
Magnetoterapia



Štúdie a výskum

ASA urobila kompletnú analýzu literatúry venujúcej sa 
problematike magnetoterapie, aby mohla definovať 
najefektívnejšie magnetické pole, ktoré sa dá vytvoriť a 
následne bezpečne použiť.

• Analýza zohľadnila in vitro, in vivo a klinické štúdie
• Závery boli vytvorené až po dôkladnej analýze výsledkov 
štúdií - jednoduché štúdie, ktoré evidujú mechanizmus 
terapie a klinické štúdie, ktoré zhodnocujú terapeutickú 
efektivitu.
Preferenciou bolo preskúmať rôzne štúdie a zhodnotenia, 
ktoré obsahovali a porovnávali množstvo štúdií.

Čo sa týka intenzity, mnoho štúdií pokladá hodnoty od 1 do 
60 Gauss s priemernými približnými hodnotami 15G ako 
efektívne. Tieto výsledky solídne podporujú používanie polí 
s nízkou intenzitou. Rovnaké štúdie preukázali efektivitu 
polí s veľmi nízkou frekvenciou s hodnotami medzi 1-10 
Hz, rovnaké, aké sú charakteristické pre elektromagnetický 
fyziologický fenomén. 

Tieto výskumné výsledky dokazujú efektivitu ELF (extrémne 
nízka frekvencia) a nízku intenzitu magnetických polí, ktoré 
prechádzajú cez organizmus a pôsobia na všetky vlákna 
(sval, kosť, nervy, epitel, atď.) a ovplyvňujú všetky organizmy. 
Polia pôsobiace v hĺbke nie sú invazívne, nie sú bolestivé a 
dosiaľ nebol hlásený žiaden vedľajší účinok. 

Magnetoterapia

Od roku 1983 je spoločnosť ASAlaser referenčným bodom v celosvetovom merítku pre vedomosti, produkciu a vývoj terapeutických 
riešení založených na laserových zdrojoch a magnetických poliach, vďaka neustálemu a multidisciplinárnemu vývoju a zdieľaniu 
informácií medzi odborníkmi v humánnej a veterinárnej oblasti medicíny. Angažovanosť a vedomie sú súčasťou každej úrovne našej 
spoločnosti s konkrétnym cieľom odovzdať doktorom a medicínskemu personálu pokročilé inštrumenty schopné čeliť a riešiť efektívne 
patologickú bolesť vo fyzioterapii, ortopédii, traumatológii, reumatológii, dermatológii, športovej medicíne a rehabilitácii. Technické 
inovácie, spoľahlivosť a efektivita sú hlavné atribúty produktov spoločnosti ASAlaser v oblasti laserovej terapie a magnetoterapie. 
Produkty sú prísne testované a sú na nich pravidelne vykonávané kontroly kvality, sú distribuované a denne využívané v najlepších 
medicínsky centrách vo viac ako 50 krajinách celého sveta.
Potvrdenie medzinárodného vodcovstva spoločnosti ASAlaser v poznatkoch a vývine pokročilých technológií v oblasti „manažmentu 
bolesti“ bolo v roku 2003 významne posunuté vpred a to partnerstvom s El. En. skupinou, ktorá je jedným z hlavných svetových 
protagonistov pre výrobu laserových zdrojov a systémov pre medicínske a industriálne použitie. Je to potvrdenie konkrétnych a dopredu 
smerujúcich projektov pre inováciu a expanziu, spoločne zdieľané a rozšírené ľudským kapitálom, ktorý  bol, je a bude dušou a 
motorom spoločnosti ASAlaser .

Existujú dvE hlavné opEračné cEsty:

• Základný výskum, ktorý je orientovaný na výskum nových stratégií 
terapeutických inštrumentov, s použitím nových biomedicínskych 
technológií ako napríklad trojdimenzionálne (3D) bunkové kultúry (pre 
simulovanie terapeutických zákrokov, pre zistenie, čo sa počas nich deje v 
našom tkanive), nanočastíc (pre vývoj efektívnejších terapií a pre potreby 
budúcich aplikácií) a kmeňových buniek (pre sprístupnenie si cesty k 
„bunkovej terapii“ pre opravu poškodených vlákien).

