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MAGNETOTERAPIE 
JAKO LÉČEBNÁ METODA
Na základě vědeckých výzkumů i zkušeností společnosti ZES Brno, a. s. s přístroji 
Renaissance lze hlavní význam pulzní magnetoterapie shrnout do následujících 
základních léčebných efektů:

působí proti bolesti analgetický efekt

uvolňuje svalové napětí myorelaxační efekt

rozšiřuje cévy a stabilizuje krevní tlak vasodilatační efekt

odstraňuje otoky protizánětlivý a protirevmatický efekt

stimuluje růst a výstavbu kostní tkáně stimulační efekt

odbourává škodliviny a urychluje látkovou výměnu detoxikační efekt

regeneruje buňky a zlepšuje prokrvení regenerační efekt

urychluje proces hojení hojivý efekt

posiluje imunitu imunitní efekt 

Magnetismus, vyvolaný pulzním nízkofrekvenčním magnetickým polem, vytváří 
účinnou alternativu současné nadužívané farmakologické léčby. Jednou z největších 
předností léčby magnetem je její přirozený charakter, při kterém nedochází 
k vytvoření návyku, jak tomu naopak často bývá při farmakologické léčbě.

Vedle již zmíněných účinků je magnetoterapie i při domácím použití mimořádně účinná 
při léčbě otoku (edému). Magnetické pole rovněž rozšiřuje drobné cévy a zlepšuje 
prokrvení, čehož se využívá například při zmírnění následků cukrovky. Mimořádně účinná 
je magnetoterapie při léčbě migrén nebo ušního šelestu (tinnitu). Uplatní se i v léčebném 
procesu některých psychických poruch (například spánkových) nebo autoimunitních 
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chorob (Bechtěrevova choroba, revmatismus). Klienti značky Renaissance používají své 
speciálně sestavené magnetoterapeutické sety také při paradentóze, artrózách i artritidách, 
pooperační rekonvalescenci, v procesu hojení ran, při ischiasu a při dalších obtížích 
pohybového aparátu. Jednoznačným nástrojem je také v boji proti moderním civilizačním 
chorobám.

Magnetoterapie není metodou určenou pouze pro starší nebo nemocný organismus. 
Sportovci znají magnetoterapii Renaissance z rehabilitačních procesů a využívají ji i pro 
relaxaci po namáhavém výkonu.

Pulzní magnetoterapie se stává v posledním desetiletí velmi populární alternativní 
léčebnou metodou. V současné době je léčba magnetickým polem – magnetoterapie, 
v odborných kruzích pokládána za bezpečnou a velmi účinnou fyzikální léčebnou 
metodu. Často bývá také nazývána "léčebnou metodou jednadvacátého století". Nejedná 
se ovšem o používání jednoduchých statických magnetů (náramků, bandáží nebo řetízků), 
ale o použití vysoce účinné léčby nízkofrekvenčním pulzním magnetickým polem.

Hojivá a regenerační síla elektromagnetické energie byla donedávna využívána především 
v klinické praxi v nemocnicích a profesionálních rehabilitačních zařízeních. Dnes je 
i díky mnohaletým zkušenostem, práci a vývoji ve společnosti ZES Brno, a. s. pulzní 
magnetoterapie dostupná také v domácí péči.

Pulzní magnetoterapie se s úspěchem používá v oborech jakými jsou ortopedie, 
sportovní medicína, balneologie, rehabilitace, pediatrie, geriatrie, dermatologie, 
neurologie, stomatologie, urologie, interna ale i ve veterinární medicíně.
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ZNAČKA RENAISSANCE
Výrobě regeneračních a léčebných magnetoterapeutických kompletů řady Renaissance 
předcházel dlouhý a náročný vývoj. Výsledkem je magnetoterapie, která obstojí nejen 
v profesionálním nasazení, ale je i dostatečně účinná a přitom jednoduchá na obsluhu při 
samoléčbě a domácí aplikaci.

Výhodou systému Renaissance je, že byl původně určen pro nemocniční a klinické 
použití. Odtud pochází i jeho odolnost, vysoká kvalita použitých materiálů a možnost 
opakovaného, intenzivního nasazení. K domácímu užívání jej pak předurčuje přehledná 
a snadná obsluha, bezpečnostní nastavení a velký rozsah možností využití.

Značka Renaissance využívá vlastního generátoru kombinovaného s širokou řadou 
aplikátorů, vhodných pro konkrétní potřeby zákazníka. Generátor magnetických pulzů 
Renaissance je optimalizován na vytváření nejvhodnějšího rozpětí frekvence, samozřejmostí 
je možnost její regulace spolu s dobou aplikace. Aplikátory pak umožňují „exponovat“ léčivé 
magnetické pole přesně do míst potřeby. Aplikátory Renaissance lze použít od bodového 
lokálního účinku přes celoplošné, lůžkové aplikace až po „hloubkové“ kruhové aplikátory.

Důkazem úspěchů magnetoterapie Renaissance je opakované pořizování dalších 
aplikátorů u stávajících zákazníků i rychlé rozšiřování prodeje těchto užitečných 
pomocníků pro zdraví v Evropě i v zámoří.

Nejnovější léčebné komplety pro nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii řady Renaissance 

jsou moderní certifikované zdravotnické přístroje určené do domácího použití 
i fyzioterapeutické praxe. Svou technologickou vyspělostí, vysokou účinností, jednoduchostí 
ovládání a ergonomickým designem splňují ty nejnáročnější požadavky současné medicíny.
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HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SI VYBRAT 
MAGNETOTERAPEUTICKÉ 
PŘÍSTROJE RENAISSANCE

Prodloužená záruka na přístroje

Jsme si jistí kvalitou našich přístrojů, proto poskytujeme 
prodlouženou záruku na hlavní ovládací jednotku přístroje. 
Magnetoterapeutické přístroje řady Renaissance splňují 
veškeré normy pro zdravotní prostředky. Jejich parametry 
a správná funkčnost jsou pravidelně kontrolovány.

Garance doživotní péče

Všem zákazníkům nabízíme vlastní odborný technický servis po 
celou dobu používání přístroje. Poskytujeme rovněž bezplatné 
poradenství, které můžete využít kdykoliv dle potřeby, včetně 
možnosti konzultace Vašeho dotazu s odborným lékařem.

Značka kvality

Nejlepším potvrzením kvality jsou reálné výsledky, které 
v našem případě dosvědčuje velké množství kladných 
referencí od našich spokojených zákazníků. Držíme přední 
příčky nejen v počtu, ale především kvalitě a spolehlivosti 
magnetoterapeutických přístrojů. Výrobky řady Renaissance 
mají díky své vysoké a certifikované kvalitě své nezastupitelné 
místo na českém trhu, ve Slovenské republice i na dalších 
evropských a mezinárodních světových trzích.
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Tradice od roku 1995: výroba, výzkum a vývoj

Hospodaříme ve vlastních výrobních, administrativních 
a skladových prostorách, na ploše více než čtrnácti 
hektarů v průmyslové zóně Brno jih. Kompletní výrobě 
přístrojů řady Renaissance, ale i neustálému vývoji 
a výzkumu se ve společnosti ZES Brno, a. s. věnujeme 
již od roku 1995. Naše společnost je připravena pokrýt 
potřeby zákazníků nejen množstvím přístrojů, ale také 
komplexní konzultací a poradenstvím v oblasti použití 
a aplikace magnetoterapie. Můžete nám plně důvěřovat.

