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Szanowni Pa stwo!

Przekazujemy Pa stwu do u ytkowania System do terapii zmiennym polem
magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2. Gwarantujemy, e urz dzenie to spe nia
najwy sze wymogi jako ciowe odpowiadaj ce europejskim i wiatowym standardom.

System MAGNETUS2 zaprojektowany zosta  z wykorzystaniem najnowszej my li
technicznej, w oparciu o sugestie lekarzy i rehabilitantów bieg ych w stosowaniu terapii
polem magnetycznym oraz o nasze wieloletnie do wiadczenia produkcyjne w dziedzinie
budowy tego typu urz dze .

Pragn li my aby jego obs uga by a prosta i wygodna. Do yli my ponadto wszelkich
stara  aby produkt dzi ki licznym innowacjom i wysokim walorom u ytkowym spe ni
Pa stwa oczekiwania i sprawdzi  si  w praktycznym dzia aniu.

W celu zapewnienia Wam i Waszym pacjentom maksymalnego poziomu
bezpiecze stwa, wymagane jest bardzo dok adne zapoznanie si  z instrukcj  obs ugi
urz dzenia przed rozpocz ciem pracy. Stosowanie zestawu MAGNETUS2 w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcj  obs ugi a zw aszcza, z zaleceniami
dotycz cymi bezpiecze stwa mo e spowodowa  zagro enie dla u ytkowników i osób
trzecich.

Z my  o dalszym podwy szaniu walorów technicznych i u ytkowych naszych
urz dze  zach camy Pa stwa do przesy ania wszelkich sugestii i uwag na ich temat.

yczymy zadowolenia z wyboru naszego urz dzenia!

„ACCURO” sp. z o.o.
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1 Przeznaczenie i charakterystyka Systemu MAGNETUS2

1.1 Podstawy magnetoterapii
Na gruncie biostymulacji zmiennymi polami magnetycznymi w ostatnim pi tnastoleciu du e
zainteresowanie i nadzieje budz  pola magnetyczne bardzo ma ej cz stotliwo ci ELF - ME.
Skutki terapeutyczne z zastosowaniem tej terapii uzyskiwane s  bez czynnika termicznego, co
stwarza mo liwo ci stosowania zabiegów w tych przypadkach, które do tej pory by y
przeciwwskazaniem. W dalszym ci gu prowadzone s  intensywne badania kliniczne nad
skuteczno ci  pó  magnetycznych stosowanych w zakresie medycyny fizykalnej oraz doboru

ciwych technik wykorzystania zabiegów. W oparciu o aktualny stan wiedzy w dziedzinie
klinicznych zastosowa  magnetoterapii niniejsze opracowanie prezentuje kanony
wykonywania zabiegów oraz ich biofizyczne mechanizmy dzia ania.
Analiza oddzia ywania zewn trznych zmiennych pól magnetycznych na struktury wchodz ce
w sk ad organizmów ywych i przedstawione poni ej wnioski uwzgl dniaj  dobrze poznane i
udokumentowane zjawiska fizyczne oraz fizjologiczne. Sumaryczny skutek dzia ania pól na
ustrój ludzki jest wynikiem nast puj cych procesów:

oddzia ywania na obwód pr du polem elektromagnetycznym;
1. przemieszczania si adunków elektrycznych;
2. efekt Halla.

oraz na enie si  wy ej wymienionych zale no ci fizycznych na zjawiska zachodz ce w
tkankach:

1. oddzia ywanie pól na spiny magnetyczne pierwiastków paramagnetycznych;
2. dzia anie na ciek e kryszta y zawarte w organizmie, a zw aszcza na wykazuj ce

ciwo ci ciek okrystaliczne b on komórkowych;
3. powstawanie dodatkowych pól elektrycznych l przemieszczanie si  jonów w

wyniku efektu Halla i si y Lorentza;
4. zmiany w niektórych w ciwo ci fizyko-chemicznych wody;
5. indukowanie w strukturach elektrolitycznych tkanek: w przestrzeniach

mi dzykomórkowych wype nionych elektrolitem i koloidach zmiennego napi cia;
6. wp yw na poziom depolaryzacji komórek charakteryzuj cych si  w asnym

automatyzmem;
7. oddzia ywanie na struktury o w ciwo ciach piezoelektrycznych.