• KlinicKé sKúšKy, ktorých cieľom je overiť efektivitu nových terapií 
v klinických použitiach a validácii terapeutických protokolov; hlavne 
rigorózne kritéria pre prijatie pacienta k liečbe, metodológia, druh 
ohodnotenia, analyzovanie dát s úplným splnením pravidiel, vytvorených 
etickou komisiou.

Prekonanie obmedzení vedomostí, zdieľanie informácií, tvorenie konkrétnych 
vedeckých výsledkov- s týmito cieľmi bola založená Vedecká divízia ASAlaser 
a ASAcampus, ktorú  vedie Dr. Monika Monici. Hlavné sídlo sa nachádza v 
Joint Laboratory Department of Experimental and Clinical Biological Sciences 
University of Florence. Tu sa vyvíjajú vedecké programy v biomedicínskej 
oblasti. Sú orientované na prehĺbenie interakcie medzi bunkami/tkanivom a 
fyzikálnymi energiami (laserová radiácia, elektromagnetické polia, mechanické 
a gravitačné záťaže). Činnosť ASAcampus je doplnená medzinárodnou sieťou 
výskumu, zahŕňajúcu spleť expertov a medicínskych odborníkov z rôznych 
vedeckých oblastí, ktorá pokračuje v raste a otvorenosti novým kolaboráciám v 
Taliansku a na celom svete. ASAcampus je tiež aktívna v niekoľkých národných 
a medzinárodných výskumných projektoch, vystúpeniach na konferenciách, 
publikáciách s niekoľkými článkami v medzinárodných žurnáloch a v 
publikáciách oficiálneho bulletinu ASAcampus “Energy for Health“.

ASAcampus, vedecká divízia spoločnosti ASAlaser

ASAlaser, vývoj a terapeutické riešenia
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Tradícia všestrannej terapie 

Magnetoterapia je fyzická a je založená na 
pôsobení špecifického magnetického poľa na 
ľudský organizmus. Magnetické polia tvoria 
neoddeliteľnú súčasť biologického života. 
Predstavte si, že Zem je jeden veľký magnet 
a veľa živých organizmov prispôsobuje svoj 
život na základe zmien zemského magnetu. 
Magnetoterapia je indikovaná na liečbu 
bolesti, zápalov a edémov, pretože má vplyv 
na imunitný systém a cirkuláciu. Klinické štúdie 
naviac potvrdili, že magnetoterapia môže 
byť účinná pri liečbe osteoporózy, fraktúr, 
uzdravení a regenerácií mäkkých tkanív. Je 
používaná v ortopédii, športovej medicíne, 
fyzioterapii a odborníkmi, ktorí používajú 
prístrojovú fyzikálnu terapiu v rôznych iných 
špecializovaných odvetviach. Vychádzajúc 
z uvedeného terapeutického efektu, tento 
môže byť použitý samostatne alebo spolu s 
inými liečebnými metódami. Pre optimalizáciu 
aplikačných metód a terapeutických výsledkov  
musí byť posúdený súbor rôznych faktorov:
• Výber magnetického poľa a vlnová dĺžka
• Aplikačná metóda: kontaktná alebo cielená, 
   všeobecná alebo úplná
• Rôzne aplikácie
• Liečebné metódy: manuálne alebo automatické
• Nástroje s rôznymi metódami pre transfer 
   magnetického poľa do vlákien 

Indikácie

Magnetoterapia bola objavená pre neinvazívnu 
liečbu muskuloskeletálneho aparátu tak, 
aby pôsobila zároveň proti bolesti, edémom, 
kontrakciám a  zároveň zlepšila a zregenerovala 
kožné, svalové a kostné vlákna. Oblasť použitia 
je široká, pretože magnetické polia indukujú 
množstvo biologických efektov aj v hlboko-
vsadených vláknach.

