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  CHARAKTERISTIKA PRÍSTROJA

Prečítajte si manuál pred prvým použi�m. Dôrazne doporučujeme používať 
prístroj presne podľa návodu a dodržovať bezpečnostné opatrenia uvedené v 
prevádzkových inštrukciách v tomto návode.

Prístroj MAG204 je model s najvyšším stupňom technológie. Je vhodný na použi�e v 
rehabilitačných centrách, nemocniciach, súkromných klinikách a v domácnos� na 
konkrétne magnetoterapeu�cké terapie mnohých chorôb rôznej povahy.

MAG204 sa vďaka profesionalite a výkonu radí k špičke fyzioterapeu�ckých elektrických 
prístrojov a je výsledkom tridsaťročného výskumu špecialistov v odvetví. Je doň vložená 
celá dodnes známa technológia používaná aj na najlepších klinikách, vo fyzioterapeu�ckých 
centrách a športovom lekárstve.

Je dokázané, že pulzná magnetoterapia je účinná pri podpornej liečbe veľkého množstva 
chorôb. Účinky magnetoterapie: analge�cký, myorelaxačný, vazodilatačný, pro�zápalový
a pro�reuma�cký, s�mulačný, detoxikačný, regeneračný, hojivý, imunitný (posilňuje imunitu). 

MAG204 po prvýkrát zjednocuje nízkofrekvenčnú a vysokofrekvenčnú magnetoterapiu. 
Takýmto spôsobom sa podarilo vyrobiť dvojaký prístroj jediný svojho druhu, ktorý je 
schopný vysokého výkonu.

Predstavuje maximum technológie na profesionálnu aj domácu starostlivosť, pričom 
využíva na obmedzenom priestore to najlepšie z magnetoterapie: 
• nízku frekvenciu (do 100 Hz) - analge�cký účinok 
• vysokú frekvenciu (do 150 kHz) - pro�zápalový účinok

Má 4 nezávislé výstupné kanály s možnosťou aplikácie u dvoch pacientoch súčasne a 
každý pacient má svoj terapeu�cký program.

Prístroj má 69 programov (nízka frekvencia) a 69 programov (vysoká frekvencia) na 
podpornú liečbu boles� hlavy, pohybového aparátu, svalov, zápalových a nezápalových 
ochorení, poškodenia kos�, kožných ochorení a zranení, krvných zrazenín a ďalších 
zdravotných problémov.

Výhody
• neinvazívna podporná liečba
• bezbolestné
• žiadne vedľajšie účinky
• bezpečné použi�e
• jednoduché použi�e
• kompaktné
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  DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Kontraindikácie:
Kedy nesmie byť magnetoterapia používaná.

• V tehotenstve. Napriek tomu, že nie sú známe správy o nega�vnom pôsobení 
   magne�ckých polí, je nutná predbežná opatrnosť.

• Pri používaní citlivých lekárskych elektronických zariadení ako sú kardios�mulátor a iné 
   môže magnetoterapia spôsobiť elektrické rušenie správneho fungovania týchto zariadení.

• Pri krvácaní akéhokoľvek pôvodu.

• Pri akútnej tuberkulóze.

• U osôb s diagnózou tumoru a po operácii zhubného nádoru alebo liečbe 
   chemoterapiou (podľa zváženia lekára).

• U žiadnej infekčnej alebo myko�ckej (plesňovej) chorobe.

• Pri záchvatovitých neurologických ochoreniach ako je epilepsia a iné.

• U boles� neznámeho pôvodu v brušnej oblas�.

• Pri hematologických ochoreniach (ochorenia krvi).

• Pri extrémne nízkom krvnom tlaku (hypotenzii).

• Dva dni pred a dva dni po menštruácii (individuálne). Ak aplikujeme magnetoterapiu 
   mimo uvedeného obdobia, tak sú boles� počas menštruácie miernejšie. V dobe 
   menštruácie samozrejme je možné aplikovať magnetoterapiu mimo bedernej oblas�.

• Neodporúča sa kombinácia s liečbou steroidmi a elektroliečbou. Naopak, kombinácia 
   so svetelnou terapiou je indikovaná a ideálna je v kombinácii s laserom.

• Uchovávajte mimo dosah de�.

• Nepoužívať magne�cký aplikátor v oblas� očí.

Veľmi dôležité je, aby v priebehu terapie pulzným magne�ckým poľom neboli 
uskutočňované žiadne rentgenové vyšetrenia alebo liečba ožarovaním
(mimo laserovej terapie). Tieto vyšetrovacie metódy nega�vne pôsobia na dosiahnuté 
výsledky terapie. Regeneračné procesy, ktoré boli naštartované, tým bývajú prerušené. 
Po dlhšom ožarovaní rentgenovými alebo inými paprskami je magnetoterapia menej 
účinná.
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   BEZPEČNOSŤ

Dôrazne doporučujeme používať prístroj presne podľa návodu a dodržovať bezpečnostné
opatrenia uvedené v prevádzkových inštrukciách v tomto návode.

• Používajte len originálny adaptér. 
• Nepoužívajte tento prístroj v prostredí, kde sa nachádzajú iné zariadenia, ktoré do 
   prostredia vyžarujú elektromagne�ckú energiu.
• Nepoužívajte prístroj v spojení s vysoko frekvenčnými chirurgickými zariadeniami alebo
   mikrovlnnými alebo krátkovlnnými liečebnými systémami.
• Nepoužívajte prístroj v prítomnos� elektronického monitorovacieho zariadenia 
   (napr. srdcové monitory, EKG), ktoré nemusia pracovať správne, keď je zariadenie v 
   prevádzke.
• Používajte len originálne príslušenstvo doporučené výrobcom.
• Príslušenstvo ako náhle vykazuje známky poškodenia musí byť vymenené.
• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pro� nečistotám a 
   vlhkos�.
• Vhodnosť magnetoterapie konzultujte s vašim lekárom.
• Prístroj sa nesmie používať vo vode, alebo v obzvlášť vlhkom prostredí.
• Prístroj položte na rovný povrch, aby sa zabránilo náhodnému pádu. 