Do najlepiej poznanych zjawisk biofizycznych zachodz cych pod wp ywem zmiennych pól
magnetycznych nale  procesy:

1. oddychania komórkowego;
2. regeneracji tkankowej;
3. poprawy mikrokr enia w wyniku rozwoju kr enia obocznego;
4. skrócenia czasu powstania zrostu kostnego;

Dla uzyskania wy ej wymienionych efektów wymagana jest okre lona warto  progowa
indukcji magnetycznej, równowa ca energi  sk adników reakcji i prawa homeostazy.
Przekroczenie pewnej warto ci indukcji pola magnetycznego spowodowa  mo e
upo ledzenie swobody ruchu, co z kolei zmniejszy  mo e szybko  reakcji metabolicznych.
Obie granice oddzia ywania pola magnetycznego nie s  jednakowe dla poszczególnych
struktur i poziomów regulacji ustroju. W zwi zku z tym te same warto ci indukcji
magnetycznej mog  przyspieszy  niektóre reakcje, a inne opó ni  lub nie mie  na nie
wp ywu.
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Liczne badania maj ce za cel poznanie efektów oddzia ywania zmiennych pól
magnetycznych na organizmy ywe potwierdzaj  nast puj ce skutki terapeutyczne:

popraw  dystrybucji tlenu;
dzia anie wazodilatacyjne i angiogenetyczne;
regeneracj  tkanek mi kkich;
przyspieszenie procesu mineralizacji tkanki kostnej i tworzenia si  zrostu kostnego;
dzia anie przeciwbólowe i przeciwzapalne;
dzia anie resorbcyjne.

Wszyscy autorzy prezentuj cy pozytywne rezultaty stosowania zmiennych pól
magnetycznych ma ej cz stotliwo ci zgodnie podkre laj  nast puj ce wskazania do
stosowania magnetoterapii w przebiegu leczenia:

chorób narz du ruchu: zmian zwyrodnieniowych stawów, zespo ów bólowych
oko ostawowych;
urazów;
powik  powsta ych w wyniku unieruchomienia;
odczynów zapalnych skóry wokó  implantów metalowych czy stabilizatorów z ama ;
osteoporozy;
zaburze  czynno ci nerwów obwodowych o etiologii infekcyjnej i niedokrwiennej;
neuropatii;
parestezji;
oparze : powierzchniowych i po przeszczepach skóry w przypadku oparze

bokich,
owrzodze , zmian troficznych skóry, odle yn (przy zachowaniu leczenia
antybiotykowego i utrzymaniu aseptyki rany).

Brak dowodów w dotychczasowych badaniach na negatywne oddzia ywania pola
magnetycznego o parametrach stosowanych terapeutycznie nie zwalnia z przeciwwskaza  do
stosowania magnetoterapii:
Do najcz ciej wymienianych nale :

 ci a;
 choroba nowotworowa;
 czynna gru lica;
 cukrzyca nie wyrównana;
 krwawienia z przewodu pokarmowego;
 ci kie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego;
 obecno  implantów elektronicznych wspomagaj cych prac  ró nych narz dów.

Nie znaleziono równie  dzia  ubocznych. Objawy prezentowane w doniesieniach
naukowych a zg aszanych przez pacjentów dotycz :

 subiektywnych odczu  mrowienia, dr twienia i ciep oty w okolicy poddanej
ekspozycji;

 rozdra nienia, zaburzenia snu i koncentracji.

Zjawiska te dotycz  niewielkiej grupy osób, zw aszcza z chwiejnym uk adem nerwowo-
wegetatywnym, maj  niewielkie nasilenie i przemijaj cy charakter. Dla unikni cia tych
objawów nale y zaczyna  stosowanie zabiegów od niskich warto ci indukcji i zwi ksza
stopniowo, nie wykonywa  zabiegów w godzinach wieczornych.