Český výrobek

Veškerá výroba přístrojů Renaissance probíhá v České republice, 
odkud se distribuují do celého světa. Na území České republiky 
pulzní magnetoterapie Renaissance získala od doby svého 
vzniku již více než dvacet tisíc spokojených zákazníků. 
Výrobce přístrojů ZES Brno, a. s. je od roku 2012 hrdým 
partnerem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických 
prostředků, Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Ruční výroba

Aplikátory k magnetoterapeutickým přístrojům Renaissance 
jsou ručně šité v naší vlastní šicí dílně. Jsou konstruovány 
tak, aby vydržely častou a dlouhodobou zátěž. Mají 
lehce omyvatelný povrch. Kvalitu jejich provedení 
oceňují uživatelé i profesionálové z oblasti výroby.
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Do domácí péče i pro profesionály

Magnetoterapeutické léčebné přístroje Renaissance jsou 
dlouhodobě a každodenně používány profesionály v mnoha 
nemocnicích, nestátních zdravotnických zařízeních, 
rehabilitacích a specializovaných pracovištích. Při své práci 
je využívají lékaři, fyzioterapeuti, maséři i provozovatelé 
wellness a fitness. Současně je jejich používání hojně 
rozšířeno v rámci domácí péče, kde slouží množství 
jednotlivců i celým rodinám při léčbě mnoha zdravotních 
problémů, při rekonvalescenci, regeneraci i prevenci. 
Přístroje Renaissance jsou pro své účinky vyhledávány 
také sportovci. Úspěšně je lze využít i při léčbě zvířat.

Výrobek pro celou rodinu

Magnetoterapeutické přístroje Renaissance mají široké 
uplatnění v domácnostech. Lze je využít jako součást 
léčby u mnoha zdravotních problémů, ke zlepšení 
pohyblivosti, k úlevě od bolesti, ke zvýšení kondice, na 
posílení imunity, urychlení a zlepšení regenerace, relaxaci, 
nebo jako prostředek prevence. Magnetoterapii mohou 
využívat děti, dospívající, dospělí i senioři. Účinků 
magnetoterapie může využít i Váš domácí mazlíček.

Jednoduchá obsluha

Zapojení a ovládání magnetoterapeutických přístrojů 
Renaissance zvládne skutečně každý. K přístrojům 
dodáváme přehledný návod a dokumentaci. V případě 
potřeby Vám s čímkoliv poradíme a pomůžeme, 
nebo Vám vše prakticky předvedeme osobně.
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PRŮVODCE VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍHO 
MAGNETOTERAPEUTICKÉHO 
PŘÍSTROJE PRO VAŠE POTŘEBY
Každý magnetoterapeutický přístroj se skládá s generátoru 
pulzů a aplikátoru nebo kombinace aplikátorů.

Generátor pulzů slouží jako řídící jednotka, na které si 
nastavíte požadovaný léčebný program. Aplikátor, připojený ke 
generátoru pak přiložíte na potřebné místo na těle a necháte 
magnetoterapii působit. Ukončení aplikace přístroj automaticky 
zvukově signalizuje. Veškeré ovládání magnetoterapeutického 
přístroje Renaissance je snadné a přehledné.

Aplikátor

Generátor

Seznam generátorů a aplikátorů z naší nabídky najdete na stranách 20–43 tohoto katalogu.

Aplikátory vybírejte podle bolestivých a postižených částí těla, na které potřebujete 
působit, nebo podle doporučení pro konkrétní nemoci a zdravotní problémy.
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Orientovat se můžete podle následující tabulky:

Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Abscesy Bartholiniho žláz malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Alergická rýma malý kruh (CAVO) hlava, krční páteř

Alzheimerova choroba
malý kruh (CAVO)
a velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

hlava, krční páteř

Amputační pahýly malý kruh (CAVO) postižené místo

Angina pectoris, ICHS
malý kruh (CAVO) 
a plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO)

hrudník zepředu i zezadu

Angína, nosohltan malý kruh (CAVO) krk

Artritida při lupénce malý kruh (CAVO) postižené místo

Artróza kloubů malý kruh (CAVO) postižené místo

Artróza kolene malý kruh (CAVO) oblast kolene

Artróza kyčle
malý kruh (CAVO) nebo 
velký kruh (VIERA)

oblast kyčle

Arytmie malý plochý (MANIC) oblast hrudi

Aseptické nekrózy kostí malý kruh (CAVO) postižené místo

Astma (bronchiální astma)
malý kruh (CAVO) nebo 
malý plochý (MANIC)

oblast brzlíku

Atopické ekzémy malý plochý (MANIC)
postižené místo 
+ segment páteře, 
odkud vychází inervace

Atrofie optického nervu malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Bechtěrevova nemoc
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Bércové vředy
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO) nebo 
malý kruh (CAVO)

postižené místo
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Bolesti zad a páteře
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Brnění v končetinách 
(parestézie)

velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) 
a kruh (CAVO, VIERA)

postižená oblast a krční 
či bederní páteř

Bronchitida
malý kruh (CAVO) nebo 
malý plochý (MANIC)

oblast brzlíku

Celulitida
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Degenerace míchy malý plochý (MANIC) oblast míchy

Degenerativní 
onemocnění sítnice

malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Detoxikační program
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO), 
kruh (CAVO, VIERA)

celotělově

Dětská mozková obrna
malý kruh (CAVO) 
a velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast hlavy a páteře

Diabetes malý plochý (MANIC) oblast slinivky a jater

Diabetická noha - 
prokrvení, brnění

velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Dna malý kruh (CAVO) postižené místo

Dupuytrenova kontraktura malý plochý (MANIC) oblast dlaně

Endometrióza
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) a malý 
plochý (MANIC)

oblast beder a podbřišku

Endoprotézy
malý kruh (CAVO) nebo 
velký kruh (VIERA)

oblast kloubu

Erekce (poruchy 
sexuálních funkcí)

malý plochý (MANIC) nebo 
kruh (CAVO, VIERA)

oblast pohlavních 
orgánů
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Eroze čípku malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Glaukom malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Gynekologické operace malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Hemoroidy (hemeroidy) malý plochý (MANIC) oblast konečníku

Hrtan, hlasivky, chrapot malý kruh (CAVO) krk

Hypotyreóza malý kruh (CAVO) oblast hrtanu

Imunita - posílení malý kruh (CAVO) oblast brzlíku

Ischias
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Játra - po žloutence, 
toxické poškození

malý plochý (MANIC) oblast jater

Karpální tunel
malý plochý (MANIC) 
a kruh (CAVO, VIERA)

oblast zápěstí 
a krční páteř

Klimakterické potíže malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Klíšťová encefalitida
malý kruh (CAVO) 
a velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast hlavy a páteře