   ČISTENIE PRÍSTROJA

1) Vypnite prístroj a odpojte všetky káble zo zariadenia.
2) Vyčis�te jemne navlhčenou handričkou (alebo handričkou namočenou v neutrálnom 
     čis�acom roztoku) a jemne utrite.
Nepoužívajte chemické látky (ako riedidlo, benzín).
Nedovoľte, aby sa voda dostala do vnútorného priestoru.

   ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku po dobu 72 mesiacov od dátumu nákupu týkajúcu sa 
mechanických a elektrických výrobných chýb, ak je zariadenie používané v súlade s 
pokynmi v tomto dokumente. Na vady alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho 
používania, alebo zneuži�a sa táto záruka nevzťahuje. K dispozícii nie sú žiadne zariadenia 
na opravu užívateľom. Akékoľvek pokusy o opravu neautorizovanými osobami zaniká 
záruka. Toto nemá vplyv na zákonné práva. 6 ročná záruka sa nevzťahuje na magne�cký 
aplikátor, elas�cké popruhy, káble a biopríslušenstvo.  

Výrobca neručí žiadnym spôsobom v súvislos� ublíženia na zdraví a / alebo škody na 
majetku vyplývajúce z použi�a, kde takéto použi�e nie je v prísnom súlade s pokynmi 
a bezpečnostnými opatreniami obsiahnutými v tomto návode pre MAG204, vrátane 
všetkých doplnkov.
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OBSAH BALENIA

Zoznam                                            ks.
Prístroj MAG204                                                      
Manuál                                                                     
Adaptér model 5024                                                
Krátky elastický popruh                                           
Dlhý elastický popruh                                              
Aplikátory (nízka frekvencia) DM100
Aplikátor (vysoká frekvencia) BIOFR

                                 

Káble pre Bio príslušenstvo                                     
Kufrík                                                                        

1
1
1
1
1
2
1
2
1
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  POPIS ZARIADENIA
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NÁVOD NA POUŽITIE

Prosím, pred použitím prístroja si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

ZAPNUTIE PRÍSTROJA

Zapojte napájací kábel z adaptéra do elektrickej zásuvky 240V a potom
pripojte ho do konektora na zadnej strane prístroja.

Stlačte tlačidlo "On / Off" v ľavej časti panela. Prístroj okamžite spustí 
rýchly auto test a po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí správa
 "Vyberte program" a dvakrát sa ozve zvukový signál. Teraz je prístroj 
pripravený na použitie pre všetky 4 kanály.

Ak chcete spustiť dva rôzne programy súčasne, stlačte tlačidlo "On / Off"
v pravej časti panela.

Dôležité: Pri výbere, vždy stlačiť len jedno tlačidlo naraz.

PROGRAMOVANIE

Vyberte program, ktorý chcete použiť stlačením tlačidla "Programs"
Pri každom stlačení tlačidla na displeji sa zobrazí názov programu a dĺžka
programu.

Voľbu programu potvrďte stlačením tlačidla "Start P / R";

 

  

   

DĹŽKA TERAPIE

Celkový čas každej terapie sa automaticky nastaví a nedá sa meniť.

SPUSTENIE TERAPIE

Pre zahájenie terapie stlačte tlačidlo "Start / Stop" pre kanál ktorý 
chcete použiť. Rovnaké tlačidlo musíte stlačiť aj keď chcete prerušiť
terapiu pre daný kanál.
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POZASTAVENIE TERAPIE

Ak chcete dočasne pozastaviť terapiu stačte tlačidlo "Start P / R" a ak 
chcete znovu pokračovať v terapii stlačte znovu rovnaké tlačidlo a 
potom stlačte tlačidlo "Start / Stop" pre kanál ktorý používate.

ZMENA TERAPIE

Držať tlačidlo "Start P / R" stlačené po dobu troch sekúnd, potom 
zvoliť inú terapiu pomocou tlačidiel "Programs" .

  

   
   

UKONČENIE TERAPIE

NASTAVENIE JAZYKA

Zariadenie po ukončení terapie dáva zvukový signál. Zariadenie 
vypnete stlačením tlačidla "On / O�". Pokiaľ zariadenie nevypnete,
zariadenie sa automaticky vypne za 60 minút po ukončení poslednej
terapie. 

Pre nastavenie jazyka držte stlačené tlačidlo "Language" pokiaľ 
neuvidíte na displeji nápis "Language Selection", potom stlačte tlačidlo
"Programs" vyberte vhodný jazyk a stlačte tlačidlo "Start P / R" na
potvrdenie. Pre zmenu voľby zopakujte tento postup.



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Problém Možná príčina Riešenie 

Zariadenie sa nezapne -  Je pripojené do el. siete? -  Skontrolujte adaptér 

Program sa nezapne - Zvolili ste program? 
- Stlačili ste správne tlačidlo? 

- Zvoľte program 
- Stlačte tlačidlo “Start 
  P/R”   a  “Start/Stop”  

 
Zariadenie je bez el. energie - Poškodený kábel 

- Je kábel vložený správne? 
- Vymeňte kábel 
- Kábel skúste pripojiť znova 

Žiadna stimulácia 
 

- Pri spustení programu 
magnetoterapie necítite 
žiadnu stimuláciu 

 
- Je úplne normálne, že pri 

 používaní magnetoterapie 
 necítite  žiadnu stimuláciu 

Zariadenie sa zastavilo - Konektor magnetického 
aplikátora nie je vložený správne 

- Konektor vložte správne 
  a     spustite program odznova 

 
V prípade, ak problém neviete vyriešiť, kontaktuje zákaznícky servis. 
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POUŽITIE DVOCH PROGRAMOV SÚČASNE 

DÔLEŽITÉ: toto zariadenie umožňuje použitie dvoch programov súčasne, ako keby ste mali k 
dispozícii dve rôzne zariadenia! Používateľ si môže zvoliť dva rozdielne programy, alebo používať 
zariadenie súčasne s inou osobou. Každý z vás si môže vybrať svoj obľúbený program. Pre výber 
dvoch programov postupujte nasledovne:
• Zapnite zariadenie stlačením tlačidla "on / off", ktoré je umiestnené v ľavej časti zariadenia.
• Do kanálu 1 a 2 vložte príslušenstvo potrebné pre vami zvolený program.
• Vyberte požadovaný program, napríklad program 04 "Artritída ".
• Stlačte tlačidlo "on/off", ktoré je umiestnené v pravej časti zariadenia.
• Do kanálu 3 a 4 vložte príslušenstvo potrebné pre vami zvolený program.
• Vyberte požadovaný program, napríklad program 27 “Bolesť členka”.
• Kanály 1 a 2 sú pripravené na spustenie programu "Artritída", kanály 3 a 4 sú pripravené spustiť 
   program "Bolesť členka".
• Ak chcete spustiť obidva programy, stlačte obidve tlačidlá "Start P/ R" hneď za sebou. Obe 
   Led svetlá pri "Pulse" sa rozsvietia.
• Ak chcete začať s terapiou, stlačte tlačidlo "Start/ Stop" pre kanál, ktorý chcete použiť. Svetelný 
   indikátor práve používaného kanála sa rozsvieti.

