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  ULTRAZVUKOVÁ TERAPIA

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.

Ultrazvuk a jeho účinky sa začali študovať v období po druhej svetovej vojne 
(kongres v meste Erlangen, 1949). V Taliansku sa ultrazvuková terapia okamžite rozšírila a 
mnoho talianskych vedcov významne prispelo k experimentálnym a klinickým výskumom 
v tejto oblas�.

Ultrazvuk je akus�cká vibrácia s frekvenciou vyššou než 16.000 Hz (cyklov/ sekundu) a pre 
ľudské ucho nezachy�teľná. Šíri sa ako kompresná a dekompresná vlna rovnobežne so smerom 
ultrazvukových vĺn.

Ultrazvuk je vytváraný umelo cez piezoelektrický efekt, za pomoci kremeňa alebo kotúča z 
keramického materiálu. Nárazom elektrických nábojov na kremennú doš�čku sa kryštál rozpína, 
čím produkuje sériu vibrácií, ktoré sa následne používajú pri terapii.

PÔSOBENIE A ÚČINKY

Interakcia ultrazvuku s biologickým tkanivom má mechanické, tepelné, chemické a kavitačné 
účinky. 

Mechanický účinok: mechanické pôsobenie je vzhľadom k pohybu čas�c v tkanive prenášané 
pomocou ultrazvukových vĺn. Kolísanie tlaku môže uľahčiť pohyb kvapalín v prípade 
nehomogenity prietoku (mikrotokov), zvýšiť priechodnosť membrán a separovať kolagénové 
vlákna.

Tepelný účinok: tepelný účinok závisí od dvoch faktorov: absorpčnos� a reflexie energie medzi 
tkanivom a akus�ckým pôsobením zariadenia. Spojenie ultrazvuku a "mäkkých" tkanív zvyšuje 
teplotu v dôsledku tepelnej vodivos� a chemickej absorpcie.
Chemický účinok: zmena lokálnej pH, zmena v priepustnos� bunkových membrán a molekulárne 
zmeny sú spôsobené ultrazvukovými vlnami, ktoré urýchľujú čas�ce vnútri tkaniva.

Kavitačný účinok: kavitácia je schopnosť ultrazvuku generovať malé bublinky plynu v kvapaline. 
Po dosiahnu� určitej veľkos� bublinky prasknú. Z histologického hľadiska je výsledkom 
nepravidelná bunková deštrukcia a petechiálne krvácanie. Z terapeu�ckého hľadiska sa 
deštruk�vne účinky, ako je hemolýza, dostavia iba u osôb s nízkou bunkovou koncentráciou a 
nízkou viskozitou, napríklad na úrovni ucha alebo maternice.
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  DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Kontraindikácie:
Kedy nesmie byť zariadenie používané.

• u pacientoch s kardios�mulátorom či závažnými srdcovými problémami

• u tehotných žien

• u žien so silnou menštruáciou alebo tých, ktoré majú vnútromaternicové teliesko

• u osôb s kovovými implantátmi a protézami

• u epilep�kov a osôb vo všeobecnos� nie samostatne sebestačných

• u osôb s tumorom

• u osôb s teplotou

• u ľudí, ktorí v posledných 30 dňoch prekonali operáciu

• zariadenie nemôže byť používané osobami so zníženou mentálnou schopnosťou

• zariadenie nemôžu používať de�

• zariadenie sa nesmie používať na oblasť prednej čas� krku (na zadnej strane krku však áno)

• nepoužívajte na otvorené rany, podráždenú alebo poškodenú kožu

• nepoužívajte v oblas� okolo očí (vzdialenosť cca 3 cm), du�n alebo genitálií



4Rev. 01 del 30.09.16

   BEZPEČNOSŤ

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

• Používajte len originálny adaptér. 
 
   
• 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 ultrazvukovej terapie 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 aplikátor a
káble. 