Wskazane jest indywidualizowanie post powania terapeutycznego. Szczególnie wnikliwie
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powinno by  monitorowanie wykonywanie zabiegów u osób po operacjach
neurochirurgicznych czy ze zmianami w badaniach EEG oraz z epizodami padaczkowymi.

W metodach zabiegowych najcz ciej znajduje zastosowanie impulsowe pole. magnetyczne o
cz stotliwo ciach do 50 Hz (w USA do 60 Hz).
Dobór parametrów zabiegowych powinien uwzgl dnia  zale no ci wynikaj ce ze stopnia
zawansowania stanu chorobowego:
stany ostre - dawki ma e

2 - 3 mT cewka 600 mm
7- 8 mT cewka 300 mm

stany podostre - dawki rednie
3 - 4 mT cewka 600 mm
8 - 10 mT cewka 300 mm

stany przewlek e - dawki du e
4-5 mT cewka 600 mm
10 - 12 mT cewka 300 mm

Urz dzenia do magnetoterapii Systemu MAGNETUS2 stwarza wyj tkowo korzystne ze
wzgl dów terapeutycznych mo liwo ci. Poza prac  z zastosowaniem sta ych parametrów
zabiegu umo liwia prac  z automatyczn  zmian  warto ci cz stotliwo ci i indukcji w
zadanym przedziale oraz prac  ze zmiennym kszta tem przebiegu pola magnetycznego
(przebieg mieszany MIX). Zastosowanie ró norodno ci zmian parametrów zabiegowych
(indukcji, cz stotliwo ci, rodzaju przebiegu) pot guje znacznie skuteczno  dzia ania
biologicznego i terapeutycznego w odniesieniu do ywych tkanek. Intensywno  zmian tych
parametrów aktywizuje zjawiska bioelektryczne tkanek, indukuje paramagnetyki i
ferromagnetyki a tak e niweluje mechanizmy dostosowawcze do bod ców impulsowego pola
magnetycznego, wzmaga tym samym pozytywne skutki terapeutyczne.

ugoletnie do wiadczenia w stosowaniu terapii impulsowym polem magnetycznym ma ej
cz stotliwo ci w ramach medycyny fizykalnej pozwalaj  na udokumentowanie znacznej
skuteczno ci tej formy terapii.

opracowa a: dr Barbara Goraj-Szczypiorska, Warszawa 2007
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1.2 Zastosowanie Systemu MAGNETUS2

System do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2
przeznaczony jest m.in. do leczenia:

chorób narz du ruchu - zmian zwyrodnieniowych stawów, zespo ów bólowych
oko ostawowych;
urazów;
powik  powsta ych w wyniku unieruchomienia;
odczynów zapalnych skóry wokó  implantów metalowych czy stabilizatorów z ama ;
osteoporozy;
zaburze  czynno ci nerwów obwodowych o etiologii infekcyjnej i niedokrwiennej;
neuropatii;
parestezji;
oparze  - powierzchniowych i po przeszczepach skóry w przypadku oparze

bokich,
owrzodze , zmian troficznych skóry, odle yn (przy zachowaniu leczenia
antybiotykowego i utrzymaniu aseptyki rany).

Znajduje przede wszystkim zastosowanie w fizykoterapii i reumatologii.

1.3 Dane techniczne

1.3.1 Sterownik MAGNETUS2

Zasilanie AC 230V/50Hz

Rodzaj ochrony przed pora eniem elektrycznym – klasa izolacji II

Stopie  ochrony przed pora eniem elektrycznym – typ izolacji B

Pobór mocy [W] 10

Wymiary zewn trzne [mm] (szeroko , wysoko , g boko ) 330 x 85 x 200

Masa [Kg] 1

Liczba obs ugiwanych generatorów 4

Wk adka bezpiecznikowa WTA - T 100mA
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1.3.2 Generator MAGNETUS2

