
Elektroller v kazete (H-10533) 
„Zdravie, štíhlosť sviežosť, sílu každému vráti a zachová jedině masáž prístrojom ELEKTROLLER!“ 
Týmito slovami uvádza svoj „epochálny vynález v oboru elektrotherapie“, masážny prístroj z roku 
1931, výrobca Elektric, Jos. Gesmacher a spol. z Prahy. 
 

 
 

Aparát valčekového tvaru s vysokým kovovým leskom, ukončený kolieskom s gumeným 
povrchom je dlhý necelých 14 cm s priemerom 5 cm. Uložený je v pôsobivej kazetke s koženkovým 
povrchom a zamatovými doplnkami. Súčasťou je záručný list na jeden rok a návod na použitie 
s dobrozdaniami od používateľov i vedeckých pracovníkov, ktoré napriek tomu, že sú spred 
osemdesiat rokov, sa vo svojej podstate takmer nelíšia od dnešných. Z nich sa dá dozvedieť,  že 
najlepšia masáž je kombinácia elektrickej s manuálnou, a práve takú poskytuje ELEKTROLLER. 
Pohyb kolieska masírovaním po tele, označený ako manuálna masáž, zároveň vyrába elektrický prúd, 
potrebný pre elektrickú masáž a privádza ho do tela. Na základe samovýroby prúdu nepotrebuje 
batérie ani iný elektrický zdroj. Takýto prístroj nespôsobuje sťahy svalstva ako iné elektrické prístroje, 
ale na rozdiel od čisto mechanických pôsobí do hĺbky. „Prúd elektrický prístrojom ELEKTROLLER 
vyvodzovaný tvorí uzatvorený okruh potrebný k elektrickej masáži tým, že vychádza jedným 
masážnym kolečkom do masírovaného miesta tela a vracia sa druhým kolečkom zpäť do prístroja.“ 
Sila vznikajúceho prúdu je regulovateľná na stupnici od najsilnejšej 1 po najslabšiu 5  a masírovanie 
cez mokrý flanel či jelenicu silu ešte zvyšuje, rovnako ako masáž miesta navlhčeného vodou. 
 

Pri masáži sa prechádza kolieskom strojčeka po tvári, krku či tele podľa potreby, nie však viac 
ako 20-krát po jednom mieste, pričom tvár sa masíruje cez handričku či kožu. 
 

Zameranie mechanizmu vychádza z pravdepodobnej obľuby elektroliečby v dobe širšieho 
zavádzania elektriny. Pripisujú sa mu liečebné i preventívne účinky širokej škály od problémov svalov, 
kĺbov, nervov, ciev, štítnej žľazy. Odporúča sa pri poruchách pohybového ústrojenstva, zažívacích 
ťažkostiach vrátane nechutenstva či obezity, problémoch s krvou až po sexuálne poruchy či duševné 
útrapy. Odporúča sa aj na zachovanie telesnej a duševnej sviežosti, štíhlosti, ohybnosti, čulosti i pri 
namáhavých činnostiach. 
 



 