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 MAG201, vrátane 
všetkých doplnkov.
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OBSAH BALENIA

Zoznam                                            ks.
Prístroj MAG201                                                      
Manuál                                                                     
Adaptér
Ultrazvuková hlavica 1-3Mhz. 50mm
Kufrík                                                         
Gel                             (250ml.)          

1
1
1
1
1
1
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  APLIKÁCIA

UPOZORNENIA PRED POUŽITÍM

Zariadenie sa ľahko používa, no s cieľom získať dobré výsledky je potrebné dodržiavať 
nasledujúce základné pravidlá. Pripomíname, že prítomnosť vzduchu znižuje účinnosť 
ultrazvuku, preto je nutné pred použi�m zariadenia vždy aplikovať určité množstvo gélu alebo 
masážneho krému (medzi hlavicu zariadenia a kožou). Ošetrujúca hlavica musí byť aplikovaná 
kolmo na oblasť, ktorú chcete ošetriť, a následne je potrebné ňou pomaly pohybovať a vyvíjať 
rukami len mierny tlak (medzi ošetrujúcou hlavicou a kožou je potrebné udržiavať vždy určitú 
vrstvu krému alebo gélu). Aby sa zabránilo prehria�u ošetrovanej oblas�, presúvajte hlavicu 
pomalými pohybmi tak, aby sa hlavica nezastavila.

• Pred zača�m aplikácie je potrebné stanoviť, ktorú časť tela chcete ošetriť. V prípade, ak 
   chcete zariadenie použiť na ošetrenie celuli�dy odporúčame, aby ste ošetrenie vykonávali 
   vo vzpriamenej polohe, nakoľko poloha v sede alebo ležmo deformuje postavu.

• Programy zariadenia sú časovo určené na menšie plochy. V prípade, ak chcete so zariadením 
   ošetriť väčšiu plochu tela, je potrebné ošetrujúci program niekoľkokrát zopakovať.

• Pred spustením program naneste na ošetrujúcu hlavicu hojné množstvo gélu alebo krému.

• Spus�te program a na nahú kožu položte ošetrujúcu hlavicu.

• Ošetrujúcu hlavicu pohybujte pomaly a kruhovo dopredu a dozadu, alebo pohybom opisujte 
   číslo osem. V závislos� na programe môžete cí�ť ľahké vibrácie alebo jemné teplo.

• Celkový čas každého program je už prednastavený a nedá sa meniť.

• Počas ošetrenia používajte iba jednu hlavicu.

• Ak je potrebné program náhle prerušiť, nezabudnite zariadenie vždy pozastaviť, inak hlavica 
   bude aj naďalej pracovať (bez gélu a bez pohybu), čo môže viesť k riziku prehria�a a 
   poškodenia hlavice.

• Vzhľadom na rôzny fyzický stav osôb užívajúcich toto zariadenie odporúčame jeho použi�e 
   konzultovať s lekárom.
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  VŠEOBECNÉ POKYNY K APLIKÁCII

CYKLY A TERAPIE

Terapia ultrazvukom môže prebiehať dvoma rôznymi spôsobmi: priamym stykom s mobilnou 
alebo sta�ckou hlavicou alebo ponorením.

Pri metóde priameho kontaktu, ktorá sa používa častejšie, sa hlavica dostáva do priameho 
kontaktu s kožou pomocou pomocnej látky (zvyčajne vodivý gél) s cieľom uľahčiť prenos medzi 
hlavicou a kožou a zjednodušiť pohyb hlavice po koži a odstrániť vzduch, ktorý sa medzi kožou 
a hlavicou môže nachádzať (vzduch je prekážkou pri prenose ultrazvukových vĺn).

Magne�cká hlavica, ktorá sa má používať s vyvinu�m jemného tlaku, sa posúva kolmo 
pomocou krátkych (3-4 cen�metrov) krúživých pohybov max. do vzdialenos� 30-50 cm. 
Pri väčších plochách ako je napr. bok alebo rameno, má ošetrenie tri fázy: predná, bočná a 
zadná časť, pretože iba jedno ošetrenie nie je na takúto veľkú plochu dostatočné.

