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  CHARAKTERISTIKA PRÍSTROJA

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.

Pre terapiu s nízkou frekvenciou sa používajú magne�cké podložky a pre terapiu s vysokou 
frekvenciou možnosť použi�a širokej ponuky BIO-PRÍSLUŠENSTVA podľa miesta ochorenia. 
Biopríslušenstvo obsahuje strieborné vlákna vtkané v hornej vrstve, ktoré zabezpečujú 
an�bakteriálnu ochranu.  Vďaka BIO podložke je možné využiť unikátny nočný 4 hodinovy 
program počas spánku, ktorý sa používa na pokračovanie vykonávania denných procedúr, aby 
boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky, alebo na celkovú revitalizáciu a obnovu energie. 

Výhody

• neinvazívna podporná liečba
• bezbolestné

• žiadne vedľajšie účinky
• bezpečné použi�e
• jednoduché použi�e
• kompaktné



 

  POPIS ZARIADENIA



  

  MOŽNOSTI POUŽITIA APLIKÁTOROV

Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov odporúčame vždy, keď je to možné súčasne použiť 
magne�cké aplikátory DM100 aj biopríslušenstvo. Magne�cké aplikátory DM100 vložíme do 
biopríslušenstva.

Vedľa seba môžeme použiť aj viac magne�ckých aplikátorov DM100 (najviac štyri), ktoré 
zafixujeme elas�ckým popruhom.



  

Magne�cké aplikátory DM100 môžeme použiť aj opro� sebe čím zvýšime výkon na danú oblasť.

  BIO-PRÍSLUŠENSTVO (KORAL RELAX)

Pre terapiu s nízkou frekvenciou sa používajú magne�cké aplikátory DM100 a pre terapiu s 
vysokou frekvenciou možnosť použi�a širokej ponuky BIO-PRÍSLUŠENSTVA podľa miesta 
ochorenia. 

Vďaka BIO podložke je možné využiť unikátny nočný 4 hodinový program počas spánku, ktorý 
sa používa na pokračovanie vykonávania denných procedúr, aby boli dosiahnuté čo najlepšie 
výsledky, alebo na celkovú revitalizáciu a obnovu energie. 

Biopríslušenstvo obsahuje strieborné vlákna vtkané v hornej vrstve, ktoré zabezpečujú 
an�bakteriálnu ochranu.   



 

  FREKVENCIE



BIO-PRÍSLUŠENSTVO (KORAL RELAX)



PROGRAM  TERAPIA                                                               

00 Výstupný test 

01  

02   

03 Bolesť bruška chodidla 

04

05 Artróza bedrového kĺbu 

06 Artróza členka 

07  

08 Artróza kolena 

09 Artróza lakťa 

10 Artróza prstov 

11  

12 Artróza všeobecne 

13  

14 Artróza ruky 

15  

16 Artróza ramena 

17

18  

19 Pomliaždeniny
20

21  

22

23  

24 Bolesť lakťa 

25  

26 Bolesť ruky 

27 Bolesť členka 

28  

29   

30 Koxartróza
31 Bolesť deltového svalu  

32 Bolesť štvorhlavého svalu 

33 Bolesť svalovej sústavy  

34 Bolesť chrbta

 PROGRAMY



  

 PROGRAMY

PROGRAM TERAPIA                                                               

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

Bolesť svalov



   

   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

 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              aplikátorom DM100 (4 kanály - 40 mT/400 Gs)
  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

Notifikovaný orgán: Ki

 Registrovaný v ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)



Magnetoterapia cenník platný od januára 2022

INFOLINKA: 0910 300 600

  Produkt MOC bez DPH MOC s DPH

€ €

  prístroj MAG204 CLASSIC

  sada obsahuje:

  prístroj MAG204 1166,7 1400,0

  aplikátory DM100 – 2ks (nízka frekvencia)

  aplikátor BIOFR 50x30cm – 1ks (vys. frekvencia) zvýhodnená cena

  elastické popruhy – 2ks MOC bez DPH MOC s DPH

  transformátor

  káble pre Bio terapiu - 2ks 916,7 1100,0
  kufrík

  prístroj MAG204 + BIOMAT
  sada obsahuje: 1375,0 1650,0

  prístroj MAG204

  aplikátory DM100 – 2ks (nízka frekvencia) zvýhodnená cena

  aplikátor BIOMAT 190x80cm – 1ks (vys. frekven.) MOC bez DPH MOC s DPH

  aplikátor BIOFR 50x30cm – 1ks (vys. frekvencia)

  elastické popruhy – 2ks 1075,0 1290,0
  transformátor

  káble pre Bio terapiu - 2ks
  kufrík

  Príslušenstvo

  Produkt MOC bez DPH MOC s DPH

  Krčný pás BIOFC

  (vysokofrekvenčná terapia) 35,8 43,0

  Vesta BIOGIL

  (vysokofrekvenčná terapia) 95 114,0

  Ramenný pás BIOSPA

  (vysokofrekvenčná terapia) 45 54,0



  Produkt MOC bez DPH MOC s DPH

  Rukavica BIOGUA

  (vysokofrekvenčná terapia) 22,5 27,0

  Univerzálny pás BIOFR (50x30cm)

  (vysokofrekvenčná terapia) 40,8 49,0

  Maska na tvár BIOMASK

  (vysokofrekvenčná terapia) 24,2 29,0

  Papuče BIOCIA

  (vysokofrekvenčná terapia) 22,5 27,0

  Pás na nohu BIOLEG

  (vysokofrekvenčná terapia) 83,3 100,0

  Čižma na nohu BIOGAM

  (vysokofrekvenčná terapia) 77,5 93,0

  Topánka členková BIOSTI

  (vysokofrekvenčná terapia) 61,7 74,0

  Helma BIOHEL

  (vysokofrekvenčná terapia) 61,7 74,0



  Produkt MOC bez DPH MOC s DPH

  Magnetická podložka 190x80 BIOMAT

  (vysokofrekvenčná terapia) 199,1 239,0

  Magnetický aplikátor DM100

  (nízkofrekvenčná terapia) 100,0 120,0

  Aplikátor na magnetizovanie vody

  MAG WATER 158,3 190,0
  (nízkofrekvenčná terapia)

                                www.pulznamagnetoterapia.sk

      Distribútor pre SR: 4 LIFE, s.r.o.