Kojení a zástava tvorby mléka
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) nebo 
malý plochý (MANIC)

oblast hrudi

Krční páteř - blokace malý kruh (CAVO) krční páteř

Křečové žíly - varixy
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Lehká mozková dysfunkce 
u dětí (LMD)

malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Lupénka
malý plochý (MANIC) 
a kruh (CAVO, VIERA)

postižené místo
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Lymská borelióza
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) 
a malý kruh (CAVO)

oblast páteře a hlavy

Masáž
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

celé tělo

Meniérův syndrom malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Menstruace bolestivá, 
nepravidelná

malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Migrény malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Mononukleóza
malý plochý (MANIC) 
a kruh (CAVO, VIERA)

oblast jater 
a krční páteře

Mozková příhoda - následky malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Myopatie
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Nemoc kuřáků - CHOPN
velký kruh (VIERA) nebo 
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast hrudi

Neplodnost (poruchy 
reprodukční funkce)

velký kruh (VIERA)
oblast beder 
a podbřišku

Nespavost - poruchy spánku malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Odontogenní osteomyelitidy
velký kruh (VIERA) nebo 
malý kruh (CAVO)

postižené místo

Onemocnění lymfatických cév
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

celé tělo

Onemocnění tepen
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

celé tělo
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Onemocnění žil
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) nebo 
malý plochý (MANIC)

celé tělo

Osteoporóza
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) nebo 
kruh (CAVO, VIERA)

postižené místo

Ostruhy malý plochý (MANIC) oblast chodidla a paty

Otoky
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO) nebo 
kruh (CAVO, VIERA)

postižené místo

Pálení žáhy, reflux
malý plochý (MANIC) 
a kruh (CAVO, VIERA)

žaludek a hrudní páteř

Paradentóza
malý plochý (MANIC) 
nebo kruh (CAVO, VIERA)

oblast hlavy

Parkinsonova nemoc, ztuhlost
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) 
a malý kruh (CAVO)

oblast páteře a hlavy

Pásový opar - herpes zoster
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Páteř - po operaci
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Páteř - výrůstky
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Plíce - nespecifická 
onemocnění

velký kruh (VIERA) oblast hrudi

Po porodu, návrat dělohy velký kruh (VIERA)
oblast beder 
a podbřišku

Pomočování u dětí malý plochý (MANIC) oblast podbřišku
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Pooperační stavy (hojení)
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) nebo 
kruh (CAVO, VIERA)

postižené místo

Popáleniny
malý plochý (MANIC) 
nebo velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Poranění končetin malý kruh (CAVO) postižené místo

Postižení periferních nervů malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Prostata - zánět, zvětšení
velký kruh (VIERA) nebo 
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast podbřišku

Ragády bradavek
malý plochý (MANIC) 
nebo velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast bradavek

Revmatoidní artritida
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Rohovka - úraz, operace, 
infekce oka

malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Roztroušená skleróza
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) 
a malý kruh (CAVO)

oblast páteře a hlavy

Sinusitidy - záněty dutin malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Sklerodermie - neurologické 
komplikace

malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Tenisový loket
malý kruh (CAVO) nebo 
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast lokte

Tinnitus malý kruh (CAVO) oblast hlavy
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Tuberkulóza plic (chronická) velký kruh (VIERA) oblast hrudi

Ulcerózní kolitida velký kruh (VIERA)
oblast břicha, 
beder a hýždí

Úrazy míchy malý plochý (MANIC) oblast míchy

Ústřel, lumbago ("houser")
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Uvolnění svalů - myorelaxace
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Výhřez ploténky
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast páteře

Vysoký tlak (hypertenze)
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast hrudi

Zácpa
velký plochý (PIANO, 
LETTINO, CASSO) a malý 
plochý (MANIC)

oblast břicha

Zánět dělohy a sliznice malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Zánět kostní dřeně 
(osteomyelitida)

malý kruh (CAVO) postižené místo

Zánět ledvin, kolika velký kruh (VIERA) oblast beder

Zánět míšních kořenů 
(polyradikuloneuritidy)

malý plochý (MANIC) oblast míchy

Zánět močových cest malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Zánět pochvy, výtok malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Zánět slinivky (akutní) velký kruh (VIERA)
přechod hrudní 
a bederní páteře

Zánět slinivky (chronický) velký kruh (VIERA)
přechod hrudní 
a bederní páteře
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Diagnózy Doporučený aplikátor Kde aplikovat

Zánět středního ucha malý kruh (CAVO) oblast hlavy

Zánět tlustého střeva, 
Crohnova choroba

velký kruh (VIERA) nebo 
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO)

oblast břicha

Zánět vaječníků a vejcovodů malý plochý (MANIC) oblast podbřišku

Zlomeniny
malý kruh (CAVO) nebo 
plochý (MANIC, PIANO, 
LETTINO, CASSO)

postižené místo

Zlomeniny - 
komplikované hojení

malý kruh (CAVO) nebo 
velký kruh (VIERA)

postižené místo

Zmrzlá ramena malý kruh (CAVO) oblast ramene

Žaludeční vředy velký kruh (VIERA) oblast žaludku

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 
APLIKÁTORŮ

Při použití aplikátoru na páteř mějte na 
paměti, že páteř funguje vždy jako celek. 
Přestože máte problémy například v bederní 
oblasti, je zapotřebí ošetřit celou páteř.

Při bolestech aplikujeme magnetoterapii 
na bolestivé místo na těle a současně také 
na oblast páteře, odkud do daného místa 
vychází inervace (inervace = zásobování 
části těla nervovými vlákny prostřednictvím 
určitého nervu). Dle tohoto doporučení tedy 
při aplikaci na ruce aplikujte současně na 
krční páteř a při aplikaci na nohy aplikujte 
rovněž na bederní páteř.

Nejlepších a nejrychlejších výsledků 
dosáhnete vždy celotělovou aplikací.

Na klouby a krční páteř je ideální volbou kruhový aplikátor, jehož stejnosměrné pole 
pronikne celou tloušťkou tkáně.

Na stránkách s podrobnými informacemi o jednotlivých aplikátorech najdete fotografie 
s praktickými ukázkami možnosti jejich použití. Pro lepší představu o možnostech použití 
konkrétních aplikátorů si můžete prohlédnout mapu aplikačních bodů na stránce 78.

Při výběru vhodného aplikátoru pro Vaše potřeby se můžete orientovat také podle 
piktogramů (grafických znaků), které jsou zobrazeny v popisu u každého aplikátoru. 
Tyto piktogramy naznačují oblast těla, na kterou aplikátor můžete použít.

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho záda

celotělová 
aplikace
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GENERÁTOR DUO FORTE

Popis generátoru DUO FORTE, vhodnost použití:

Generátor DUO FORTE je nejmodernější typ generátoru s několika desítkami 
speciálních programů. Každé onemocnění má svůj vlastní program kombinující 
různé frekvence a tvary pulzů. Protože například artróza postihuje nejen 
kloubní chrupavku, ale také kost pod ní (výrůstky, změny na kosti) i kloubní 
pouzdro, je program navržen tak, aby co nejlépe ovlivnil buňky všech těchto 
tkání. Tím je dosaženo lepšího léčebného efektu a rychlejší úlevy od bolesti.
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Na generátoru lze navolit intenzitu a délku aplikace a zvolit jiný program pro každý 
aplikátor. Často používané programy lze uložit do složky „Oblíbené“ a následně snadněji 
spustit i s příslušným nastavením délky aplikace a intenzity magnetického pole.

