
O tratamento focalizado na região abdominal
fortalece o tônus muscular, além de proporcionar
uma redução significativa da gordura abdominal e
tratar a flacidez no local.

A corrente russa pode ser utilizada para
tratamentos de flacidez abdominal, pós parto, pós
emagrecimento, pós lipoaspiração, redução de
celulite, em procedimentos anterior ou posterior
ao emagrecimento.

Apesar de possuir efeitos colaterais muito baixos,
a utilização da técnica da Corrente Russa deve
ser evitada em pessoas ou pacientes nos
seguintes casos: - com cardiopatia congestiva;

- com insuficiência cardíaca;

- portadores de marcapasso;

- com patologias circulatórias como flebites,
embolias, varizes e tromboflebites;

- com problemas de pressão alta e baixa;

- com processos infecciosos e inflamatórios,
febre e neoplasia;

- com doenças renais crônicas;

- com patologias pulmonares;

- com tumores na pele; e

- com doenças reumáticas.

A região abdominal é uma das mais solicitadas
para o tratamento, já que é uma das regiões do
corpo humano em que as pacientes mais
depositam importância para a melhoria de sua
autoestima.
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CORRENTE RUSSA NA ESTÉTICA

A Corrente Russa, também conhecida como
estimulação russa, surgiu na década 80 na Rússia,
após observar as condições físicas que os
astronautas russos apresentavam quando
retornavam de missões espaciais. Eles sofriam
com flacidez, atrofia e fadiga muscular. Então os
cientistas desenvolveram equipamentos que
proporcionavam impulsos eletromagnéticos,
através de uma espécie de corrente excito motora
para solucionar o problema em menor tempo
possível.
Esta técnica, aperfeiçoada nos dias atuais, é
formada por trens de impulsos de corrente
alternada, emitidos em média frequência (2500Hz)
e se aplica em uma série de disparos sincronizados
com o intuito de potencializar o tônus muscular na
região aplicada. O uso da eletroestimulação age
tanto sobre as fibras brancas, que respondem pela
velocidade, como também sobre as fibras
vermelhas dado à sua sustentação, e ainda sobre
as fibras intermediárias.
Sua forma de utilização é dada através de placas
de silicone, utilizando nas mesmas gel condutor
entre a pele e o eletrodos.
Cada sessão deve durar de cinco a vinte minutos
no máximo, de acordo com as características de
cada paciente, sendo que a realização de
procedimentos com maior tempo de duração
poderá causar uma certa fadiga muscular no local
aplicado. A intensidade também deve variar
conforme a percepção do paciente. Para que o
tratamento tenha melhor resultado, devem ser
realizadas entre dez á vinte sessões.
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