдовата система, белите 

дробове, черния дроб, бъбреците; 
• Остър тромбофлебит; 
• Болести на кръвта и кръвотворните органи на етапа на декомпенсация; 
• Остри хирургически състояния; 
• Рязко изтощаване; 
• Нарушаване на целостта на кожата: рани, изгаряния, измръзвания и други. 

СЕ маркировка. Апликаторът Ляпко съответства на изискванията на директива на 
Европейската общност № 93/42/ЕИО, по безопасността апликаторът е неинвазивно 
устройство от клас I. 

 
ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ 
Не изхвърляйте негодни за употреба апликатори Ляпко заедно с битовите 

отпадъци. Знакът със зачеркнатия контейнер за отпадъци означава, че 



изделието не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Апликаторите Ляпко, негодни 
за употреба, се предават в пунктовете за рециклиране, които са определени от местните 
власти. 

 
Адрес на производителя: ООО «Ляпко» 

Украйна, 04210, гр. Киев, проспект «Героев Сталинграда», 12 Е/45 
e-mail: office@lyapko.com 

www.lyapko.com  
Официален представител на производителя в ЕС –  

e-mail: ludmila.belinceva@inbox.lv  
 

РЕФЛЕКТОРНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА   

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

ЗОНИ ЗА АПЛИКАЦИЯ 

Основна 
Допълнител

на 
Спомогателна 

Главоболие, тригеминална невралгия, неврит на 
лицевия нерв, лицеви симпаталгии, увреждания 
на слуха, зрение, болка в зъбите, настинки 

0, 1 2, 10, 11 22, 24, 25, 31 

Заболявания на бронхите и белите дробове, 
настинки, неврологични синдроми на 
остеохондроза на шийния и гръдния отдел на 
гръбнака, шийно-раменна плексалгия, неврози, 
артрити, неврити 

2, 3, 4 1, 12, 13 20, 22, 28, 31 

Стенокардия, кардиалгия, неврологични прояви 
на остеохондроза на средния гръден отдел на 
гръбнака, бронхити, мастити, подобряване на 
лактацията при кърмачки 

4 3, 5, 13, 14 21, 23, 25, 29, 31 

Хипертония (25-30 мин.), хипотония (8-10 мин.) 
 

1, 2, 3 0, 4, (14) 7, 8, 25, 28, 29, 31 

Заболявания на хранопровода, стомаха, черния 
дроб, жлъчния мехур, неврологични синдроми на 
остеохондроза на долния гръден отдел на 
гръбнака, миозити, затлъстяване 

5 6, 15, 16, 17 21, 23, (25), (28), 29, 30, 31 

Стомашна язва и язва на дванадесетопръстника, 
заболявания на тънките черва, бъбреците, 
бъбречна колика,затлъстяване 

6, 7 5, 8, 17, 18 23, 27, 28, 29, 31 

Неврологични синдроми на остеохондроза на 
гръдния и поясния отдел на гръбнака, миозити, 
затлъстяване 

6, 7 8, 17, 10 26, 28, 30, 31 

Неврологични синдроми на остеохондроза на 
лумбално-сакралния отдел на гръбнака 
(радикулити, неврити, лумбаго) 

7, 8 9, 18 22, 26, 27, 28, 30, 31 

Пикочно-каменна болест, бъбречни колики, 
колити (запек), съхраняване на бременността 
(меко въздействие) 

7, 8 9, 18 23, 27, 29, 31 

Заболявания на органите на малкия таз, 
възпаление на матката и придатъци, цистити, 
уретрити, простатити, сигмоидити, хемороиди, 
анални фисури, импотентност, фригидност 

8, 9 7, 18, 19 27, 29, 30, 31, (23, 25) 

Алергия, невродермит, сърбеж 3, 5 3, 12, 15 22, 23, 25, 29, 30, 31 

При травми и фрактури на горните крайници 2, 3 4, 13 20, 21, 22, 24, (28,30) 

При травми и фрактури на долните крайници 7, 8 18 26, 28, 30, (22, 27, 29) 

Захарен диабет 5, 6 16, 17 1, 2, 23, 29, 31 

 
Освен горепосочените зони, препоръчваме да използвате точки и зони, имащи максимална 
болезненост, както и чувствителните зони, открити по време на диагностиката с валяка. 
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Фиг. 1. Разположение на зоните за аликация на човешкото тяло 

 
Меки валяци или хавлии за баня Възглавница 

 
Фиг. 2. Пример за 2-а начина на поставяне на апликатори (възможни са и други начини) 
 
МЕТОДИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛЯК ПРИ БОЛКОВИ СИНДРОМИ 
1. Да се въздейства с валяк върху зоната на локализация на болката в произволна посока. 
2. Да се въздейства по-горе или по-долу от мястото на локализация на болката в произволна посока. 
3. Да се въздейства върху мястото на болката по посока на стрелките – по хода на енергийните канали 
(виж фиг. 4). 
4. Да се въздейства по-горе или по-долу от мястото на локализация на болката по посока на стрелките. 
5. Да се въздейства срещу хода на стрелките върху противоположната страна, симетрична на мястото на 
болката (съгласно каноните на рефлексотерапия), например: 

• ако болката е в дясната ръка – обработваме лявата ръка; 
• ако болката е в десния крак – обработваме левия крак; 
• ако болката е в областта на гърдите – обработваме зоната на проекция на гърба; 
• ако болката е в гърба – обработваме зоната на проекция на гърдите; 
• ако болката е в кръста – обработваме корема; 
• ако болката е в корема – обработваме кръста.  

Въздействаме с валяк до поява на устойчива хиперемия (зачервяване) на кожата (около 10 - 15 минути). 
 
Фиг. 3. Зони на тялото за диагностика и лечение 
 

 



 
Фиг. 4. Посока на движението на валяка по хода на енергийните канали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