Parametry generátoru DUO FORTE:

• několik desítek speciálních programů 
• analgetické programy 
• regenerační programy 
• dva nezávislé výstupní kanály, umožňuje spustit současně dvě rozdílné procedury 
• regulovaná optimální frekvence (v rozmezí 1–100 Hz) 
• snadné ovládání 
• ergonomický design

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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GENERÁTOR DUO COMFORD

Popis generátoru DUO COMFORD, vhodnost použití:

Generátor DUO COMFORD je standardní typ generátoru s jedním univerzálním 
regeneračním programem a deseti speciálními programy, včetně programů 
analgetických (proti bolesti). Tyto programy pracují s frekvencemi 1–72 Hz, 
čímž pokrývají nejoptimálnější spektrum vhodné k léčbě nejrůznějších 
chorob ovlivnitelných pulzní magnetoterapií. Tvar pulzu je nastaven tak, 
aby v buňkách lidského těla vyvolal okamžitou pozitivní odpověď.
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Parametry generátoru DUO COMFORD:

• jednoduchý grafický displej 
• 10 speciálních programů včetně analgetických 
• univerzální regenerační program 
• dva výstupní kanály umožňující připojit dva aplikátory 
• regulovaná optimální frekvence (v rozmezí 1–72 Hz) 
• snadné ovládání 
• ergonomický design

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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záda

APLIKÁTOR MANIC

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho

Parametry aplikátoru MANIC:

• deskový tvar • hmotnost 455 g • rozměr 170 × 210 mm

Oblasti těla, na které aplikátor MANIC využijete nejlépe:
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Popis aplikátoru MANIC, vhodnost použití:

Malý aplikátor určený k cílené aplikaci, například: uši, 
zuby, krční páteř, menší klouby, regenerace vnitřních 
orgánů (játra, žaludek, děloha, prostata atd.).

Další informace k možnostem použití aplikátoru MANIC 
najdete na straně 47 v popisu sady PRIMO M

Ukázky použití aplikátoru MANIC:
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Průběh siločar magnetického pole 
aplikátoru MANIC

Ukázky použití Aplikátoru MANIC:

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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záda

APLIKÁTOR PIANO

ruce nohy
kyčle, pánev, 

pohlavní orgány
hruď, 

břicho

Parametry aplikátoru PIANO:

• deskový tvar • hmotnost 860 g • rozměr 460 × 490 mm

Oblasti těla, na které aplikátor PIANO využijete nejlépe:
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Popis aplikátoru PIANO, vhodnost použití:

Aplikátor určený k použití zejména na oblast zad, lze však 
dobře použít i při terapii orgánů uložených v dutině hrudní 
a břišní. Můžeme aplikovat také na končetiny a velké klouby.

Ukázky použití aplikátoru PIANO:
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Průběh siločar magnetického pole 
aplikátoru PIANO

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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záda

APLIKÁTOR LETTINO

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány nohy

hruď, 
břicho

Parametry aplikátoru LETTINO:

• deskový tvar, 4dílný 
• hmotnost 2 275 g 
• rozměr 310 × 1 010 mm

Oblasti těla, na které aplikátor 
LETTINO využijete nejlépe:
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Popis aplikátoru LETTINO, vhodnost použití:

Aplikátor typu "lůžko" střední velikosti. Vhodný 
k aplikaci na celou oblast páteře včetně hýždí a hlavy. 
Výborně se uplatní také v terapii onemocnění dolních 
končetin (zejména při diabetu) a jejich kloubů.

Ukázky použití aplikátoru LETTINO:
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Ukázky použití aplikátoru LETTINO:

Průběh siločar magnetického pole 
aplikátoru LETTINO

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i



33

APLIKÁTOR CASSO

celotělová 
aplikace

Parametry aplikátoru CASSO:

• deskový tvar, 5dílný 
• hmotnost 5 980 g 
• rozměr 550 × 1 730 mm

Oblasti těla, na které aplikátor 
CASSO využijete nejlépe:
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Popis aplikátoru CASSO, vhodnost použití:

Největší z aplikátorů typu "lůžko", určený k celotělové regeneraci.

Ukázky použití aplikátoru CASSO:
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Průběh siločar magnetického pole 
aplikátoru CASSO

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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APLIKÁTOR CAVO

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány nohy

hruď, 
břicho ruce

oblast hlavy 
a krk

Parametry aplikátoru CAVO:

• kruhový tvar • hmotnost 1 330 g • průměr 260 mm

Oblasti těla, na které aplikátor CAVO využijete nejlépe:
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Popis aplikátoru CAVO, vhodnost použití:

Nejvhodnější aplikátor k léčbě onemocnění kloubů, krční páteře, bolestí hlavy, 
zubů, hučení v uších, některých neurologických obtíží atd. Díky homogennímu 
magnetickému poli v duté cívce se regeneruje celá tloušťka tkáně v místě aplikace.

Další informace k možnostem použití Aplikátoru CAVO najdete na straně 44 s popisem sady PRIMO C

Ukázky použití aplikátoru CAVO:
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Ukázky použití aplikátoru CAVO:
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Ukázky použití aplikátoru CAVO:
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Ukázky použití aplikátoru CAVO:

Průběh siločar magnetického pole 
aplikátoru CAVO

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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záda

APLIKÁTOR VIERA

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho

Parametry aplikátoru VIERA:

• kruhový tvar • hmotnost 9,2 kg • průměr 650 mm

Oblasti těla, na které aplikátor VIERA využijete nejlépe:
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Popis aplikátoru VIERA, vhodnost použití:

Aplikátor VIERA je velký kruhový aplikátor o průměru 65 cm, určený zejména do 
profesionálních lázeňských a rehabilitačních zařízení, do ordinací fyzioterapeutů 
a v neposlední řadě také do domovů a stacionářů pro seniory či tělesně postižené, 
které svým klientům poskytují zdravotní péči. Tento aplikátor svými rozměry umožňuje 
umístit pacienta dovnitř homogenního (stejnoměrného) pulzního magnetického 
pole, které rovnoměrně prostoupí celou tloušťku ošetřované tkáně. Jeho regenerační, 
protibolestivé a protizánětlivé účinky se tak mohou naplno projevit například u artrózy 
kolenních a kyčelních kloubů, revmatoidní artritidy, bolestí zad nejrůznějšího původu, 
osteoporózy a mnoha dalších onemocnění. Zvláště u osteoporózy, která se nejrizikověji 
projevuje řídnutím kostní tkáně v oblasti krčků kyčelních kloubů a bederních obratlů, 
je použití pulzní magnetoterapie prostřednictvím tohoto aplikátoru velmi důležité.

Ukázka použití aplikátoru VIERA:
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Ukázky použití aplikátoru VIERA:

Průběh siločar magnetického pole 
aplikátoru VIERA

MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i
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SADA PRIMO C

Sada PRIMO C obsahuje:

• kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu PRIMO C využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady PRIMO C, vhodnost použití:

Aplikátor CAVO, který obsahuje tato souprava, je kruhový aplikátor o průměru 26 cm. 
Generuje homogenní magnetické pole, jehož účinný dosah je zhruba 30–40 cm 
na každou stranu od aplikátoru ve směru podélné osy procházející jeho středem. 
Použijeme-li ho tedy například k léčbě bolestí či poruch funkce krční páteře, 
zároveň budeme také regenerovat její hrudní část, dýchací cesty a brzlík (imunita) 
a směrem vzhůru zase celou oblast hlavy (migrény, časté bolesti), ústní dutinu 
(bolesti zubů, paradentóza, záněty), horní cesty dýchací a paranasální dutiny a také 
oči (glaukom, záněty spojivek) a uši (hučení v uších, záněty středního ucha).