PRED TÝM, NEŽ BUDETE KONTAKTOVAŤ
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
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NÁVOD NA POUŽITIE: 
MAGNETICKÝ APLIKÁTOR DM100

VŠEOBECNÉ POKYNY

• Zariadenie obsahuje dva magnetické aplikátory, každý aplikátor má 
    kladný pól (+) a záporný pól (-), viď. obrázok.
• Pri umiestňovaní aplikátorov na telo dbajte na označené póly – viď. obrázok.
• Magnetické aplikátory môžete aplikovať aj na oblečenie alebo sádru, 
    aplikátory sa nemusia dotýkať pokožky.
• Magnetické aplikátory neaplikujte na otvorené rady alebo vredy.
• Konektory magnetických aplikátorov napojte do voľných výstupov zariadenia.
• Zapnuté zariadenie nevydáva žiadne vibrácie, nakoľko magnetické pole nie je 
   možné zistiť bez špeciálnych zariadení na to určených.
• Dôležité: aby sa predišlo možným problémom, pred zapnutím zariadenia doň 
   najprv pripojte konektory aplikátorov a až následne zariadenie zapnite, pokiaľ 
   je zariadenie v prevádzke, konektor v žiadnom prípade neodpájajte (v prípade, 
   ak je to potrebné, zariadenie vypnete stlačením tlačidla “start P/r” alebo 
   pomocou tlačidla “on/off”.
• Reakcie na magnetoterapiu sa u pacientov rôznia.
• Pokiaľ ide o množstvo opakovaní magnetoterapie, zvyčajne sa odporúča 
   použiť zariadenie 1 až 2 krát denne. Avšak, odporúčame sa o vhodnosti a 
   častosti použitia magnetoterapie poradiť s vašim ošetrujúcim lekárom.
• Na strane 16 je znázornená mapa svalstva človeka, ktorá vám napomôže pri 
   aplikácii magnetoterapie a takisto aj pri výbere vhodného miesta na 
   aplikáciu magnetických aplikátorov.

UMIESTNENIE MAGNETICKÝCH APLIKÁTOROV

S cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť terapie je nevyhnutné, aby ste 
aplikátory aplikovali priamo na postihnuté miesto. Pri umiestňovaní 
aplikátorov dbajte na ich polaritu (znázornená v návode). Správne 
umiestnenie aplikátorov je pri magnetoterapii rozhodujúcim faktorom, 
nakoľko nesprávne umiestnenie aplikátora nebude mať pre váš 
zdravotný stav pozitívny efekt.

Pri procedúre môžete použiť buď jeden alebo dva aplikátory. Odporúčame, 
aby ste počas magnetoterapie používali max. dva aplikátory súčasne.
V prípade použitia jedného aplikátora ho umiestnite stranou 
označenou (+) nadol (pozri napríklad umiestnenie na ruku).

V prípade použitia dvoch protiľahlých aplikátorov (napríklad jeden nad 
dlaňou a druhý pod dlaňou) umiestnite aplikátory tak, aby opozitné póly 
smerovali vždy k sebe (jedna strana + a druhá -, viď. obrázok). V prípade 
použitia dvoch aplikátorov vedľa seba umiestnite aplikátory na pokožku 
stranou označenou (+) nadol, viď. použitie na oblasť krčnej chrbtice.
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UMIESTNENIE APLIKÁTOROV POMOCOU POPRUHOV

Magne�cké aplikátory vložte pod elas�cké popruhy, ktoré sú súčasťou 
vybavenia zariadenia. V prípade, ak majú �eto popruhy aj vrecká, 
magne�cké aplikátory môžete vložiť priamo do nich. Zariadenie má 
dva typy elas�ckých popruhov, ktoré môžete zvoliť v závislos� od toho, 
na ktorú časť tela chcete magne�cké aplikátory aplikovať.

• krátky elas�cký pás vkladajte iba jeden aplikátor
• dlhý elas�cký pás môžete vložiť až dva aplikátory

UMIESTNENIE APLIKÁTOROV 
S BIO-PRÍSLUŠENSTVOM (KORAL RELAX) 

Magne�cké aplikátory môžete používať spolu s bio-príslušenstvom 
vhodným na liečbu pos�hnutých oblas�. Vložte aplikátor do Bio 
príslušenstva (viď. obrázok). Liečba je takto ešte efek�vnejšia.

NÁVOD NA POUŽITIE: 
BIO-PRÍSLUŠENSTVO (KORAL RELAX)

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pre tých, ktorí chcú zo svojho zariadenia vyťažiť čo najviac a pre tých, ktorí chcú zariadenie použiť 
na väčších plochách tela, odporúčame širokú ponuku Bio príslušenstva. Podľa veľkos� plochy, 
ktorú chcete na terapiu použiť, vyberte si aj zodpovedajúce príslušenstvo. 

Všetko príslušenstvo je vyrobené z priedušného materiálu a je aj an�bakteriálne ošetrené.
Upozornenie: z dôvodu delikátnos� povrchov a materiálov odporúčame všetko Bio príslušenstvo 
pravidelne čis�ť v súlade s inštrukciami, ktoré nájdete na ich obale.