Telo hlavice udržuje hlavicu v neustálom kontakte s kožou. Pri terapii je cí�ť zvýšené teplo 
pôsobiace na ošetrujúcu oblasť, avšak telo zariadenia sa neohrieva, čo redukuje množstvo 
spotrebovanej energie. V poslednej dobe sa na trh uviedli pomôcky na ultrazvukovú terapiu s 
inova�vnymi hlavicami a s novou a modernou úrovňou výkonu, ktoré obmedzujú neželaný 
nárast teploty, čím zaručia homogénne vysielanie energie v ošetrovanej oblas�.

Počet terapií sa líši v závislos� na veľkos� ošetrenej čas� a jej stave. Všeobecne pla�, že prvý 
cyklus pozostáva z 10 až 15 terapií, po 5 dňoch odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

PRVÉ VÝSLEDKY

Prvé výsledky sa môžu prejaviť už po prvej terapii, najmä na miestach, kde je koža čistá, 
pružná a jemná. Neodporúčame prerušiť cyklus terapie po tom, čo sa dostavia prvé výsledky! 
Medzi dvoma terapiami odporúčame počkať 24 hodín a terapiu prerušte aj v prípade 
menštruácie.

Medzi dvoma terapiami alebo po terapii je vhodná ľahká gymnas�ka, prípadne prechádzka 
alebo masáž, hydromasáž a pravidelný pitný režim.
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  POUŽITIE ZARIADENIA NA ESTETICKÉ ÚČELY

TERAPEUTICKÝ EFEKT

Ultrazvuk je účinný pri riešení problémov s celuli�dou a obzvlášť sa používa v nasledujúcich 
prípadoch:

• remodelácia tukového tkaniva
• pri ošetrení pomarančovej kože a drsnej kože
• pri zvyšovaní a zlepšovaní pružnos� tkanív
• pri redukcii alebo eliminácii neeste�ckých výstupkov a jamiek
• pri zlepšovaní tkaniva (získa jemnosť)
• zlepšuje penetráciu an�celuli�dnych gélov
• pri redukcii celuli�dnych uzlín
• zlepšuje lokálnu cirkuláciu a celkový stav pokožky

Terapeu�cké účinky ultrazvuku sa zvyšujú aj v dôsledku zvýšenia teploty, analgézie, relaxácie 
svalov, fibrinolýzy a zlepšenej cirkulácie.

• Analgézia - analge�cký účinok v dôsledku pôsobenia tepla a ultrazvuku na koncovky 
   senzorických nervov.

• Uvoľnenie s�ahnutých svalov – svaly sa uvoľnia vďaka termickému efektu zariadenia a 
   mikromasáži za pôsobenia ultrazvuku.

• Fibrinolýza – pohyb čas�c v tkanive podporený ultrazvukom zvýši produkciu kolagénu vnútri 
   stvrdnutého tkaniva.

• Zlepšenie cirkulácie – zvýšenie tepla v tkanive eliminuje katabolity a prináša do tkanív 
   výživné látky a kyslík. Ultrazvuk tak zlepšuje cirkuláciu v tkanive a urýchľuje proces 
   nahrádzania poškodeného tkaniva pri zápalových procesoch.

Práve vďaka vyššie uvedeným výhodám sa ultrazvuk uplatňuje aj v nasledujúcich prípadoch:

• zápal šliach
• burzi�da
• kapsulidída
• artróza
• pri hematómoch a hojení tkaniva
• stuhnutých svaloch

8
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  PRÍČINY VZNIKU CELULITÍDY

Pod vznik celuli�dy sa podpisuje niekoľko faktorov: gene�cké, hormonálne a vaskulárne a �e 
sú často zosilnené sedavým spôsobom života, stresom, ochoreniami pečene, nesprávnou 
stravou, črevnými ochoreniami (zápchou) alebo ochoreniami spojenými s ťažkým 
zadržiavaním vody.