Souprava PRIMO C je také díky aplikátoru CAVO velmi vhodná k řešení mnoha 
dysfunkcí pohybového aparátu, zejména kloubů. Jak již bylo popsáno výše, generuje 
aplikátor CAVO homogenní magnetické pole, které rovnoměrně proniká celou 
tloušťkou tkáně a proto jeho regenerační, protizánětlivé a protibolestivé působení 
plně obsáhne vazivovou, chrupavčitou i kostní složku ošetřovaného kloubu.

Kruhový aplikátor CAVO

• průměr 260 mm

Podrobnější informace o aplikátoru CAVO najdete na straně 36

Aplikátor v sadě PRIMO C:
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě PRIMO C si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta PRIMO C FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta PRIMO C

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA PRIMO M

Sada PRIMO M obsahuje:

• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu PRIMO M využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady PRIMO M, vhodnost použití:

Souprava PRIMO M obsahuje jediný malý plochý aplikátor MANIC. Navzdory tomu, že 
se to může zdát málo, má tento léčebný komplet překvapivě široké možnosti použití.

Aplikátor MANIC je svou velikostí předurčen k intenzivní cílené terapii a regeneraci 
nejrůznějších orgánů a tkání. Lze jej s úspěchem použít například k odstranění 
bolestí krční páteře a k uvolnění okolních svalových spasmů, uplatní se při léčbě 
hučení v uších (tinnitus, Meniérova choroba) či zánětu středouší, dobře účinkuje 
při bolestech zubů a paradentóze. Vzhledem k tomu, že aplikátor MANIC díky 
své velikosti generuje intenzivní magnetické pole, je velmi vhodný k tlumení 
nejrůznějších bolestí. Jeho analgetické a regenerační působení ocení nejen 
lidé s artrózou či revmatoidní artritidou kolenních a kyčelních kloubů, ale také 
ti, které trápí potíže s tenisovými lokty nebo syndrom karpálního tunelu.

Soupravu PRIMO M lze také dobře využít k léčbě hemeroidů a potíží s prostatou, 
k cílené regeneraci jater, žaludku (žaludeční vředy) a dalších vnitřních orgánů.

Deskový aplikátor MANIC

• rozměr 170 × 210 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
MANIC najdete na straně 24

Aplikátor v sadě PRIMO M:
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Varianta PRIMO M FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta PRIMO M

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22

Výběr generátoru:

K sadě PRIMO M si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek
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záda

SADA ANELLI

Sada ANELLI obsahuje:

• kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní obal pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu ANELLI využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady ANELLI, vhodnost použití:

Sada ANELLI je ideální volbou pro časté cestovatele, kteří chtějí mít pulzní 
magnetoterapii všude s sebou. Léčebný komplet ANELLI v sobě spojuje 
přednosti kruhového aplikátoru CAVO a malého plochého aplikátoru MANIC.

Aplikátor MANIC díky své velikosti generuje silné magnetické pole a je proto 
vhodný zejména k tlumení bolestí. Velice se osvědčil například při řešení syndromu 
karpálního tunelu. U tohoto onemocnění se bolesti zápěstí a brnění dlaně objevují 
hlavně v noci a jsou velmi úporné. Pravidelné používání pulzní magnetoterapie 
u této diagnózy může plně nahradit léčbu kortikoidy a odvrátit hrozbu nepříjemné 
operace. Malý aplikátor MANIC lze také s úspěchem použít při odstraňování potíží 
s takzvaným tenisovým loktem či syndromem „zmrzlého ramene“. Ocení ho také 
maminky, jejichž děti často trápí bolesti bříška ("baby kolika") či rostoucí zoubky.

Aplikátor CAVO vytváří homogenní magnetické pole, které rovnoměrně prochází celou 
tloušťkou ošetřované tkáně. Proto je velmi vhodný například k tlumení bolestí hlavy 
a krční páteře či k regeneraci kloubů postižených artrózou nebo revmatoidní artritidou.

Deskový aplikátor MANIC

• rozměr 170 × 210 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
MANIC najdete na straně 24

Aplikátory v sadě ANELLI:

Kruhový aplikátor CAVO

• průměr 260 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
CAVO najdete na straně 36
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě ANELLI si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta ANELLI FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta ANELLI

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA ABOLITO

Sada ABOLITO obsahuje:

• deskový aplikátor PIANO, rozměr 460 × 490 mm
• kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu ABOLITO využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady ABOLITO, vhodnost použití:

Léčebný komplet ABOLITO obsahuje kruhový aplikátor CAVO 
a velký plochý aplikátor PIANO.

Kruhový aplikátor CAVO generuje homogenní magnetické pole a je proto vhodný 
k regeneraci hluboko v těle uložených struktur. Uplatní se tedy například při léčbě 
osteoporózy kostí horních a dolních končetin (výrazně urychlí také hojení zlomenin), artrózy 
a revmatoidní artritidy. U těchto kloubních onemocnění je důležité rovnoměrné působení 
pulzního magnetického pole ve všech vrstvách tkáně, což kruhový aplikátor zajistí. Umožní 
tak regeneraci buněk vaziva i chrupavky, optimalizuje produkci kloubního mazu a odstraní 
případné otoky a zánětlivé komplikace. Svým působením pomáhá také odstraňovat migrény, 
léčí záněty horních cest dýchacích, tinnitus a bolesti krční páteře nejrůznějšího původu.

Plochý aplikátor PIANO je vhodný například k léčbě bolesti páteře a zad 
obecně, při ústřelech, posunech a výhřezech ploténky, ale uplatní se také 
při regeneraci orgánů uložených v dutině hrudní a břišní nebo při potížích 
s prokrvením končetin (zejména u diabetiků), či léčbě zánětů křečových žil.

Deskový aplikátor PIANO

• rozměr 460 × 490 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
PIANO najdete na straně 27

Aplikátory v sadě ABOLITO:

Kruhový aplikátor CAVO

• průměr 260 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
CAVO najdete na straně 36
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Varianta ABOLITO FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta ABOLITO

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22

Výběr generátoru:

K sadě ABOLITO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek
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záda

SADA MELIO

Sada MELIO obsahuje:

• deskový aplikátor PIANO, rozměr 460 × 490 mm
• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu MELIO využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady MELIO, vhodnost použití:

Magnetoterapeutická souprava MELIO se skládá z širokého zádového 
aplikátoru PIANO a malého plochého aplikátoru MANIC.