• Kostné a artikulačné patológie
   Osteoporóza, fraktúry a artróza
• Traumatológia
   Kontrakcie, vytknutia, svalové napätie,
   pomliaždeniny a fraktúry
• Bolestivé stavy
   Bolesti hlavy, neuralgia
• Kožné lézie 
   Popáleniny, vredy, rany 
• Zápalové stavy 
   Artritída, myozitída, tenditída, epikondylitída,    
   bolesť v krížoch, syndróm adduktor

Terapeutické očakávania môžu byť jednoducho 
zhrnuté nasledovne:
• Neinvazívna a bezbolestná liečba
• Protibolestivý,  protizápalový a 
   vysušujúci efekt
• Reparácia tkaniva aj vo väčšej hĺbke



PMT Qs je prístroj s inovatívnym dizajnom, ktorý je ergonomický, 
jednoduchý na použitie a vybavený vozíkom. Pulzný generátor 
magnetického poľa je kontrolovaný mikroprocesorom, ktorý 
spravuje 3 nezávislé kanály. Každý kanál má 2 výstupy, do ktorých 
môžu byť zapojené 4 solenoidy a 2 Flexa aplikátory.
PMT Qs je dostupný v manuálnej alebo automatickej verzii a je 
dodávaný s lehátkom, ø 80 cm solenoidom a 2 Flexa aplikátormi 
s vibráciou. Môžu byť vytvorené rôzne konfigurácie pridaním 
rôznych doplnkov a to napríklad pridaním 4 lehátok, z nich môžu 
byť až 2 automatické. 

PMT Qs prístroj používa ELF (extrémne nízka frekvencia) 
magnetické pole paralelne s podlhovastou  priamkou tela pri 
použití solenoidov alebo perpendikulárne do oblasti, ktorá má 
byť liečená pri použití Flexa aplikátorov. Flexibilné aplikátory sú 
presne umiestnené pre závislú liečbu a liečbu fraktúr dlhých kostí. 
Menšie solenoidy sú ideálne na vykonávanie magnetoterapií, 
ktoré sú špecifické pre končatiny. Väčšie solenoidy sú vhodné na 
použitie na viacej exponovaných miestach až po celotelovú liečbu, 
ktorá je špeciálne vhodná pre rozptýlenú artrózu a osteoporózu.
Všetky doplnky dodávané s PMT Qs môžu byť použité na 
liečbu pacientov, ktorý majú platničky po osteosyntéze, skrutky 
a endoprotézy, pod podmienkou, že nedôjde k žiadnej zmene 
teploty.

Technická špecifikácia
• 3 úplne nezávislé kanály
• 6 výstupov (2 pre každý kanál)
• Prednastavené programy, ktoré môžu byť modifikované a zmeny uložené
• Frekvencia od 0,5 do 100 Hz
• Nastaviteľná intenzita magnetického poľa od 5 do 100%
• Čas liečby od 1 do 99 minút s možnosťou pokračovania (neobmedzený čas)
• Podsvietený LCD displej
• Membránová klávesnica
• Napájanie: 90-260V~  50-60Hz   850 VA max

PMT      nový spôsob v magnetoterapii

kód. C6110
FLEXA APLIKÁTORY 

12 flexibilných aplikátorov sole-
noidov  

Rozmery a váha:
22 x 37 x 2.5 cm; 1.2 kg

kód. C7600
VOZÍK     
Rozmery a váha:
63 x 54 x 85 cm; 16 kg

kód. C3510
GENERATOR PMT Qs

Rozmery a váha:
28 x 38 x 13 cm; 3 kg

Generator PMT Qs s vozíkom



kód. C3513 - PMT Qs MANUAL
• Generátor PMT Qs a vozík
• Lehátko s ø 80 cm solenoidom, manuálne posúvanie
• 2 Flexa aplikátory
Lehátko s manuálnym posuvom solenoidu  je pre obsluhujúci per-
sonál ľahké polohovať do oblasti potrebnej k liečbe vďaka tomu, 
že solenoid sa ľahko pohybuje na alumíniových koľajniciach s 
bezpečnostným blokom.  