Dedičné choroby:
Pod vznik celuli�dy sa podpisujú aj dedičné choroby, hormonálna nerovnováha a jemnosť 
kapilár.

Hormonálne faktory:
Vaječníky, hypofýza a hormóny š�tnej žľazy hrajú zásadnú úlohu pri tvorbe celuli�dy.

Stres:
Hek�cký život a zlé návyky ako je fajčenie, nadmerná konzumácia kávy, fyzická a psychická 
únava, nekvalitný spánok sú úzko prepojené so vznikom celuli�dy.

Obuv a oblečenie:
Nevhodné topánky alebo príliš vysoké podpätky zatvárajú nohu do neprirodzenej polohy, 
preťažujú prednú časť nohy a deformujú chodidlo. Postupom času sa pri nosení takejto obuvi 
môže objaviť aj celuli�da, najmä na lýtkach a členkoch.

Úzke oblečenie je �ež príčinou vzniku celuli�dy, pretože prekáža pri normálnej cirkulácii lymfy 
a krvi. S�ahnuté lemy nohavíc alebo zvrškov blokujú cirkuláciu a umožňujú vznik celuli�dy.

9
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  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHĽADOM ULTRAZVUKU

Ako funguje kavitácia?
Ide o fyzikálny jav, pri ktorom sa v teku�ne vytvoria bublinky. Nízkofrekvenčné ultrazvukové vlny 
vytvárajú plynové bubliny, ktoré po implózii uvoľňujú nahromadené tuky.

Kedy sa môže ultrazvuk použiť?
Ultrazvuk môže byť použitý v každej čas� dňa, či už s cieľom bojovať pro� celuli�de alebo ako 
jej prevencia a terapia na udržanie výsledku. S cieľom zlepšiť metabolizmus navrhujeme ošetriť 
vybrané oblas� už v prvý deň, čím sa v obehu zníži aj množstvo kor�zolu (stresový hormón).

Používa sa ultrazvuk iba pri boji s celuli�dou?
Nie, ultrazvuk sa môže použiť aj na ošetrenie tukového tkaniva, pomáha pri odstraňovaní 
nadbytočných teku�n, sťahuje vrásky a vyhladzuje pokožku.

Môže pri častom užívaní ultrazvuk spôsobiť škodu?
V prípade, ak je ultrazvuk používaný správne, nespôsobí žiadne škody. Odporúčame postupovať 
podľa návodu a neprekračovať počet odporúčaných ošetrení.

Je potrebné pri použi� zariadenia na hlavicu aplikovať gél alebo krém?
Áno, na požadovanú plochu je vždy potrebné naniesť dostatočné množstvo gélu alebo krému, 
nakoľko sa tým uľahčuje prenos medzi hlavicou a pokožkou, podporuje priľnavosť a eliminuje 
sa prítomnosť vzduchu medzi hlavicou a pokožkou (vzduch je prekážkou pri prenose ultrazvuku).

Môžem zariadenie použiť aj na kŕčové žily?
Nie. Zariadenie sa nesmie používať v prípade vážnych cievnych ochorení, preto použi�e
zariadenia neodporúčame.

Mám kardios�mulátor, môžem zariadenie použiť?
Nie. Použi�e akéhokoľvek elektronického zariadenia je kontraindikáciou v prípade srdcových 
s�mulátorov alebo podkožných elektród. Je vhodné sa poradiť s lekárom.

Môžem zariadenie použiť na dolnú časť brucha?
V prípade tehotenstva je použi�e zariadenia na dolnú časť brucha absolútne vylúčené.