Aplikátor PIANO lze použít například k terapii bolestí zad a páteře ve všech jejích částech: 
křížové, bederní, hrudní i krční. Díky svým rozměrům obsáhne jeho působení i přilehlé 
svalstvo, jehož celková ztuhlost a lokální kontraktury často významně přispívají k vývoji 
bolestí. Aplikátor PIANO vyvolá vyšší prokrvení v exponované tkáni a tím dosáhne uvolnění 
svalových vláken a urychlí odplavení kyselých zplodin metabolismu. Výborně se hodí také 
k aplikaci na hrudník při angině pektoris a regeneraci srdeční svaloviny po infarktu, nebo 
na břicho při vředové chorobě žaludku a duodena, zánětlivých onemocněních slinivky 
a střev, zácpě a také při bolestivé menstruaci a řešení gynekologických potíží obecně.

Aplikátor MANIC je velmi vhodný k cílené aplikaci na místa, kde chceme dosáhnout 
intenzivního léčebného účinku. Můžeme ho tedy použít například k utišení bolesti kloubů, 
zubů, hučení v uších, vhodný je také při syndromu tenisového lokte a karpálního tunelu.

Deskový aplikátor PIANO

• rozměr 460 × 490 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
PIANO najdete na straně 27

Aplikátory v sadě MELIO:

Deskový aplikátor MANIC

• rozměr 170 × 210 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
MANIC najdete na straně 24
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě MELIO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta MELIO FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta MELIO

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA MEDICO

Sada MEDICO obsahuje:

• deskový aplikátor PIANO, rozměr 460 × 490 mm
• kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu MEDICO využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady MEDICO, vhodnost použití:

Léčebný komplet MEDICO je kombinací kruhového aplikátoru CAVO, širokého 
zádového aplikátoru PIANO a malého plochého aplikátoru MANIC.

Aplikátor PIANO se velmi dobře hodí například k regeneraci a prokrvení tkání dolních 
končetin, ocení ho lidé s křečovými žilami, osteoporózou či cévními a neurologickými 
komplikacemi diabetu. Při aplikaci na oblast zad pomáhá nejen ulevit od bolestí páteře, 
ale také předcházet a léčit astmatické záchvaty (je vhodné ho přikládat i na hrudník).

Dýchací cesty však velmi dobře regeneruje také kruhový aplikátor CAVO, který při 
aplikaci na krční páteř díky velkému dosahu magnetického pole zasáhne i tuto oblast. 
Zároveň je nejvhodnějším aplikátorem pro léčbu veškerých kloubních onemocnění.

Malý aplikátor MANIC se uplatní při tlumení bolestí nebo při cílené aplikaci například 
na oblast hráze (prostata, hemeroidy) či orgánů uložených v dutině břišní a hrudní.

Deskový aplikátor PIANO

• rozměr 460 × 490 mm

Podrobnější informace 
o aplikátoru PIANO 
najdete na straně 27

Aplikátory v sadě MEDICO:

Deskový aplikátor MANIC

• rozměr 170 × 210 mm

Podrobnější informace 
o aplikátoru MANIC 
najdete na straně 24

Kruhový aplikátor CAVO

• průměr 260 mm

Podrobnější informace 
o aplikátoru CAVO 
najdete na straně 36
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě MEDICO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta MEDICO FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta MEDICO

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA LETTINO

Sada LETTINO obsahuje:

• 4dílný aplikátor LETTINO, rozměr 310 × 1 010 mm
• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu LETTINO využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady LETTINO, vhodnost použití:

Tato magnetoterapeutická souprava obsahuje lůžkový aplikátor 
střední velikosti LETTINO a malý plochý aplikátor MANIC.

Aplikátor LETTINO díky své velikosti obsáhne celou délku páteře včetně křížokyčelního 
skloubení a pánve. To je velmi důležité, neboť páteř pracuje jako celek a tak se 
dysfunkce křížokyčelního skloubení může paradoxně projevit jako bolest hlavy nebo 
problém s krční páteří. Aplikátor LETTINO regeneruje kostní, vazivovou i nervovou 
složku páteře v celém jejím průběhu a tím odstraňuje bolesti a pomáhá obnovovat její 
správnou funkci. Zároveň je možné použít ho k léčbě hemeroidů a problémů s prostatou, 
k odstranění zánětů a trombóz křečových žil a ke zlepšení prokrvení končetin.

Aplikátor MANIC je uzpůsoben k ošetření menších oblastí hlavy, trupu a končetin. Při 
aplikaci na krk je možné využít ho například ke zlepšení snížené činnosti štítné žlázy, 
v oblasti obličeje se uplatní v léčbě paradentózy a bolestí zubů či při poruchách sluchu. 
Velmi vhodný je k tlumení bolestí kloubů a své uplatnění najde jistě i u dětských pacientů.

Deskový aplikátor LETTINO

• rozměr 310 × 1 010 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
LETTINO najdete na straně 30

Aplikátory v sadě LETTINO:

Deskový aplikátor MANIC

• rozměr 170 × 210 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
MANIC najdete na straně 24
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě LETTINO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta LETTINO FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta LETTINO

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA VIVA

Sada VIVA obsahuje:

• 4dílný aplikátor LETTINO, rozměr 310 × 1 010 mm
• kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu VIVA využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady VIVA, vhodnost použití:

Sada VIVA obsahuje lůžkový aplikátor střední velikosti LETTINO a kruhový aplikátor CAVO.

Aplikátor LETTINO díky své velikosti obsáhne celou délku páteře včetně křížokyčelního 
skloubení a pánve. To je velmi důležité, neboť páteř pracuje jako celek a tak se 
dysfunkce křížokyčelního skloubení může paradoxně projevit jako bolest hlavy nebo 
problém s krční páteří. Aplikátor LETTINO regeneruje kostní, vazivovou i nervovou 
složku páteře v celém jejím průběhu a tím odstraňuje bolesti a pomáhá obnovovat její 
správnou funkci. Zároveň je možné použít ho k léčbě hemeroidů a problémů s prostatou, 
k odstranění zánětů a trombóz křečových žil a ke zlepšení prokrvení končetin.

Kruhový aplikátor CAVO generuje homogenní magnetické pole a je proto vhodný 
k regeneraci hluboko v těle uložených struktur. Uplatní se tedy například při léčbě 
osteoporózy kostí horních a dolních končetin (výrazně urychlí také hojení zlomenin), 
artrózy a revmatoidní artritidy. U těchto kloubních onemocnění je důležité rovnoměrné 
působení pulzního magnetického pole ve všech vrstvách tkáně, což kruhový 
aplikátor zajistí. Umožní tak regeneraci buněk vaziva i chrupavky, optimalizuje 
produkci kloubního mazu a odstraní případné otoky a zánětlivé komplikace. 
Svým harmonickým působením pomáhá také odstraňovat migrény, léčí záněty 
horních cest dýchacích, tinnitus a bolesti krční páteře nejrůznějšího původu.

Deskový aplikátor LETTINO

• rozměr 310 × 1 010 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
LETTINO najdete na straně 30

Aplikátory v sadě VIVA:

Kruhový aplikátor CAVO

• průměr 260 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
CAVO najdete na straně 36
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě VIVA si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta VIVA FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta VIVA

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA VIVA PLUS

Sada VIVA PLUS obsahuje:

• 4dílný aplikátor LETTINO, rozměr 310 × 1 010 mm
• kruhový aplikátor CAVO, průměr 260 mm
• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu VIVA PLUS využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady VIVA PLUS, vhodnost použití:

Magnetoterapeutická souprava VIVA PLUS obsahuje tři aplikátory: lůžkový aplikátor střední 
velikosti LETTINO, kruhový aplikátor CAVO a malý plochý aplikátor MANIC. Tato souprava 
Vám tedy nabízí skutečné maximum užitné hodnoty nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie.

