
Setting Frequency Anatomical Function

1 73 Hz

2 147 Hz

3 294 Hz

4 587 Hz

5 1174 Hz

6 2349 Hz

7 4698 Hz

FFoorr  ssttiimmuullaattiioonn  ooff  oosstteeooiidd  aanndd  uussee  wwhheenn  cceelllluullaarr  aaccttiivviittyy  iiss  hhyyppooaaccttiivvee,,  ssuucchh  aass
cchhrroonniicc  rreeccuurrrriinngg  pprroobblleemmss,,  nnoonnuunniioonn  ffrraaccttuurreess  oorr  cchhrroonniicc  sspplliinnttss..  IItt  iiss  aallssoo  hheellppffuull
iinn  aaccttiivvaattiinngg  hhuummoorraall  aanndd  eennddooccrriinnee  ffuunnccttiioonnss..  ((FFiieelldd  wwoorrkk  hhaass  sshhoowwnn  sseettttiinngg  11  
hheellppffuull  iinn  ssttiimmuullaattiinngg  ((ttoonniiffyyiinngg))  aaccuuppuunnccttuurree  aanndd  ttrriiggggeerr  ppooiinnttss  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  
cciirrccuullaattiioonn  iinn  aarreeaass  bbeeiinngg  ttrreeaatteedd,,  ssuucchh  aass  wwoouunnddss  wwhheenn  ppaasstt  tthhee  aaccuuttee  ssttaaggee..))

FFoorr  aarreeaass  ooff  yyeellllooww  ssccaarr  ttiissssuuee  tthhaatt  aarree  ggeenneerraallllyy  ffoorrmmeedd  iinntteerrnnaallllyy  oonn  tteennddoonnss,,  
lliiggaammeennttss  aanndd  ssuubb--aaccuuttee  ((lliinnggeerriinngg  bbuutt  cchhrroonniicc))  ccoonnddiittiioonnss..  ((FFiieelldd  uussee  hhaass  sshhoowwnn
sseettttiinngg  22  ttoo  bbee  hheellppffuull  iinn  rreedduucciinngg  iinnffllaammmmaattiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinnjjuurriieess  aanndd  iinnffeecc--
ttiioonnss..))  TThhiiss  iiss  oofftteenn  ccaalllleedd  tthhee  ““uunniivveerrssaall  ffrreeqquueennccyy””  bbeeccaauussee  mmoosstt  pprroobblleemmss  iinnvvoollvvee
iinnffllaammmmaattiioonn..

FFoorr  ttiissssuuee  ooff  eeccttooddeerrmmaall  oorriiggiinn,,  ssuucchh  aass  bbooddyy  ooppeenniinnggss,,  sskkiinn  aanndd  nneerrvveess..  ((FFiieelldd  
aapppplliiccaattiioonnss  iinncclluuddee  wwoouunnddss,,  eeyyee  iinnjjuurriieess  aanndd  aafftteerr  ssuurrggeerryy..  SSeettttiinngg  33  tteennddss  ttoo  ttoonnee
ttiissssuuee  wwhhiillee  mmiinniimmiizziinngg  tthhee  cchhaannccee  ooff  hheemmoorrrrhhaaggiinngg  ffrreesshh  wwoouunnddss  oorr  rreecceenntt  ssuurrggiiccaall
ssiitteess..))  IItt  iiss  aallssoo  ggoooodd  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aaccuuppuunnccttuurree  aanndd  ttrriiggggeerr  ppooiinnttss,,  ccoorrnneeaall  
uullcceerrss  aanndd  uullcceerraatteedd  mmuuccoouuss  mmeemmbbrraanneess..  TThhiiss  iiss  ccaalllleedd  tthhee  ““uunniivveerrssaall  ffrreeqquueennccyy””  
iinn  aaccuuppuunnccttuurree..

FFoorr  cciirrccuullaattoorryy  aanndd  llyymmpphhaattiicc  ssttiimmuullaattiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ttiissssuuee  ooff  eennddooddeerrmmaall  
oorriiggiinn..  ((IInn  ffiieelldd  aapppplliiccaattiioonnss,,  sseettttiinngg  44  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  55  aanndd  22  ffoorr
tteennddoonn,,  lliiggaammeenntt,,  jjooiinntt  aanndd  ootthheerr  iinnjjuurriieess  wwhheerree  rreeaacchhiinngg  sseeccoonnddaarryy  lleevveellss  ooff  ttiissssuuee
nneeeeddeedd..))

FFoorr  ttiissssuuee  ooff  mmeessooddeerrmmaall  oorriiggiinn,,  ssuucchh  aass  bboonnee,,  lliiggaammeenntt,,  vviisscceerraa  aanndd  tteennddoonn..  ((FFiieelldd
eexxppeerriieennccee  hhaass  sshhoowwnn  sseettttiinngg  55  ttoo  bbee  eessppeecciiaallllyy  ggoooodd  ffoorr  tteennddoonn  aanndd  lliiggaammeenntt  iinnjjuurriieess
wwhheenn  uusseedd  wwiitthh  44  aanndd  22..))  IItt  aallssoo  hheellppss  iinn  rreellaaxxiinngg  llaarrggee  mmuussccllee  ggrroouuppss..

FFoorr  cchhrroonniicc  ccoonnddiittiioonnss  nnoott  rreessppoonnssiivvee  ttoo  sseettttiinngg  33  oorr  55..  ((FFiieelldd  eexxppeerriieennccee  sshhoowwss  
sseettttiinngg  66  ttoo  bbee  aa  ggoooodd  ssuupppplleemmeenntt  ttoo  33  wwhheenn  hheeaalliinngg  pprroocceesssseess  aappppeeaarr  ttoo  rreeaacchh  aa
ppllaatteeaauu..))

FFoorr  ppaaiinn  ccoonnttrrooll,,  pprriimmaarriillyy  wwhheenn  CC  nneerrvvee  ffiibbeerrss  aarree  ttrraannssmmiittttiinngg  ttoo  ddoorrssaall  rroooott  ggaanngglliiaa
aanndd  wwhheenn  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  nneeuurroottrraannssmmiitttteerrss  iiss  ooff  pphhyyssiioollooggiiccaall  iimmppoorrttaannccee..  ((FFiieelldd  
eexxppeerriieennccee  sshhoowwss  77  ttoo  hheellpp  ssuupppprreessss  ppaaiinn  aanndd  ttoo  sseeddaattee  aaccuuppuunnccttuurree  aanndd  ttrriiggggeerr
ppooiinnttss  aanndd  aaiiddss  iinn  ddiimmiinniisshhiinngg  eexxcceessss  ccaallcciiffiiccaattiioonn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  cchhiippss,,  ssppuurrss  aanndd
aarrtthhrriittiicc  ccoonnddiittiioonnss..

LUMEN FREQUENCIES

General Rule: When stimulation is required, use lower frequencies. When sedation is requried, 
use higher frequencies.
This information should not be construed as medical advice. The products offered are for experimental uses only. They are not 
medical devices or a substitute for your health practitioner’s advice. If you have a medical problem, consult a physician or other
health practitioner