Je nutné vždy používať gél na hlavicu zariadenia?
Áno, na hlavicu zariadenia je vždy potrebné naniesť dostatočné množstvo gélu alebo krému, 
pretože sa inak hlavica môže prehriať, prestane správne fungovať a môže spôsobiť škody na 
pokožke. Avšak, v prípade, ak aplikujete príliš veľké množstvo gélu, účinok terapie sa môže 
znížiť.
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  POPIS ZARIADENIA

11
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NÁVOD NA POUŽITIE

Prosím, pred použi�m 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 čas� panela. Prístroj okamžite spus� 
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 použi�e.

PROGRAMOVANIE

Vyberte ponuku, ktorú chcete použiť stlačením tlačidla "Programs"
(lekársky, alebo estetický program)

Voľbu programu potvrďte stlačením tlačidla "Start P / R";
Kontrolka “Pulse” začne svietiť. 

12 

   

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

Pripojte ultrazvukovú hlavicu do výstupného kanála. Pred pripojením naneste
na hlavicu 3-4 mm gelu.
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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.

ZMENA TERAPIE

Držať tlačidlo "Start P / R" stlačené po dobu pia�ch 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 automa�cky vypne za 60 minút po ukončení poslednej
terapie. 

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

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

Upravte výkon podľa daného programu. Pri každom programe
je uvedený výkon.
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PROGRAMY - ULTRAZVUK (lekársky)  
      

PROGRAM  TERAPIA                                                               

00 Výstupný test
01 Akne, jazvy, tvárové vrásky
02 Bolesť bruška chodidla
03 Vybočenie palca nohy
04 Pro� boles�
05 Artri�da
06 Diabe�cká artri�da
07 Artróza bedrového kĺbu
08 Artróza členka
09 Artróza krčnej chrb�ce
10 Artróza kolena
11 Artróza lakťa
12 Artróza prstov
13 Artróza chrb�ce
14 Artróza všeobecne
15 Artróza bedrovej chrb�ce
16 Artróza ruky
17 Artróza zápäs�a
18 Artróza ramena
19 Burzi�da
20 Kalcifikujúca tendini�da bedrového kĺbu
21 Kapsuli�dy - burzi�dy ramenného kĺbu
22 Pomliaždeniny
23 Diskopa�a
24 Podvrtnu�e kolena
25 Podvrtnu�a
26 Bolesť konča�n
27 Bolesť lakťa
28 Bolesť zápäs�a
29 Bolesť ruky
30 Bolesť pohybového aparátu

14
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ULTRAZVUK (lekársky)  
(vykonávať pod dohľadom lekára)      

PROGRAM  TERAPIA                                                               

31 Fantómová bolesť konča�ny
32 Bolesť členka
33 Bolesť krčnej chrb�ce
34 Bolesť chrb�ce
35 Bolesť po amputácii
36 Bolesť deltového svalu
37 Bolesť štvorhlavého svalu
38 Bolesť trojhlavého svalu lýtkového
39 Bolesť svalového systému
40 Bolesť chrbta
41 Bolesť ramena
42 Bolesť bedrovej chrb�ce a bolesť v krížoch
43 Menštruačné boles�
44 Svalové boles�
45 Boles� chodidla
46 Boles� chrbta
47 Hematómy
48 Fibromyalgia
49 Mravčenie, studená ruka
50 Reuma�cké ochorenia
51 Periartri�da
52 Preležaniny
53 Diabe�cká noha
54 Ischias
55 Syndróm karpálneho tunela
56 Bolesť v členku
57 Zápal šľachy
58 Kalcifikovaná tendini�da ramena
59 Stuhnu�e šije
60 Kožné vredy
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PROGRAMY ULTRAZVUK (estetický)  

PROGRAM  TERAPIA                                                               

00 Vystupný test 
01 Tuk v oblas� brucha
02 Tuk v oblas� konča�n
03 Tuk v oblas� stehien
04 Tuk v oblas� bokov
05 Tuk po celom tele
06 Tuk v oblas� pozadia
07 Kompaktná celuli�da
08 Opuchová celuli�da
09 Mäkká celuli�da
10 Silná celuli�da
11 Bežná celuli�da
12 Silný úbytok váhy
13 Lymfa�cká drenáž
14 Pomarančová koža
15 Drsná pokožka
16 Reduk�vna pre ženy
17 Reduk�vna pre mužov
18 Strie
19 Ultralipolýza
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ULTRAZVUK LEKÁRSKY
          PROGRAMY
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Program