Aby ste dosiahli čo najlepších výsledkov, odporúčame súčasne použiť 
magne�cké aplikátory spolu s bio-príslušenstvom (viď. "Umiestnenie 
aplikátorov s Bio príslušenstvom”).
Programy zariadenia ostávajú rovnaké, vyberte si ich podľa vašich potrieb.
• Ľahnite si do príjemnej polohy.
• Bio príslušenstvo pripojte do zariadenia pomocou dodaného kábla 
   (konektor napojte do jedného z voľných výstupových kanálov, tlačidlo 
   umiestnite priamo na Bio príslušenstvo).
• Voľbu programu potvrďte stlačením tlačidla “Start P/R”.
• Aby ste začali terapiu spus�te požadované výstupné kanále stlačením
   tlačidla Štart/Stop

PRIPOJENIE BIO PRÍSLUŠENSTVA
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Použite na liečbu krku a krčnej oblas� 
(cervikálna artróza, stuhnu�e šije, boles� v 
oblas� krčnej chrb�ce atď.).

CKrčný pás
CKód BIOFC

 BIOGILKód BIOGIL
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Vesta

Použite pri liečbe a ošetrovaní hrudnej a chrbtovej 
oblas� (boles� chrbta atď.).

Ramenný pás
 Kód BIOSPA

Použi�e na rôzne oblas� tela, je vhodný pre viaceré 
ošetrované oblas� a liečby (artróza, artri�da, 
periartri�da, modriny, fraktúry, atď.).

   Rukavica
Kód BIOGUA

Použite na ošetrovanie rúk (fraktúry, artróza, 
artri�da, pocity brnenia, vykĺbenia atď.).

     BIO-PRÍSLUŠENSTVO (KORAL RELAX)
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Ľadvinový pás
   Kód BIOFR

Použite na terapiu driekovej, chrbtovej alebo brušnej 
oblas� (modriny, boles� v drieku, menštruačné boles�, 
artróza, artri�da, prietrž atď.).

Maska na tvár
Kód BIOMASK

Použi�e v oblas� tváre (vrásky, jazvy, akné, boles� hlavy, 
boles� v oblas� trojklanného nervu, zápal du�n, zápal 
ucha). Pomocou neho môžete aplikovať terapiu jednak 
komfortnejšie a jednak na väčšej oblas�.
(Použiť Systema�cký program č.01)

   Papuče
Kód BIOCIA

S použi�m týchto papúč môžete vykonávať celkovú 
terapiu nôh/chodidiel.
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 Pás na nohu / nastaviteľný
              Kód BIOLEG

Použi�e na terapiu kolien a nôh (lézie meniskusu, 
artri�da, artróza atď.). Naťahuje sa na nohu.

Čižma na nohu
 Kód BIOGAM

Použi�e na terapiu nôh (výrony, artri�da, artróza atď.).

Topánka členková
      Kód BIOSTI

Použi�e na terapiu vykonávanú v oblas� členka a 
nôh (boles� päty, vykĺbeniny atď.)

    Helma
Kód BIOHEL

Použi�e na terapiu hlavovej oblas� (boles� hlavy, 
boles� krčnej chrb�ce atď.).
(Použiť Systema�cký program č.01)
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              Magnetická podložka
              Kód MAGNETIC MAT

Použi�e na unikátny “nočný” 4-hodinový program pomocou magne�ckej podložky.
(počas noci sa používa k pokračovaniu vykonávania denných procedúr, aby boli 
dosiahnuté čo najlepšie výsledky, alebo na celkovú revitalizáciu a obnovu energie).

Symboly pre údržbu BIO-PRÍSLUŠENSTVA
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   SVALY NÁŠHO TELA
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PROGRAM  TERAPIA                                                               STRANA

00 Výstupný test 19
01 Systema�cký program 20
02 Systema�cký intenzívny program  20
03 Bolesť bruška chodidla 21
04 Artri�da 22
05 Artróza bedrového kĺbu 23
06 Artróza členka 24
07 Artróza krčnej chrb�ce 25
08 Artróza kolena 26
09 Artróza lakťa 27
10 Artróza prstov 28
11 Artróza chrb�ce 29
12 Artróza všeobecne 22
13 Artróza bedrovej chrb�ce 29
14 Artróza ruky 30
15 Artróza zápäs�a 30
16 Artróza ramena 31
17 Burzi�da 32
18 Kolenná patelárna chondropa�a 33
19 Pomliaždeniny 34
20 Diskopa�a 35
21 Podvrtnu�e kolena 36
22 Podvrtnu�a 36
23 Bolesť konča�n 37
24 Bolesť lakťa 37
25 Bolesť zápäs�a 37
26 Bolesť ruky 38
27 Bolesť členka 39
28 Bolesť krčnej chrb�ce 40
29 Bolesť chrb�ce  41
30 Koxartróza 42
31 Bolesť deltového svalu  43
32 Bolesť štvorhlavého svalu 44
33 Bolesť svalovej sústavy  45
34 Bolesť chrbta 46

 PROGRAMY
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 PROGRAMY

PROGRAM TERAPIA                                                               STRANA

35 Bolesť ramena 46
36 Bolesť bedrovej chrb�ce a bolesť v krížoch  47
37  48
38 Bolesť chodidla 49
39 Bolesť stavcov 50
40 Boles� chrbta (pohybového vôvodu)   51
41 Podlia�ny  52
42 Vyklenu�e platničky 52
43 Plantárna fascii�s 53
44 Fibromyalgia 54
45 Zlomeniny 55
46 Nosové zlomeniny 56
47 Zápaly kĺbov 57
48 Poranenie menisku 1  57
49 Poranenie menisku 2  57
50 Bolesť v krížoch 58
51 Vykĺbenia 59
52 Reuma�cké ochorenia 59
53 Bolesť trapézového svalu 60
54 Osteoartróza kolenného kĺbu 61
55 Osteoartróza ruky 62
56 Osteoporóza 63
57 Zápal tkaniva v okolí kĺbu, poranenia ramena 64
58 Následky zlomenín 65
59 Následky poranení 65
60 Reflexológia chodidla     66
61 Oneskorené vytvorenie kostného kalusu  67
62 Syndróm karpálneho tunela  68
63 Natrhnu�e svalu 69
64 Zápal päty 70
65 Bolesť päty 70
66 Zápal šlachy 70
67 Zápal paterálnej šlachy 71
68 Nočná terapia  / Magne�zácia vody 72
69 Stuhnu�e šije 73

Bolesť svalov
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 TEST Program

  

Krok 1

Zapnite
zariadenie

 
 

Krok 2 Krok 3 Krok 4

Zvoľte
program

Stačte
Štart P/R

 

Krok 5

Stlačte Štart/Stop
pre zvolený kanál

  
  PROGRAMS

č.0

Pripojte
príslušenstvo

Popis
Tento program slúži na overenie správneho fungovania kanálov, výkonu zariadenia a funkčnosti 
magnetov.