Flexa aplikátory s vibračným efektom
2 Flexa aplikátory dodávané s prístrojom môžu byť obsluhované 
simultánne tým istým generátorom pre vykonanie lokalizovanej liečby.

kód. C3514 - PMT Qs AUTOMATIC
• Generátor PMT Qs a vozík
• Lehátko s ø 80 cm solenoidom, automatické posúvanie
• 2 Flexa aplikátory

S automatizovanou verziou prístroja elektromechanický posuvný 
systém automaticky polohuje solenoid do oblasti, ktorá má byť 
liečená (5 pozícií). Solenoid sa vráti do počiatočnej polohy po 
skončení terapie.  
Taktiež je možné nastaviť kontinuálne automatické skenovanie 
medzi dvoma ľubovoľnými pozíciami a dokonca nastaviť aj čas 
strávený nad ošetrovanou oblasťou.

Flexa aplikátory s vibračným efektom
2 Flexa aplikátory dodávané s prístrojom môžu byť obsluhované 
simultánne tým istým generátorom pre vykonanie lokalizovanej 
liečby.

Pozícia 1                                  
Horná časť nohy     

Pozícia 2
Dolná časť nohy

Pozícia 3 
Lumbárna oblať               

Pozícia 4 
Dorzálna oblasť    

Pozícia 5 
Cervikálna oblasť

kód. C6330
LEHÁTKO S MANUÁLNYM POSUVNÝM 
SLENOIDOM Ø 80 cm
Solenoid sa posúva manuálne na alumíniových 
koľajničkách s bezpečnostným blokom

Rozmery a váha:
Solenoid: Ø 80 cm, h 40 cm; 25 kg
Lehátko: 188 x 50 x 72 cm; 50 kg

kód. C6340
LEHÁTKO S MOTORIZOVANÝM POSUVNÝM 
SOLENOIDOM Ø 80 cm
Elektromechanický systém pre solenoid 
riadený mikroprocesorom

Rozmery a váha:
Solenoid: Ø 80 cm, h 40 cm; 25 kg
Lehátko: 188 x 50 x 72 cm; 55 kg

kód. C6240
PRENOSNÝ SOLENOID Ø 50 cm
Pre magnetoterapeutickú liečbu 
tela

Rozmery a váha:
Ø 50 cm, h 35 cm; 11.5 kg

kód. C6230 
PRENOSNÝ SOLENOID Ø 30 cm
Pre magnetoterapeutickú liečbu 
končatín

Rozmery a váha:
Ø 30 cm, h 22 cm; 6.5 kg

Model PMT Qs AUTOMATIC 



Technické parametre
• 1 kanál s 2 výstupmi pre zapojenie Flexa aplikátorov
• Prednastavené kanály, ktoré môžu byť modifikované a zmeny uložené
• Frekvencia od 0,5 do 100 Hz
• Nastaviteľná intenzita magnetického poľa od 5 do 100%
• Čas liečby od 1 do 99 minút s možnosťou pokračovania (neobmedzený čas)
• Podsvietený LCD displej
• Membránová klávesnica

Napájanie:  90-260V~  50-60Hz   300 VA max
Generátor Easy QS:  28 x 38 x 13 cm;  3 kg
Flexa aplikátor: 22 x 37 x 2.5 cm;  1.2 kg
Prenosná taška:  50 x 38 x 18 cm;  1 kg

Easy      Jednoducho prenosná magnetoterapia

kód.  C3411 - Easy Qs
• Generátor Easy Qs
• 2 Flexa aplikátory
• Prenosná taška 

Váhový kód C3411: 6,5 kg

EASY Qs je praktický a prenosný prístroj, jednoduchý 
na použitie, intuitívny a vhodný na cielenú liečbu. Flexa 
aplikátory dodávané s prístrojom sú veľmi flexibilné a môžu 
byť prispôsobené tak, aby vyhovovali všetkým povrchom 
tela. Magnetické pole ostáva konštantné a môže byť 
tvorené perpendikulárne k povrchu aplikácie.