č.  00

 Pripojenie zariadenia
Pripojte hlavicu k výstupu, ktorý chcete skontrolovať a zvyšuje výkon tohto kanálu, pokým sa 
nedostanete na hodnotu 100%. Na hlavicu pridajte trošku vody a uvidíte, ako sa vyparí. 
Potom hlavicu odpojte.

 Popis

Výstupný test

Tento program sa používa na overenie správneho fungovania kanálov, výstupného výkonu a 
funkčnos� hlavice.
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Program

č.  01Akne, jazvy, tvárové vrásky

Program č. 01
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.
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Program

č.  02Bolesť bruška chodidla

Program č. 02
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.
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Program

č.  03Vybočenie palca nohy

Program č. 03
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.
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Program

č.  04Proti bolesti

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 04
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 05, č.06  
Artritída
Diabetická artritída

Program č. 06
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 05
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

 
Artróza bedrového kĺbu
Artróza členka

Program č. 08
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

č. 07, č. 08

Program č. 07
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%
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Program

č.  09Artróza krčnej chrbtice

Program č. 09
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.
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Program

č. 10, č. 11 
Artróza kolena
Artróza lakťa

Program č. 11
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 10
Čas: 5 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 12, č. 13 
Artróza prstov
Artróza chrbtice

Program č. 13
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 12
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%
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Program

č. 14, č. 15 
Artróza všeobecne
Artróza bedrovej chrbtice

Program č. 15
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 14
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%
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Program

č. 16, č. 17 
Artróza ruky
Artróza zápästia

Program č. 17
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 16
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 18, č. 19 
Artróza ramena
Burzitída

Program č. 19
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 18
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%
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Program

č. 20 
Kalcifikujúca tendinitída bedrového kĺbu

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 20
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 21 
Kapsulitídy - burzitídy ramenného kĺbu

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 21
Čas: 6 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 22, č. 23 
Pomliaždeniny
Diskopatia

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 22
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 23
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 24, č. 25 
Podvrtnutie kolena
Podvrtnutia

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 24
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%

Program č. 25
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 26, č. 27 
Bolesť končatín
Bolesť lakťa

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 26
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 27
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 28, č. 29 
Bolesť zápästia
Bolesť ruky

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 28
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 29
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 30 Bolesť pohybového aparátu

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 30
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 31, č. 32
Fantómová bolesť končatiny
Bolesť členka

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 31
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Program č. 32
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 33, č. 34
Bolesť krčnej chrbtice
Bolesť chrbtice

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 33
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Program č. 34
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 40%
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Program

č. 35, č. 36
Bolesť po amputácii
Bolesť deltového svalu

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 35
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Program č. 36
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 37, č. 38
Bolesť štvorhlavého svalu
Bolesť trojhlavého svalu lýtkového

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 37
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 38
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 39, č. 40
Bolesť svalového systému
Bolesť chrbta

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 39
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Program č. 40
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 41, č. 42
Bolesť ramena
Bolesť bedrovej chrbtice a bolesť v krížoch

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 41
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%

Program č. 42
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 43, č. 44
Menštruačné bolesti
Svalové bolesti

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 43
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Program č. 44
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 45, č. 46
Bolesti chodidla
Bolesti chrbta

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 45
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Program č. 46
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 47, č. 48
Hematómy
Fibromyalgia

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 47
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 40%

Program č. 48
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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Program

č. 49, č. 50
Mravčenie, studená ruka
Reumatické ochorenia

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 49
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 50%

Program č. 50
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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Program

č. 51, č. 52
Periartritída
Preležaniny

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 51
Čas: 8 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 52
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%



Rev. 01 30.09                                                                                      49.16