Aplikátor LETTINO díky své velikosti obsáhne celou délku páteře včetně křížokyčelního 
skloubení a pánve. To je velmi důležité, neboť páteř pracuje jako celek a tak se 
dysfunkce křížokyčelního skloubení může paradoxně projevit jako bolest hlavy nebo 
problém s krční páteří. Aplikátor LETTINO regeneruje kostní, vazivovou i nervovou 
složku páteře v celém jejím průběhu a tím odstraňuje bolesti a pomáhá obnovovat její 
správnou funkci. Zároveň je možné použít ho k léčbě hemeroidů a problémů s prostatou, 
k odstranění zánětů a trombóz křečových žil a ke zlepšení prokrvení končetin.

Kruhový aplikátor CAVO generuje homogenní magnetické pole a je proto vhodný k regeneraci 
hluboko v těle uložených struktur. Uplatní se tedy například při léčbě osteoporózy kostí horních 
a dolních končetin (výrazně urychlí také hojení zlomenin), artrózy a revmatoidní artritidy. 
U těchto kloubních onemocnění je důležité rovnoměrné působení pulzního magnetického 
pole ve všech vrstvách tkáně, což kruhový aplikátor zajistí. Umožní tak regeneraci buněk 
vaziva i chrupavky, optimalizuje produkci kloubního mazu a odstraní případné otoky 
a zánětlivé komplikace. Svým harmonickým působením pomáhá také odstraňovat 
migrény, léčí záněty horních cest dýchacích a bolesti krční páteře nejrůznějšího původu.

Aplikátor MANIC díky své velikosti generuje intenzivní magnetické pole a je velmi 
vhodný k tlumení nejrůznějších bolestí. Jeho analgetické a regenerační působení 
ocení nejen lidé s artrózou či revmatoidní artritidou kolenních a kyčelních kloubů, ale 
také ti, které trápí potíže s tenisovým loktem nebo syndrom karpálního tunelu. Je 
možné jej využít k intenzivní cílené terapii a regeneraci nejrůznějších orgánů a tkání, 
k uvolnění svalových spasmů, uplatní se při léčbě hučení v uších (tinnitus, Meniérova 
choroba) či zánětu středouší a dobře účinkuje také při bolestech zubů a paradentóze.

Deskový aplikátor LETTINO

• rozměr 310 × 1 010 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
LETTINO najdete na straně 30

Aplikátory v sadě VIVA PLUS:
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Aplikátory v sadě VIVA PLUS:

Deskový 
aplikátor MANIC

• rozměr 
 170 × 210 mm

Kruhový 
aplikátor CAVO

• průměr 260 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
CAVO najdete na straně 36

Podrobnější informace o aplikátoru 
MANIC najdete na straně 24

Výběr generátoru:

K sadě VIVA PLUS si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta VIVA PLUS FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta VIVA PLUS

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA SIECCO

Sada SIECCO obsahuje:

• 5dílný aplikátor CASSO, rozměr 550 × 1 730 mm
• deskový aplikátor MANIC, rozměr 170 × 210 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce
• kvalitní tašku pro bezpečné uložení a snadné přenášení přístroje

Oblasti těla, na které sadu SIECCO využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho

celotělová 
aplikace
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Popis sady SIECCO, vhodnost použití:

Magnetoterapeutická souprava SIECO obsahuje velký lůžkový 
aplikátor CASSO a malý plochý aplikátor MANIC.

Aplikátor CASSO je svými rozměry předurčen pro celkovou regeneraci. Vleže na 
něm můžete využívat hojivých, analgetických, protizánětlivých a prokrvujících 
účinků nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie doslova od hlavy až k patě. CASSO 
je konstrukčně navrženo tak, aby intenzita magnetického pole byla rovnoměrná 
nad celou plochou aplikátoru, takže každá část Vašeho těla bude ošetřena 
dostatečně. To je velmi důležité, protože lidský pohybový aparát funguje jako 
nedělitelný celek a proto například bolesti zad mají často příčinu ve špatné funkci 
křížokyčelního skloubení, hýžďového svalstva či dokonce kolenou. Aplikátor CASSO 
svým působením zregeneruje všechny tyto složky a odstraní tak příčinu potíží.

Aplikátor MANIC díky svému tvaru a velikosti generuje silné fokusované 
magnetické pole a výborně se tak hodí k cílené intenzivní regeneraci nejrůznějších 
částí těla a k tlumení bolestí. Lze jej tedy použít například při nejrůznějších 
zraněních, bolestech kloubů, zubů či jednotlivých úseků páteře.

Deskový aplikátor CASSO

• rozměr 550 × 1 730 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
CASSO najdete na straně 33

Aplikátory v sadě SIECCO:

Deskový aplikátor MANIC

• rozměr 170 × 210 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
MANIC najdete na straně 24
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě SIECCO si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta SIECCO FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta SIECCO

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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záda

SADA VIERA

Sada VIERA obsahuje:

• kruhový aplikátor VIERA, průměr 650 mm
• dvojvýstupový generátor pulzů DUO FORTE nebo DUO COMFORD dle výběru
• napájecí zdroj
• tester magnetického pole
• návod k použití, informačního a obrazového průvodce

Oblasti těla, na které sadu VIERA využijete nejlépe:

kyčle, pánev, 
pohlavní orgány ruce nohy

oblast hlavy 
a krk

hruď, 
břicho
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Popis sady VIERA, vhodnost použití:

Souprava pro pulzní magnetoterapii VIERA s jediným stejnojmenným aplikátorem je 
určena především pro profesionální použití v lázeňských a rehabilitačních zařízeních, 
v ordinacích fyzioterapeutů a v neposlední řadě také v domovech a stacionářích 
pro seniory či tělesně postižené, které svým klientům poskytují zdravotní péči.

Aplikátor VIERA je velký kruhový aplikátor o průměru 65 cm, který svými rozměry 
umožňuje umístit pacienta dovnitř homogenního (stejnoměrného) pulzního magnetického 
pole, které rovnoměrně prostoupí celou tloušťku ošetřované tkáně. Jeho regenerační, 
protibolestivé a protizánětlivé účinky se tak mohou naplno projevit například u artrózy 
kolenních a kyčelních kloubů, revmatoidní artritidy, bolestí zad nejrůznějšího původu, 
osteoporózy a mnoha dalších onemocnění. Zvláště u osteoporózy, která se nejrizikověji 
projevuje řídnutím kostní tkáně v oblasti krčků kyčelních kloubů a bederních obratlů, 
je použití pulzní magnetoterapie prostřednictvím tohoto aplikátoru velmi důležité.