Krok 4 Štart P/R
Položte magnetický aplikátor do stredu klávesov na miesto označené ako “test ZoNe” negatívnym (-) 
pólom smerom dole.

Krok 5 Štart/Stop pre zvolený kanál
V prípade, ak je magnetický aplikátor umiestnený správne, na displeji sa objaví výkon (100%).
Po dokončení testu vypnite zariadenie a odpojte konektor, alebo môžete pokračovať voľbou iného 
programu po stlačení tlačidla "Štart P / R" (tri sekundy).
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Programy

č.  01
č.  02

SYSTEMATICKÝ PROGRAM
INTENZÍVNY SYSTEMATICKÝ PROGRAM
(bolesti pohybového aparátu)

Popis
Tento program je odporúčanou voľbou pre zníženie boles�, ktoré budú popísané na nasledujúcich 
stranách.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála.

Dĺžka programu č.1: 35 minút
Dĺžka programu č.2: 50 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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1

 Program

č.  03BOLESŤ BRUŠKA CHODIDLA

Popis
Tento program odporúčame v prípade, ak pociťujete bolesť v metatarzálnej oblas� - súčasť kostry 
nohy s pia�mi dlhými a tenkými kosťami usporiadanými paralelne medzi kĺbmi a prstami.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 25 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Programy

č.  04
č.  12

ARTRITÍDA
ARTRÓZA VŠEOBECNE

Popis
Artri�da je chronické opotrebovanie chrupavky kĺbu spojené nerovnováhou medzi produkciou a 
opotrebovaním kostných buniek. Artri�da je súbor zdravotných ťažkos�, ktoré spôsobujú poškodenie 
kĺbov, bolesť pri artri�de je každodenná.

M
A
G
N

E
T
O
T
E
R
A
P
I
A

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.4: 30 minút
Dĺžka programu č.12: 60 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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 Program

č.  05

1

ARTRÓZA BEDROVÉHO KĹBU

Popis
Artróza bedrového kĺbu je najbežnejšou formou artri�dy. Ochorenie spôsobuje tuhosť a bolesť 
kĺbov, a to najmä pri pohybe.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 50 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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 Program

č.  06

1
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ARTRÓZA ČLENKA

Popis
Túto podpornú terapiu odporúčame, ak máte artrózu členkov.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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 Program

č.  07
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ARTRÓZA KRČNEJ CHRBTICE

Popis
Artróza krčnej chrb�ce je degenari�vne ochorenie stavcov krku a je spôsobené 
nadmerným tlakom hypertonických svalov (napäté svalstvo). Ochorenie znižuje mobilitu 
a slobodu pohybu.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cké aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a
upevnite ich pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do 
výstupných kanálov (napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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 Program
č.  08

1 2

Dĺžka programu: 50 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

ARTRÓZA KOLENA

Popis
Artróza kolena je degenar�vne ochorenie pos�hujúce chrupavku pokrývajúcu kolenný kĺb.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magne�cký aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do výstupných kanálov 
(napr. kanál č.1 a č.2).
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 ARTRÓZA LAKŤA Program

č.  09
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Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 55 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Popis
Artróza je degenerujúce ochorenie kĺbov a kĺbovej chrupavky. Časom sa ochorenie prenesie aj na 
iné kĺby alebo chrupavky. Ochorenie sa prejavuje bolesťou pri pohybe lakťov a má za následok 
zníženú pohyblivosť pri extenzii a flexii lakťa.
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 Program

č.  10

1

ARTRÓZA PRSTOV

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Odporúčame pri artróze prstov.
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Programy

č.  11-13
 
 

1

ARTRÓZA CHRBTICE
ARTRÓZA BEDROVEJ CHRBTICE 

Popis
Artróza chrbta je zápal strednej čas� chrb�ce v dôsledku opotrebenia chrupavky kĺbov a postupnej 
zmeny kostného tkaniva a svalov. Artróza bedrovej čas� chrbta sa prejavuje v spodnej čas� chrbta.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.11: 40 minút
Dĺžka programu č.13: 45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Programy

č.  14-15
ARTRÓZA RUKY
ARTRÓZA ZÁPÄSTIA

Popis
Ak trpíte artri�dou rúk alebo zápäs�a, postupujte podľa pokynov nižšie.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.14: 40 minút
Dĺžka programu č.15: 50 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Program

č.  16

1

 

2

ARTRÓZA RAMENA
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Popis
Artróza ramena je spôsobená predčasným opotrebovaním ramenných kĺbov, ktoré v dôsledku 
ochorenia neumožňujú normálnu funkciu horných konča�n. Ochorenie sa prejavuje značnou 
bolesťou.

Dĺžka programu: 45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magne�cký aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do výstupných kanálov 
(napr. kanál č.1 a č.2).
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Program

č.  17

1

BURZITÍDA

Popis
Burzi�da je zápalové ochorenie mazového vačku v okolí kĺbu a spôsobuje bolesť pri pohybe šliach. 
Pohyb šliach pri zápale navyše zhoršuje už vzniknutý zápal, čo spomaľuje následnú liečbu a 
problém zvyčajne pretrváva.

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Program

č.  18 

1 2

KOLENNÁ PATELÁRNA CHONDROPATIA
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Popis
Chondropa�a je ochorenie spôsobujúce bolesť tkaniva chrupavky v oblas� jabĺčka.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magne�cký aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do výstupných kanálov 
(napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



  34 Rev. 01 del 30.09.16

Program

č.  19 

1

POMLIAŽDENINY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Popis
Pomliaždeniny sú výsledkom trauma�ckých zranení, vrátane straty krvi.