   
Program

č. 53, č. 54
Diabetická noha
Ischias

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 53
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 54
Čas: 15 minút
Výkon: PWR 80%
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Program

č. 55, č. 56
Syndróm karpálneho tunela
Bolesť v členku

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 55
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 56
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%
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Program

č. 57, č. 58
Zápal šľachy
Kalcifikovaná tendinitída ramena

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 57
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%

Program č. 58
Čas: 16 minút
Výkon: PWR 90%
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Program

č. 59, č. 60
Stuhnutie šije
Kožné vredy

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 59
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 60
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%
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ULTRAZVUK ESTETICKÝ
          PROGRAMY
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Program

č.  00

 Pripojenie zariadenia
Pripojte hlavicu k výstupu, ktorý chcete skontrolovať a zvyšuje výkon tohto kanálu, pokým sa 
nedostanete na hodnotu 100%. Na hlavicu pridajte trošku vody a uvidíte, ako sa vyparí. 
Potom hlavicu odpojte.

 Popis

Výstupný test

Tento program sa používa na overenie správneho fungovania kanálov, výstupného výkonu a 
funkčnos� hlavice.
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   Tučnota

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 01 (Tuk v oblasti brucha)
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 02 (Tuk v oblasti končatín)
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Program č. 03 (Tuk v oblasti stehien)
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Program č. 04 (Tuk v oblasti bokov)
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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   Tučnota

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Program č. 05 (Tuk po celom tele)
Čas: 15 minút
Výkon: PWR 80%

Program č. 06 (Tuk v oblasti pozadia)
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%
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   Celulitída

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Kompaktná celulitída
Program č. 07
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%

Opuchová celulitída
Program č. 08
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 80%

Mäkká celulitída
Program č. 09
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%

Silná celulitída
Program č. 10
Čas: 15 minút
Výkon: PWR 80%

Bežná celulitída
Program č. 11
Čas: 15 minút
Výkon: PWR 60%
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   Intenzívna odtučňovacia kúra

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Silný úbytok váhy
Program č. 12
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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   Lymfatická drenáž

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Lymfatická drenáž
Program č. 13
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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   Pomarančová koža

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Pomarančová koža
Program č. 14
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 70%
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   Drsná pokožka

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

Drsná pokožka
Program č. 15
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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   Reduktívna pre ženy
Reduktívna pre mužov

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

 

Reduktívna pre ženy
Program č. 16
Čas: 15 minút
Výkon: PWR 70%

Reduktívna pre mužov 
Program č. 17
Čas: 25 minút
Výkon: PWR 80%
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   Strie

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

 

Strie
Program č. 18
Čas: 10 minút
Výkon: PWR 60%
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   Ultralipolýza

Dĺžka programu
Odporúčaná dĺžka program je už vopred nastavená.
Po skončení programu vypnite zariadenie stlačením tlačidla na pravej strane a 
odpojte konektor.

Počet ošetrení
Odozva tela na program sa u ľudí líši. Na dosiahnu�e čo najlepších výsledkov 
by ste vo všeobecnos� mali kúru opakovať raz denne po dobu 10-15 dní a po 5 dňoch
odpočinku sa môže cyklus zopakovať.

 

Ultralipolýza
Program č. 19
Čas: 12 minút
Výkon: PWR 70%
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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: 60 programov ( lekárskych) a 19 programov (este�ckých)    

  Pracovná frekvencia: od 0,8 Mhz do 3 Mhz.
 

  Maximálny výkon 3W/cm
  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
   Napájanie: 230V AC transformátor
   Spotreba energie: max. 90W
   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. MAG201 vyhovuje požiadavkám na
    zdravotnícke pomôcky uvedeným v smernici 93/42/EHS.
   Cermet cer�fikát: zdravotnícky prístroj CE0476

Noti�kovaný orgán: Ki

 Ultrazvuková hlavica Dual 1-3 Mhz. 50 mm
2




