• revmatické nemoci ( artritidy, Bechtěrev,
artróza, dna, atd..) • bolesti hlavy, kloubů, zad
• osteoporóza, spondylóza • tenisový loket
• paradentóza, zánět okostice • poranění periferních nervů • poruchy látkové výměny
• prostatitida • fibromyalgie • otoky a záněty
• zlomeniny

Možnosti použití přístrojů typové řady LT 100

Poznámky:
•
P1 a P2 jsou univerzální léčebné programy
•
P1/P2 znamená střídat programy P1 a P2
•
P3 znamená nastavit příslušnou frekvenci a parametry v režimu P3
•
mínus
(-)
u
počtu
dní
znamená
vynechat
expozici
•
Vícenásobnou denní aplikaci je vhodné rozložit do celého dne
–

–
–

hodnoty režimu aplikací jsou orientační, vycházející jak z teoretických
studií tak i praktických zkušeností. Velmi zřídka se může stát, že zejména
při magnetostimulaci u zánětlivých onemocnění dojde ke zhoršení bolestí.
To není důvodem k přerušení léčby, ale úpravě režimu, typicky snížením
frekvence na polovinu původní hodnoty, nebo snížením intenzity. Rovněž
lze snížit aplikační dobu. Po zlepšení stavu lze opět postupně frekvenci,
intenzitu i expoziční dobu zvýšit.
Magnetoterapii chápejte jako součást komplexní léčby, která v některých
případech  má rozhodující podíl na její úspěšnosti.
Díky pravidelnému používání našich přístrojů lze podstatně zmírnit
až zcela elimitovat náhlé ataky zejména bolestivých stavů. Toto bylo

–

prokázáno především u degenerativních onemocnění pohybového ústrojí,
Bechtěrevovy nemoci, revmatoidní artritidy zejména u dětí, enurézy u dětí
a fibromyalgie.
Ve sportovní medicíně pulzní magnetoterapie velmi vhodně doplňuje
a zesiluje účinky běžných rehabilitačně – regeneračních procedur.

Magnetoterapie, jako každá jiná fyzikální léčba, představuje slabý stimulující
imulz. Proto musí být aplikována dlouhodobě.
Vyplývá z toho, že pozitivní efekt u bolestivých a zánětlivých stavů se dostaví
nejdříve po třech dnech používání, ale nejsou vzácné ani případy, kdy léčba
zabrala po čtrnácti dnech. U hojení zlomenin je doba ještě delší.
KKdyž dojde ke zmírnění až vymizení obtíží, neznamená to, že by se léčba měla
okamžitě ukončit. Naopak, je třeba pokračovat ještě alespoň týden ve stejném
režimu a posléze léčbu vynechat postupně, např. aplikovat magnetické pole
v pondělí, středu a pátek. V případě sebemenší známky návratu obtíží okamžitě
aplikovat magnetoterapii po dobu alespoň jednoho týdne.