Zasilanie AC 230V/50Hz

Rodzaj ochrony przed pora eniem elektrycznym – klasa izolacji I

Stopie  ochrony przed pora eniem elektrycznym – typ izolacji B

Pobór mocy [W] 300

Wymiary zewn trzne [mm] (szeroko , wysoko , g boko ) 340x100x270

Masa [Kg] 4 kg

Liczba obs ugiwanych aplikatorów 3

Wk adka bezpiecznikowa WTA - T 5A

1.3.3 Aplikator pier cieniowy 30

rednica zewn trzna [cm] 36

Szeroko  [cm] 25

Masa [kg] 17

Rezystancja [ohm] 2

Indukcyjno  [mH] 18

1.3.4 Aplikator pier cieniowy 60

rednica zewn trzna [cm] 62

Szeroko  [cm] 24

Masa [kg] 17

Rezystancja [ohm] 2

Indukcyjno  [mH] 25

1.3.5 Le anka

ugo  [cm] 62

Szeroko  [cm] 24

Wysoko  [cm] 17

Masa [kg] 2
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1.3.6 Wy wietlacz

Wysoko  [cm] 8,8

Szeroko  [cm] 21,8

Grubo  [cm] 3,5

Masa [kg] 0,5

Zasilanie 12V DC / 350mA

1.4 Elementy Systemu MAGNETUS2

Elementy z systemu Magnetus2 s  do tworzenia zestawów, o wyposa eniu i parametrach
najbardziej odpowiadaj cych u ytkownikowi. Otwarta architektura i elastyczna koncepcja
budowy pozwala na nieomal dowolne zestawianie ró nych elementów przeznaczonych do
nowoczesnej magnetoterapii tj.:

sterowników
generatorów
aplikatorów szpulowych
le anek
wy wietlacza

1.4.1 Sterownik MAGNETUS2

Sterownica jest cz ci  zestawu za pomoc , której komunikujemy si  z urz dzeniem. Tu
dokonuje si  nastaw wszystkich parametrów. Do sterownicy pod czone mog  jeden, dwa,
trzy lub nawet cztery generatory (niezale ne kana y zabiegowe).
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Widok z przodu:

Widok panelu tylnego:

1.4.2 Generator MAGNETUS2

Generator jest urz dzeniem, które wytwarzaj c okre lone pr dy powoduje powstawanie w
aplikatorach pola magnetycznego. Generatory poza w czaniem i wy czaniem sieci oraz
czynno ciami wykonywanymi podczas instalacji zestawu nie wymagaj adnej obs ugi.
Sterowanie generatorami odbywa si  w systemie bezprzewodowym, tylko i wy cznie za
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po rednictwem sterownicy. Generatory samodzielnie (bez pod czonych sterownicy i
aplikatorów) nie pozwalaj  na wykonywanie zabiegów. Do ka dego generatora mo na
pod czy  maksymalnie trzy dowolne aplikatory.

1.4.3 Aplikatory pier cieniowe C30 i C60

Aplikatory to cewki szpulowe lub p askie, w których przep ywaj c pr d powoduje
powstawanie pola magnetycznego. Aparat MAGNETUS2 wspó pracuje z nast puj cymi
aplikatorami: szpulowy o rednicy 60, szpulowy o rednicy 30 cm.  Aplikator o rednicy 60
cm zintegrowany jest z le ank  zabiegow .

Uwaga:
Ze wzgl du na du  indukcj  maksymaln  aplikatora 30 cm - 12mT, stosowanie
aplikatora szpulowego o mniejszych rednicach, np. 20 cm jest nieuzasadnione.

1.4.4 Le anka

Umo liwia wykonywanie zabiegów magnetoterapii w pozycji le cej. Wspó pracuje z ni
Aplikator szpulowy C60.

