
Wibroterapia (inaczej – terapia wibracyjna) jest rozszerzeniem pojęcia „masaż wibracyjny”. 

W jej nowoczesnej odmianie polega na oddziaływaniu za pomocą precyzyjnie obliczonych 
drgań mechanicznych na ciało człowieka. Wykorzystuje się tu dobroczynny wpływ tych 

drgań na mięśnie i powięź, a także na układ nerwowy. Przy odpowiednio dobranych parame-
trach wibracji uzyskuje się efekt leczniczy, relaksacyjny, treningowy lub wszystkie naraz. 
Dlatego wibracja jest stosowana nie tylko w medycynie, ale też przy zwalczaniu problemów 

nerwicowych, w kosmetyce, w sporcie… 
 

Wytwarzanie wibracji realizowano, jak dotąd, na różne sposoby, np. ręczne „oklep ywanie” 
ciała pacjenta, hydromasaż lub za pomocą urządzeń elektromechanicznych. Ten ostatni spo-
sób stwarza największe możliwości, gdyż przy odpowiednim sterowaniu mikroprocesorami 

zakres regulacji drgań jest tu praktycznie nieograniczony, a wytwarzanie wibracji jest bardzo 
precyzyjne. Dlatego maty, platformy i fotele wibracyjne stwarzają dziś nowe możliwości w 

rehabilitacji oraz w treningu sportowym. 
 
Lecznicze działanie wibracji 

 
Oddziaływanie wibracji na ciało człowieka, to skomplikowany proces, w którym bierze udział 

m.in. układ nerwowy. Mówiąc w dużym skrócie, zabiegi działają na organizm kilkoma dro-
gami: 
 

Poprawa obiegu krwi i limfy. Odbywa się to poprzez: 

 zwiększenie drożności tętnic i żył 

 zwiększenie elastyczności tętnic  

 udrożnienie naczyń włosowatych 

 działanie przeciwzakrzepowe  
 

Rozluźnienie patologicznych napięć w mięśniach i powięzi. Dzięki temu można uzyskać: 
zmniejszenie przykurczy mięśni 

odblokowanie ściśniętych naczyń krwionośnych 
 
Głęboki relaks. Wywołany jest rozluźnieniem dużej ilości mięśni. Daje to nie tylko ulgę w 

dolegliwościach, ale również uczucie wspaniałego odpoczynku. Systematyczne zabiegi po-
zwalają odzyskać ten stan za każdym razem, gdy odczuwamy zmęczenie fizyczne lub psy-

chiczne np. po pracy. 
 
Działanie przeciwbólowe. Efekt przeciwbólowy jest m.in. wynikiem bezpośredniego oddzia-

ływania wibracji na układ nerwowy. Zmniejszenie odczuwania bólu wyjaśniane jest przez 
naukowców za pomocą tzw. Bramkowej Teorii Bólu 

 
Rozwój metody wibracyjnej na świecie  

 

Wibracja, jako sposób relaksu oraz leczenia, znana jest od starożytności i dawniej była to od-
miana masażu ręcznego. We współczesnej medycynie pierwsze urządzenia wibracyjne po-

wstały już w XIX wieku. Począwszy od lat 1980., kiedy to w słynnym instytucie Karolinska 
w Sztokholmie udowodniono badaniami klinicznymi skuteczność terapii wibracyjnej w za-
kresie zmniejszania bólu, przeprowadzono na świecie ogromną ilość badań pod kątem zasto-

sowania wibracji w różnych gałęziach medycyny specjalistycznej. 
 

Eksperymenty przeprowadzane w placówkach naukowych na całym świecie dotyczą bardzo 



różnych aspektów działania wibracji na ludzki organizm. Badany jest wpływ terap ii m.in. na 

uśmierzanie bólu, spastyczność mięśni, przepływy krwi w naczyniach, gospodarkę hormona l-
ną. Stwarza to coraz więcej możliwości wykorzystania terapii wibracyjnej w różnych gałę-

ziach medycyny. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym i pomiarowym możliwe 
jest odkrywanie coraz nowych, często zaskakujących możliwości w leczeniu i profilaktyce.  
 

Wibracja oscylacyjno-cykloidalna, jako szczególny rodzaj wibroterapii, jest zastosowana w 
najnowszej generacji produktów medycznych Vitberg. Jej istotną cechą jest wytwarzanie fal 

mechanicznych w trzech kierunkach jednocześnie, co zwiększa przenikliwość, a więc i sku-
teczność terapii.  