Dĺžka programu: 35 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

M
A
G
N

E
T
O
T
E
R
A
P
I
A



  35Rev. 01 del 30.09.16

Program

č.  20

1

DISKOPATIA

Popis
Diskopa�a je degenerácia medzistavcovej platničky, ktorá je umiestnená medzi stavcami. Platničky 
slúžia na uľahčenie pohybu a zmiernenie otrasov tela.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 35 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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 Programy

č.  21-22

1 2
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PODVRTNUTIE KOLENA
PODVRTNUTIA

Popis
Podvrtnu�e kolena je najčastejšie výsledkom traumy spôsobenej športom alebo prácou, kedy je 
kolenný kĺb vystavený extrémnej záťaži. Podvrtnu�e kolena má za následok sťažený pohyb.
Podvrtnu�e je poranenie šliach, ktoré je spôsobené neodhadnu�m svojich fyzických možnos�.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magne�cký aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do výstupných kanálov
(napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu č.21: 25 minút
Dĺžka programu č.22: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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1

    
 

Programy

č.  23-24
25

 

Popis
Bolesť v lak� môže byť spôsobená artri�dou, traumou kĺbov, svalov, šliach a väzov. Najčastejším 
príznakom je tenisový lakeť, ktorý je zvyčajne spôsobený ťažkou prácou v záhrade, alebo športom, 
pri ktorom je držanie ruky neprirodzené, atď..
Bolesť zápäs�a môže byť spôsobená traumou šliach, neuri�dou alebo artri�dou, ktoré obmedzujú 
pohyb ruky.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.23: 60 minút / programu č.24: 35 minút
Dĺžka programu č.25: 25 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

BOLESŤ KONČATÍN - BOLESŤ LAKŤA
BOLESŤ ZÁPÄSTIA

M
A
G
N

E
T
O
T
E
R
A
P
I
A



  38 Rev. 01 del 30.09.16

 Program

č.  26

1

BOLESŤ RUKY

Popis
Ruka je najuniverzálnejšou časťou nášho tela. Z tohto dôvodu je často vystavená traumám a zvlášť 
nega�vny dopad majú na ňu degenera�vne procesy starnu�a a opotrebovania kĺbov.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Program

   č.   27 

Popis
Bolesť členka môže byť vyvolaná rôznymi faktormi, ako sú traumy či pomliaždeniny väzov, ale aj 
únavou spôsobenou nadmerným používaním tohto kĺbu, napríklad po dlhej prechádzke.

1

BOLESŤ ČLENKA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 60 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Program

č.  28 

Popis

2
1

Dĺžka programu: 60 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cké aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ich pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do výstupných 
kanálov (napr. kanál č.1 a č.2).

BOLESŤ KRČNEJ CHRBTICE

Bolesť krčnej chrb�ce je bolesť pociťovaná na zadnej strane krku. Bolesť začína od krku a postupuje 
smerom k ramenám a v závažných prípadoch až k rukám, čo má za následok aj zníženú mobilitu.
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Program

č.  29

.

  

Popis
Bolesť chrb�ce (krčnej / bedrovej) je spôsobená nesprávnym držaním tela alebo nevhodným 
pohybom, degenera�vnymi procesmi alebo kon�nuálnym preťažením a navyše spôsobuje ďalšie 
problémy svalov, šliach a väzov.

1
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BOLESŤ CHRBTICE

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Koxartróza je chronické degenera�vne ochorenie chrupavky bedrového kĺbu v dôsledku 
postupného opotrebenia kĺbov. Ochorenie spôsobuje problémy s mobilitou.

Program

č.  30

1

KOXARTRÓZA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
V prípade boles� ramien odporúčame podpornú liečbu deltových svalov ramien.

Program

č.  31

1

BOLESŤ DELTOVÉHO SVALU

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 35 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis

Program

č.  32

1

BOLESŤ ŠTVORHLAVÉHO SVALU

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

V prípade boles� prednej čas� stehna odporúčame podpornú liečbu švorhlavého svalu stehna.
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Popis

Program

č.  33  
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BOLESŤ SVALOVEJ SÚSTAVY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Odporúčaný program pre podpornú liečbu ochorení a boles� súvisiacich s pohybovým aparátom, 
ktoré nie sú v príručke popísané.

Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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.

 

Popis

Programy

č.  34
č.  35

1

BOLESŤ CHRBTA
BOLESŤ RAMENA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.34: 60 minút
Dĺžka programu č.35: 60 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Túto podpornú liečbu odporúčame pri všeobecných boles�ach chrbta. 
Bolesť ramena môže byť spôsobená rôznymi typmi ochorení kĺbov, ako je artri�da, neuri�da alebo 
burzi�da.
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Popis

Program

č.  36

1

BOLESŤ BEDROVEJ CHRBTICE A 
BOLESŤ V KRÍŽOCH

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Bolesť v bedrovej čas� chrb�ce môže byť akútna alebo chronická a môže pochádzať z miechy alebo 
nervov. Menej často môže bolesť pochádzať z hlbších štruktúr tela, napr. od obličiek, pankreasu, 
hrubého čreva, panvových orgánov.
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.

 

Popis
Boles� svalov sú častým fenoménom a môžu naraz zahŕňať hneď niekoľko svalov. Bolesť svalov 
môže dokonca zahŕňať aj väzy, šľachy, svaly, fascie a mäkké svaly, na ktoré sa pripájajú svaly, kos� a 
orgány. Bolesť svalov je často spôsobená nadmerným napä�m alebo svalovými léziami v dôsledku 
cvičenia alebo fyzicky namáhavej práce.

Program

č.  37

1

M
A

G
N

E
T

O
T

E
R

A
P

I
A

BOLESŤ SVALOV

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Ak pociťujete bolesť chodidiel, tento program je práve pre vás.

Program

č.  38

1

BOLESŤ CHODIDLA
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Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 25 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Bolesť stavcov väčšinou spôsobuje široký systém tenkých nervov, ktoré vychádzajú zo stavcov, 
prechádzajú cez väzy až do platničiek. Nedávne štúdie ukazujú, že primárnou príčinou boles� 
stavcov je najmä zlé držanie tela, zlá fyzická kondícia, obezita a stres.