Kruhový aplikátor VIERA

• průměr 650 mm

Podrobnější informace o aplikátoru 
VIERA najdete na straně 41

Aplikátor v sadě VIERA:
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MÁTE DOTAZ? RÁDI VÁM S ČÍMKOLIV PORADÍME!
Napište nám na e-mail podpora@pulzni-magnetoterapie.cz 
nebo volejte bezplatnou infolinku 800 810 800

Více informací najdete na webových stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz

i

Výběr generátoru:

K sadě VIERA si můžete vybrat jednu ze dvou typů řídících jednotek

Varianta VIERA FORTE

• s generátorem 
DUO FORTE

Podrobnější informace 
o generátoru DUO FORTE najdete na straně 20

Varianta VIERA

• s generátorem 
DUO COMFORD

Podrobnější informace 
o generátoru DUO COMFORD najdete na straně 22
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KDY NESMÍ BÝT 
MAGNETOTERAPIE POUŽITA

Absolutní kontraindikace

• Při používání citlivých lékařských elektronických zařízení jako jsou 
kardiostimulátor, defibrilátor, voperovaný endokochleární implantát, apod.

• V těhotenství. Přesto, že nejsou známy zprávy o negativním působení 
magnetických polí, je nutná předběžná opatrnost.

• Při krvácení jakéhokoli původu. Magnetické pole zvyšuje prokrvení tkání 
a tím by se krvácení v některých případech mohlo zvýšit.

• Při bolestech neznámého původu.

Relativní kontraindikace

• Při hyperfunkci endokrinních žláz (zvýšená funkce) neaplikujeme v jejich lokalitě.

• U osob s diagnózou tumoru a po operaci zhoubného nádoru nebo léčbě 
chemoterapií či radioterapií je aplikace na zvážení lékaře.

• Při infekčním onemocnění během teplot nad 38 °C. Současně s antibiotiky 
je však plně indikována, pomůže zlepšit jejich vstřebávání a účinnost.

• Aktivní tuberkulóza – dle zvážení lékaře

• Při záchvatovitých neurologických onemocněních jako je epilepsie apod. 
neaplikujeme na oblast hlavy, pouze na doporučení neurologa.

• U závažných mykotických (plísňových) onemocnění. 
S léčivou mastí či antibiotiky je však indikováno.

• Nedoporučuje se kombinace s radioterapií. 
Naopak, kombinace se světloléčbou či laserem je indikována.

Při jakýchkoli nejasnostech ohledně léčby pulzní magnetoterapií 
konzultujte její použití s odborným lékařem!
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APLIKAČNÍ BODY PRO POUŽITÍ 
MAGNETOTERAPIE
Na nákresu lidského těla jsou čísly označena místa, na která je vhodné přikládat 
aplikátory magnetického pole při jednotlivých onemocněních (viz strana 79 a 80). 
Aplikační body jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu českých i zahraničních lékařů. 
Při neznámých bolestech navštivte svého lékaře, aby stanovil Vaši diagnózu.

Sednout si na
aplikátor

13) sed na 
aplikátoru

Popis jednotlivých bodů 
najdete na následujících 
dvou stranách (79 a 80)



79

1) zánět středního ucha (pravého nebo 
levého, popř. oboustranný zánět), 
počáteční fáze bez hnisavého výpotku

bolesti čelistního kloubu

tinnitus (pískání v uchu), 
podpořeno medikací

parkinsonův syndrom, 
podpořeno medikací

migrény

2) zánět čelních dutin (počáteční fáze)

rýma z nachlazení či rýma chronická

regenerace oční sítnice

atrofie optiku, jako podpůrná léčba

perforace rohovky (úrazy, 
operace), k dohojení

3) bolest a zánět zubů

paradentóza

postextrakční bolest (bolesti po 
vytržení zubů, avšak nikoli ihned 
po zákroku!)

bolest trojklanného nervu, 
jako podpůrná léčba

4) bolesti při blokádách krční páteře

bolesti hlavy

syndrom karpálního tunelu

poruchy prokrvení rukou (mravenčení)

nachlazení – chrapot

zánět hltanu

5) bolestivá ztuhlá ramena 
(tzv. zmrzlá ramena)

artralgie či artróza ramenních 
kloubů (bolesti kloubů)

6) astma, jako podpůrná léčba

bronchitida, jako podpůrná léčba

vysoký krevní tlak

škytavka

7) regenerace srdečního svalu 
po odeznění infarktu

po operaci bypassu

zúžení věnčitých cév 
(ischemická choroba srdeční)

srdeční tachyarytmie (zvýšení tepu)

8) zánět, křeče a překyselení žaludku

chronická vředová choroba 
žaludku či dvanáctníku (nikoli 
při současném krvácení!)

9) zánět slinivky břišní – 
pankreatidy (chronické)

cukrovka (aplikátor 
přikládat vlevo vzadu)

10) regenerace jater

11) neplodnost u žen způsobená 
zánětem vejcovodů

zácpa, špatné vyprazdňování
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12) zánět močového měchýře, zvláště 
u žen, jako podpůrná léčba

prostatitida u mužů

č. 12 a č. 25 pomočování 
u dětí (enuréza)

13) prostatitida

sexuální dysfunkce u mužů

sexuální ochablost

hemeroidy (pokud nekrvácejí)

14) akutní i chronický „tenisový 
loket“, bolesti lokte (artróza)

15) zánět kloubů v rámci dohojení

revmatické potíže

zápěstí-polyartritis progresiva

16) č. 16 a č. 4 syndrom karpálního tunelu

17) bolesti až artróza kolenních kloubů

špatné prokrvení dolních končetin 
u diabetiků (diabetická noha)

18) špatné prokrvení dolních končetin 
u diabetiků (diabetická noha)

osteoporóza holenních kostí

chronické bércové vředy (nikoli 
krvácející) jako podpůrná léčba

zánět kostní dřeně (osteomyelitis) 
spolu s antibiotiky!

19) bolesti nártů a kotníků

otoky kotníků

špatné prokrvení dolních končetin 
u diabetiků (diabetická noha)

20) revmatické potíže

dna, bolesti u ostruhy

špatné prokrvení dolních končetin 
u diabetiků (diabetická noha)

21) bolesti u artrózy kyčelních kloubů

osteoporóza krčků kyčelních kloubů

22) špatné prokrvení dolních končetin 
u diabetiků (diabetická noha)

23) migrény

Parkinsonův syndrom, 
podpořeno medikací

křeče (ne epileptické)

fantomové bolesti chybějících končetin

24) regenerace krční a hrudní páteře

syndrom karpálního tunelu

částečná nedoslýchavost

degenerace míchy různého původu

výrůstky na páteři

Bechtěrevova nemoc

osteoporóza páteře

fantomové bolesti chybějících končetin

25) ischias, bolesti v bedrech a kříži

bolesti ledvin, v počátcích ledvinových 
kamenů zlepší jejich vyplavení

osteoporóza páteře
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KONTAKTNÍ INFORMACE

Výrobce magnetoterapeutických 
přístrojů Renaissance®

ZES Brno, a.s. 
Sladovnická 4 
620 00 BRNO

Česká republika

IČ: 49969510 
DIČ: CZ49969510

Bezplatná infolinka: 800 810 800

Telefon (pevná linka): (+420) 530 501 522

E-mail: info@pulzni-magnetoterapie.cz

Web: www.pulzni-magnetoterapie.cz

Aktuální informace o konkrétních kontaktních osobách najdete na webových 
stránkách www.pulzni-magnetoterapie.cz v rubrice "Kontakt"

Život bez bolesti a omezení


