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* Os nomes dos Programas desta Tabela de Memória foram correlacionados para facilitar o uso pelo 
   profissional. Para o correto uso do EL30, verifique na Descrição do Programa se a forma de onda 
   selecionada é a correta para o seu uso pretendido.
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EL30

Onda contínua, 4,56 Hz com largura de pulso de 500 μs.
Pulso não polarizado.

B Programa:
Descrição:

(B) 4,56

Onda contínua, 9,12 Hz com largura de pulso de 450 μs
Pulso não polarizado.

C Programa:
Descrição:

(C) 9,12

Onda Contínua, 18,25 Hz com largura de pulso de 400  µs.
Pulso não polarizado.

D Programa:
Descrição:

(D) 18,25

Onda Contínua, 36,5 Hz com largura de pulso de 350  µs.
Pulso não polarizado.

E Programa:
Descrição:

(E) 36,5

Onda Contínua, 73Hz com largura de pulso de 300  µs
Pulso não polarizado.

F Programa:
Descrição:

(F) 73

Onda Contínua, 146Hz com largura de pulso de 280  µs.
Pulso não polarizado.

G Programa:
Descrição:

(G) 146

Onda Contínua, 276Hz com largura de pulso de 250  µs.
Pulso não polarizado.

H Programa:
Descrição:

(L) 276

Onda mista, com as frequências D e L em sequência, larguras de 
pulso conforme cada frequência acima e tempo de 4 segundos  de 
permanência em cada frequência. Pulso não polarizado.

I Programa:
Descrição:

(D) + (L)

Onda mista, com as frequências A,B,C,D,E,F,G e L em sequência, larguras de 
pulso conforme cada frequência acima e tempo de 2 segundos  de 
permanência em cada frequência. Pulso não polarizado.

J Programa:
Descrição:

(A) a (L)

Onda contínua, 2,28 Hz com largura de pulso de 550 μs. 
Pulso não polarizado.

A Programa:
Descrição:

(A) 2,28



( C) 9,12 - Frequência que estimula as funções motoras e de excreção. Deve ser escolhida 
quando for tratar de situações como : trismus, espasmo intestinal, atonia vesical ou 
vesicular, constipação, diarréia, hipotensão, etc.

(E) 36,5 - Frequência que estimula as funções associadas às funções medulares, como 
dores crônicas, e algodistrofia.

(D) 18,25- Frequência que lida com as desordens da locomoção e deslocamento. Uso 
comum também em desordens da coordenação do movimento. (ex: desordens na 
motricidade binocular, disfunção da marcha, desordens posturais.

Programas:

(A) 2,28 - Frequência que estimula o trabalho celular, sem estimular a divisão celular. 
Utilizada em patologias ligadas ao sofrimento celular (ex: traumas, edema, hematoma, 
anoxia, hipóxia, infarto, queimaduras, etc).

(B) 4,56 - Frequência que estimula as funções de um tecido composto por várias células, 
ou seja, é uma frequência que lida com as trocas inter-celulares (ex: alterações 
vasculares, arterites, doenças auto-imunes, alergias, disfunções do sistema digestivo.

O EL 30, na função eletroestimulador, possui 10 programas fixos de estimulação alojados 
em sua memória que podem ser facilmente selecionados pelo usuário. 
Os programas de memória podem variar de um EL 30 para outro, por isso o usuário deve 
consultar a «Tabela de Memória» que acompanha o seu EL 30. 

A «Tabela de Memória» chamada de Escola Nogier visa atender ao curso ministrado 
pela Prof. Larissa Bachir. Os programas, conforme expertise da autora, oferecem uma 
abordagem para tratamento por Eletroterapia utilizado em Auriculoterapia Clínica, a 
Auriculoterapia Francesa fundamentada na visão do Dr. Raphaël Nogier. 

A forma de utilização do equipamento, posicionamento de eletrodos, tempo de aplicação e 
outros assuntos específicos são abordados e explicados em vídeos ou cursos oferecidos 
pela autora. Para maiores informações entrar em contato através do site:
                                                                                                  www.escolanogier.com.br
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(L) 276 - Frequência utilizada para alterações da Lateralidade Cerebral, associado à 
problemas como: dislexia, discalculia, disortografia, desordens do aprendizado, 
dificuldade de concentração, depressão nervosa. 

(F) 73 - Frequência que estimula funções do córtex sub-cortical, ela pode ser utilizadas em 
várias abordagens como bulimia, anorexia, desordens menstruais, pseudoartrose, úlcera 
varicosa, desordens emocionais, alterações hormonais, etc.

(G) 146 - Frequência que estimula as funções corticais, usada em tratamentos de várias 
patologias, como: zumbido, histeria, disfunções psicossomáticas, desordens cognitivas.

(A) a (L) - Este programa oferece uma sequência de todas as frequências de A a L.

    > Formação Original da Metodologia de tratamento da Auriculoterapia Francesa, 
fundamentada na visão do Dr. Raphaël Nogier, e denominada por ele como Auriculoterapia 
Clínica.

    > Ela compreende a Formação Completa da Auriculoterapia Francesa, ou seja, desde a  
Auriculoterapia propriamente dita até a Auriculoterapia com o Auxílio do VAS (conhecida 
como Auriculomedicina), incluindo os 3 Pilares desta metodologia. 

(D) + (L) - Programa ideal para uso no Ponto O’.

Sobre a Escola Raphaël Nogier de Auriculoterapia Clínica: 

    > Todos os profissionais graduados na área da saúde, ou seja, com nível universitário, 
são muito bem-vindos nesta formação, pois toda a fundamentação original da 
Auriculoterapia vem das ciências médicas, ou seja, anatomia, fisiologia, neurofisiologia, 
etiopatologia humana entre outros, bases necessárias para o completo entendimento do 
curso.
     > Este é o único curso do Brasil autorizado pelo Dr. Raphaël Nogier, dado por sua única 
representante na língua portuguesa - a Dra. Larissa Bachir. Neste curso você aprenderá a 
avaliar a orelha, analisar as possíveis correlações diagnósticas e tratar integrativamente o 
paciente, tendo a possibilidade de resolver, já no nível inicial do curso, 70% das queixas 
que aparecerem no seu consultório, e logicamente as outras 30% terão a possibilidade de 
serem resolvidas com o aprofundamento desta metodologia.

    > Este é o único curso no Brasil autorizado por ele, trazendo a formação da  Metodologia 
de tratamento da Auriculoterapia Francesa reconhecida pela OMS.
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