Program

č.  39

1

BOLESTI STAVCOV

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 20 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Bolesť chrb�ce je bolesť v ktorejkoľvek čas� chrbta.

Program

č.  40

1
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BOLESTI CHRBTA (pohybového pôvodu)

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Hematóm je krvná zrazenina mimo krvnej cievy. Zvyčajne ide o výsledok krvácania, alebo presnejšie 
povedané, vnútorného krvácania. 
Prolaps medzistavcovej platničky (alebo �ež jej vyskočenie) je boles�vé poranenie väzivovej 
chrupavky platničky medzi stavcami chrb�ce, najčastejšie sa vyskytuje v oblas� bedrovej chrb�ce.

Programy

č.  41
č.  42

1

PODLIATINY
VYKLENUTIE PLATNIČKY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.41: 25 minút
Dĺžka programu č.42: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Plantárna fascia je najčastejšou príčinou bolesti päty. Postihuje najmä ľudí, 
ktorí sa aktívne venujú športu. Plantárna fascia je spôsobená opakovanou 
nadmernou záťažou päty.

Program

č.  43

1

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

PLANTÁRNA FASCIITIS
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Popis
Fibromyalgia je syndróm charakterizovaný chronickou bolesťou svalov spojenou s ich tuhnutím. 
Ide najmä o stavce chrbtice, ramená, panvový pletenec, paže, zápästia, stehná.

Program

č.  44

1

FIBROMYALGIA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).
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Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Fraktúra je zlomenina kosti.

Program

č.  45

1

ZLOMENINY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 50 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Tento program odporúčame pri zlomenine nosa.

Program

č.  46

1

 

NOSOVÉ ZLOMENINY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Zápal (bolesť, začervenanie, opuch, zvýšený pocit tepla) kĺbu (spojivo dvoch kostí, ktoré umožňuje
pohyb). Meniskus sa skladá z tkaniva väzivovej chrupavky a v kolennom kĺbe zohráva veľmi 
dôležitú úlohu. V prípade závažných lézií by ste mali zvoliť "PORANENIE MENISKU 2".

Programy

č.  47-48
č.  49

1 2

 

ZÁPALY KĹBOV - PORANENIE MENISKU 1
PORANENIE MENISKU 2

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov 
(napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu č.47: 50 minút
Dĺžka programu č.48: 30 minút
Dĺžka programu č.49: 35 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

M
A

G
N

E
T

O
T

E
R

A
P

I
A



  58 Rev. 01 del 30.09.16

M
A

G
N

E
T

O
T

H
E

R
A

P
Y

.

 

Popis
Bolesť v bedrovej oblasti ovplyvňuje bedrovú oblasť a krížovú oblasť .

Program

č.  50

1

BOLESŤ V KRÍŽOCH

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Dislokácia kĺbu nastane, ak sa hlavica kosti dostane mimo jamky kĺbu. Dislokácia je často 
spôsobená náhlym dopadom na kĺb, čo spôsobí poškodenie väzov. 
Reuma je nešpecifický termín pre zdravotné problémy, ktoré majú vplyv na kĺby a spojivové 
tkanivo.

Programy

č.  51
č.  52

1

VYKĹBENIA
REUMATICKÉ OCHORENIA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č.51: 30 minút
Dĺžka programu č.52: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Bolesti trapéz sú opakujúce sa bolesti trapéz (sval umiestnený medzi ramenom a krkom), ktoré sú 
najčastejšou formou bolesti medzi pracujúcimi ľuďmi.

Program

č.  53

1

BOLESŤ TRAPÉZOVÉHO SVALU

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Osteoartritída je najčastejšia forma artritídy vyznačujúca sa degeneráciou kĺbovej chrupavky.
Túto podpornú liečbu odporúčame pri gonartróze.

Program

č.  54

1 2

OSTEOARTRÓZA KOLENNÉHO KĹBU

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov
(napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Osteoartritída je najčastejšia forma artritídy, vyznačujúca sa degeneráciou kĺbovej chrupavky. 
Túto podpornú liečbu odporúčame pri artritíde rúk.

Program

č.  55OSTEOARTRÓZA RUKY
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Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 20 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Osteoporóza je stav, pri ktorom sú kosti náchylnejšie na zlomeniny z dôvodu zníženia hmotnosti 
kostí a zmien v mikroštruktúre kostí. V prípade, ak osteoporézou trpíte, tento program je určený 
práve pre vás.

Program

č.  56

1

2

OSTEOPORÓZA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov
(napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu:  45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
“Periartritída” je ochorenie, ktoré postihuje oblasť ramien a najčastejšie ním trpia ľudia v strednom 
veku. Hlavnými znakmi sú bolesť a strata pohyblivosti v kĺbe ramena.

Program

č.  57

1

2

ZÁPAL TKANIVA V OKOLÍ KĹBU, 
PORANENIE RAMENA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magnetický aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elastického pásu. Pripojte konektory magnetických aplikátorov do výstupných kanálov
(napr. kanál č.1 a č.2).

Dĺžka programu: 55 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Niektoré zlomeniny alebo lézie so sebou prinášajú dlhodobejšie následky.

Programy

č.  58
č.  59

1

NÁSLEDKY ZLOMENÍN
NÁSLEDKY PORANENÍ

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magnetický aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elastického pásu. Pripojte konektor magnetického aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu č. 58: 20 minút
Dĺžka programu č. 59: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnosti mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Tento program uvoľní vaše telo a udržiava ho v dobrej forme a kondícii. Napomáha pri ťažkých a 
opuchnutých nohách.

Program

č.  60

1 2

REFLEXOLÓGIA CHODIDLA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cké aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a
upevnite ich pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do 
výstupných kanálov (napr. kanál č.1 a č.2).
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Dĺžka programu: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



Rev. 02 del 30.05.13 20 .EN76- 81   67 Rev. 01 del 30.09.16

1

  

Popis
Tento program odporúčame pri doliečovaní zlomenín a ich zrastaní po zlomenine.