Flexa aplikátory majú tiež efektívne vibrácie, ktoré môžu 
byť použité ako masáž pri terapii a sú preto pacientmi 
pozitívne prijímané.

EASY Qs poskytujú prednastavené programy umožňujúce 
obslužnému personálu individuálne nastaviť parametre 
emisie závislé od typu pacienta, patológie a klinickej fázy. 



Protokoly liečby
APLIKAČNÉ METÓDY
Existujú dva spôsoby liečby pacientov pomocou 
magnetických polí:
1. Kontaktná alebo cielená terapia – s flexibilnými
aplikátormi s vibráciami a malými solenoidmi pre
závislé patológie. Kontaktná terapia je používaná
v bolestivých lokalizovaných ochoreniach, keď
dosahuje vynikajúce výsledky aj pri kontrole
symptomatológie. Použiteľná pri vykrúteniach a
traumách vo všeobecnosti. Terapia ovplyvňuje
aj kontrolu bolesti a umožňuje pacientovi rýchlu
rehabilitáciu.
2. Všeobecná alebo úplná terapia. Je vykonávaná
použitím veľkých prenosných alebo posuvných
solenoidov umiestnených na lehátku. Tento druh
terapie je vykonávaný pre liečbu širších oblastí so
všeobecne prospešnými efektmi pre celý organizmus.

Ďalšie výhody môžu byť získané použitím oboch 
terapeutických metód.

VÝBER LIEČEBNEJ METÓDY
Flexibilné aplikátory sú výborné riešenie na ošetrenie 
menších oblastí a hlavne kĺbov, ale môžu byť použité 
aj na liečbu väčších oblastí vďaka tvaru aplikátorov. 
Vytvárané perpendikulárne magnetické pole generuje 
pozdĺžne mikroprúdy. 
Veľké prenosné alebo posuvné solenoidy môžu byť 
použité manuálne alebo v automatizovanom móde na 
väčšie oblasti a pritom pôsobia na celý organizmus. 
Magnetické pole tvorené paralelnou dodávkou s 
perpendikulárnymi mikroprúdmi je vhodné pri úplnej 
liečbe časti tela a má analgetické, protiopuchové a 
protizápalové účinky.

PROTOKOLY
Liečebné protokoly môžu byť konkrétne alebo všeobecné s 
manuálnou alebo automatickou aplikáciou.  

MANUÁLNA LIEČBA
Pri manuálnej liečbe je cylinder umiestnený obsluhujúcim 
personálom do oblasti liečby.

AUTOMATICKÁ LIEČBA
V špecifických prípadoch automatickej aplikácie sa cylinder 
posúva, aby zakryl celé telo alebo iba jeho časť. Môže 
byť nastavený presný čas pre automatické posúvanie z 
jednej časti do ďalšej tak, ako je nastavené v liečebnom 
programe. 

• Podľa priamej skúsenosti z kliník, ktoré používajú naše
zariadenie, počet aplikácií sa môže meniť v rozsahu od
10 do 15.

• Frekvencia/intenzita/časové hodnoty by mali byť
nastavované podľa odozvy pacienta (individualizácia
terapie).

• Pre akútne zápalové procesy by mali byť použité nízke
frekvencie.

• Vyššie frekvencie (50 Hz) by mali byť použité pri oprave
vlákien.

• Frekvencie medzi 5 a 20 Hz sú používané pri terapii
bolesti.

• Najlepšie výsledky sú docielené s dobre načasovanou
aplikáciou.

FLEXA aplikátory

Flexa aplikátory s vibračným efektom sú veľmi flexibilné 
a môžu byť prispôsobené tak, aby vyhovovali všetkým 
povrchom tela. Magnetické pole ostáva konštantné a môže 
byť tvorené perpendikulárne k povrchu aplikácie. Flexibilné 
aplikátory sú vhodné najmä na lokálnu liečbu a na liečenie 
fraktúr dlhých kostí. 

Sú dodávané s automatickým alebo s manuálnym 
PMT Qs a s EASY Qs.
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