Program

č.  61
ONESKORENÉ VYTVORENIE KOSTNÉHO 
KALUSU

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 35 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Syndróm karpálneho tunela je stav, pri ktorom sa v zápäs� stlačí stredový nerv, čo vedie k zníženej 
citlivos� a svalovej slabos� v rukách.

Program

č.  62

1

SYNDRÓM KARPÁLNEHO TUNELA

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Na�ahnuté svalstvo (najčastejšie sa to týka lýtok, stehien a predlak�) je poškodené a pri svojej 
regenerácii vytvára bolesť.

Program

č.  63

1

 

NATRHNUTIE SVALU

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu: 35 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Problémy s talusom sú zvyčajne spojené so zápalom päty – spodná časť päty a členka.
Bolesť päty je spôsobená podráždením väzu nachádzajúceho sa v dolnej čas� chodila.
Zápal šliach je druh tendinopa�e, tento termín sa používa pre zranenia šliach, ktoré zahŕňajú 
akútne zranenia sprevádzané zápalom.

Programy

č.  64-65
č. 66

1

ZÁPAL PÄTY - BOLESŤ PÄTY
ZÁPAL ŠLACHY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a 
upevnite ho pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektor magne�ckého aplikátora do výstupného 
kanála (napr. kanál č.1).
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Dĺžka programu č.64: 30 minút
Dĺžka programu č.65: 35 minút
Dĺžka programu č.66: 30 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Zápal patelárnej šľachy indikuje degeneráciu a zápal šľachy, ktorá je umiestnená pod jabĺčkom. 
Najčastejšie je táto šľacha preťažená u profesionálnych športovcov (časté skoky čí výskoky). 
Tento zápal je častý aj u hráčov basketbalu, futbalu, volejbalu, ale aj u bežcov.

Program

č.  67

1 2

ZÁPAL PATERÁLNEJ ŠLACHY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite jeden magne�cký aplikátor na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k 
pokožke a druhý magne�cký aplikátor zápornou stranou (-) smerom k pokožke a upevnite ich 
pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do výstupných kanálov 
(napr. kanál č.1 a č.2).
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Dĺžka programu: 40 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.



Program

č.  68

Popis
S magnetoterapiou môžete pokračovať aj v noci, stačí, ak použijete Bio-Mat. Kombinovaním 
denných a nočných procedúr dosiahnete želané výsledky omnoho rýchlejšie.

Magne�zovaná voda s MAG Water (NIAG) pomáha k zlepšeniu fungovania celého organizmu.
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NOČNÁ TERAPIA
MAGNETIZÁCIA VODY

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite podložku Bio-Mat (Koral Relax systém) na posteľ s označením cca 10 cm od vrchnej 
čas� matraca. Pripojte podložku Bio-Mat určeným káblikom do výstupného kanálu (napr. kanál č.1).

Pripojte MAG Water určeným káblikom do výstupného kanálu (napr. kanál č.1).

Dĺžka programu nočná terapia: 240 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Dĺžka programu magnetizácia vody: 120 minút
Odporúčaná dĺžka programu je minimálne 120 minút. Po uplinu� času ukončite program, 
vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet (NOČNÁ TERAPIA)
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať 1 krát denne, po dobu 20 dní.
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Popis
Stuhnutý krk je sprevádzaný bolesťou v zadnej čas� krku. Bolesť obmedzuje normálny pohyb hlavy 
a je často výsledkom na�ahnu�a svalov krku.

Program

č.  69

21

STUHNUTIE ŠIJE
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Dĺžka programu: 45 minút
Odporúčaná dĺžka programu je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie a odpojte konektor.

Potrebný počet terapií
Odozva tela na terapiu sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov by ste vo 
všeobecnos� mali terapiu opakovať min. 1-2 krát denne, po dobu 20 dní.

Krok 3 Pripojenie príslušenstva
Umiestnite magne�cké aplikátory na požadované miesto kladnou stranou (+) smerom k pokožke a
upevnite ich pomocou elas�ckého pásu. Pripojte konektory magne�ckých aplikátorov do 
výstupných kanálov (napr. kanál č.1 a č.2).
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   CERTIFIKÁT
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   CERTIFIKÁT
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   TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Výrobca: Pla�uMed S.r.l., Via Aspromonte 17, 36015 SCHIO (VI) - Italy
wa Cermet Italia S.p.A., Via Cadriano 23, 

40057 Cadriano di Granarolo (BO), Tel. 051 - 459.3.111, Fax 051 - 763382
Distribútor pre Slovensko: 4 LIFE, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, www.4lifesk.eu

Dátum vydania návodu na použi�e: 2016.09.

 Programy: 69 programov (nízka frekvencia) a 69 programov (vysoká frekvencia)
 Možnosť vykonávať dve rôzne terapie v rovnakom čase
  Kanály: 4 kanály (nízka frekvencia) a 4 kanály (vysoká frekvencia)
  Pracovná frekvencia s duálnym systémom:
    nízka frekvencia od 1Hz do 100Hz a vysoká frekvencia do 150KHz
  Maximálna indukcia: 10 mT/100 Gs s magne�ckým aplikátorom DM100
  Detekcia príslušenstva: automa�cká
  Podsvietený LCD displej
   Automa�cký samočinný test pri každom zapnu�
   Automa�cké vypnu�e pri nečinnosť po 60 minútach
   Automa�cké nastavenie času terapie
   Zvuková signalizácia ukončenia aplikácie
   Op�cká signalizácia výstupného výkonu na všetkých kanáloch
   Napájanie: 230V AC transformátor
   Spotreba energie: 20W
   Ochrana pro� skratu
   Prevádzkové prostredie:   5ºC až 50ºC 700-1060hPa
   Skladovacie prostredie: -10ºC až 50ºC 700-1060hPa
   Vlhkosť: 5-85% (nekondenzujúca)
   Záruka: 6 rokov
   Rozmery prístroja: 39 x 14 x 30 cm
   Klasifikácia: Zdravotnícka pomôcka triedy IIa
   Kvalita: Výroba spĺňa požiadavky ISO 13485:2003. MAG204 vyhovuje požiadavkám na
    zdravotnícke pomôcky uvedeným v smernici 93/42/EHS.
   Cermet cer�fikát: zdravotnícky prístroj CE0476

Noti�kovaný orgán: Ki