1.4.5 Wy wietlacz

y do wy wietlania czasu do ko ca zabiegu. Mo e zosta  zainstalowany w pomieszczeniu
gdzie znajduje si  aplikator w przypadku gdy sterownica znajduje si  w pomieszczeniu
operatora.
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2  Zalecenia bezpiecze stwa

2.1  Bezpiecze stwo elektryczne

Bezpiecze stwo elektryczne Systemu Magnetus2 zapewnia izolacja elektryczna, bezpieczniki
zabezpieczaj ce przed przepi ciami oraz uziemienie zabezpieczaj ce. Obudowa sterownika
wykonana jest z dielektrycznego tworzywa sztucznego, które jest odporne na przegrzanie i
przepi cie. Obudowa generatora wykonana jest z blachy stalowej pokrytej lakierem
proszkowym.
System MAGNETUS2 mo e by  u ywany w pomieszczeniach, w których instalacja
elektryczna jest wykonana zgodnie z ogólnie obowi zuj cymi normami.
Sterownik i zasilacz wy wietlacza powinny by  pod czone do gniazda 230V/50Hz bez  styku
uziemienia ochronnego.
Generator powinien by  pod czony do gniazda 230V/50Hz ze stykiem uziemienia
ochronnego w instalacji o kontrolowanej skuteczno ci.
Pod czenie do sieci zasilaj cej musi by  zgodne z ogólnymi przepisami przeciwpo arowymi
dla pomieszcze  medycznych.

Urz dzenie powinno by  eksploatowane w pomieszczeniu z antystatyczn  wyk adzin
pod ogow . Przeskok iskry elektrycznej mi dzy u ytkownikiem a urz dzeniem nie spowoduje
uszkodzenia aparatu, mo e jednak spowodowa  jego niekontrolowane zachowanie (wadliwa
praca wy wietlacza i diod sygnalizacyjnych). W takim przypadku nale y urz dzenie
wy czy  wy cznikiem na p ycie tylnej po czym ponownie w czy . Urz dzenie b dzie
pracowa  prawid owo.

Ewentualna wymiana bezpiecznika musi by  dokonywana po wyj ciu wtyczki przewodu
zasilaj cego z gniazda sieciowego. Nie wystarczy wy czenie aparatu za pomoc  w cznika
sieciowego.
Przepalony bezpiecznik nale y wymieni  tylko i wy cznie na bezpiecznik tego samego typu!
Wymiana bezpiecznika nie wymaga otwierania zaplombowanej obudowy i nie stanowi
nieuprawnionej ingerencji u ytkownika w urz dzeniu, która w ka dym innym przypadku
skutkuje utrat  gwarancji.

Otwieranie obudowy urz dzenia mo e spowodowa  niebezpieczne dla ycia pora enie
pr dem elektrycznym. Powoduje te  utrat  gwarancji. Wszelkie naprawy i regulacje
urz dzenia wi ce si  z konieczno ci  otwarcia obudowy (i zerwania plomby) mog  by
dokonywane wy cznie w serwisie Accuro Sp. z o. o.

W czasie czynno ci konserwacyjnych nale y bezwzgl dnie unika  dostania si  kropel wody
lub p ynu czyszcz cego do wn trza obudowy. Grozi to uszkodzeniem urz dzenia oraz
pora eniem elektrycznym po w czeniu zasilania. Wszelkie czynno ci konserwacyjne nale y
prowadzi  po wyj ciu wtyczki przewodu zasilaj cego z gniazda sieciowego.

MAGNETUS2 nie jest przystosowany do pracy w pomieszczeniach o wysokiej wilgotno ci.
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Pod spodem obudowy sterownika MAGNETUS2 znajduje si  tabliczka znamionowa
zawieraj ca m. in. istotne informacje dotycz ce bezpiecze stwa elektrycznego.
Wygl d i opis tabliczki znamionowej, umieszczonej na dolnej cz ci (na spodzie) obudowy
sterownika:

1. Nazwa wyrobu
2. Numer seryjny wyrobu
3. Parametry zasilania
4. Rok produkcji
5. Nazwa producenta
6. Adres producenta
7. Oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej
8. symbol wk adki bezpiecznikowej (bezpiecznika) i jej parametry
9. symbol informuj cy o konieczno ci porównania z dokumentacj  towarzysz  oraz

sposobie utylizacji
10. typ izolacji cz ci aplikacyjnej: B

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10
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Pod spodem obudowy generatora MAGNETUS2 znajduje si  tabliczka znamionowa
zawieraj ca m. in. istotne informacje dotycz ce bezpiecze stwa elektrycznego.
Wygl d i opis tabliczki znamionowej, umieszczonej na dolnej cz ci (na spodzie) obudowy
generatora:

11. Nazwa wyrobu
12. Numer seryjny wyrobu
13. Parametry zasilania
14. Rok produkcji
15. Nazwa producenta
16. Adres producenta
17. Oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej
18. symbol wk adki bezpiecznikowej (bezpiecznika) i jej parametry
19. symbol informuj cy o konieczno ci porównania z dokumentacj  towarzysz  oraz

sposobie utylizacji
20. typ izolacji cz ci aplikacyjnej: B

2.2 Przeciwwskazania

Do najcz ciej wymienianych nale :
 ci a;
 choroba nowotworowa;
 czynna gru lica;
 cukrzyca nie wyrównana;
 krwawienia z przewodu pokarmowego;
 ci kie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego;
 obecno  implantów elektronicznych wspomagaj cych prac  ró nych narz dów.

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10
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2.3 Dzia ania uboczne

Nie znaleziono równie  dzia  ubocznych. Objawy prezentowane w doniesieniach
naukowych a zg aszanych przez pacjentów dotycz :

 subiektywnych odczu  mrowienia, dr twienia i ciep oty w okolicy poddanej
ekspozycji;

 rozdra nienia, zaburzenia snu i koncentracji.

Zjawiska te dotycz  niewielkiej grupy osób, zw aszcza z chwiejnym uk adem nerwowo-
wegetatywnym, maj  niewielkie nasilenie i przemijaj cy charakter. Dla unikni cia tych
objawów nale y zaczyna  stosowanie zabiegów od niskich warto ci indukcji i zwi ksza
stopniowo, nie wykonywa  zabiegów w godzinach wieczornych.

2.4 Zabezpieczenie przed wybuchem

MAGNETUS2 nie jest przeznaczony do u ycia w obecno ci mieszanki palnych rodków
znieczulaj cych i powietrza, tlenu lub podtlenku azotu oraz innych atwopalnych gazów lub
ich oparów.

2.5 Zabezpieczenie przed wp ywem pola elektromagnetycznego

Elektryczne urz dzenia medyczne wymagaj  szczególnych rodków ostro no ci w dziedzinie
kompatybilno ci elektromagnetycznej (EMC) i musz  by  instalowane oraz w czane do

ytku zgodnie z informacjami podanymi poni ej.



MAGNETUS2

16012012 17

Tabela 201

Deklaracja oraz informacje producenta – emisja elektromagnetyczna
Urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 s  przeznaczone do
pracy w rodowisku elektromagnetycznym opisanym poni ej. Odbiorca lub u ytkownik urz dze  systemu do terapii
zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 powinien upewni  si , e pracuj  one w takim

nie rodowisku.
Testy na emisyjno Zgodno rodowisko elektromagnetyczne - informacje

Emisja w zakresie RF
zgodnie z CISPR 11

Grupa 1 Urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym
niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 wytwarzaj  energi  w zakresie
RF jedynie jako nast pstwo funkcji wewn trznych. Dzi ki temu
emisja w zakresie RF jest znikoma i jest ma o prawdopodobne
by powodowa a interferencj  w swoim najbli szym otoczeniu.

Emisja w zakresie RF
zgodnie z CISPR 11

Klasa B+12 Urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym
niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2  odpowiednie do pracy we
wszelkich placówkach, w czaj c pomieszczenia mieszkalne i
pomieszczenia bezpo rednio pod czone do sieci niskiego
napi cia, która zasila budynki mieszkalne. Konieczne jest
umieszczenie urz dzenia w pomieszczeniu ekranowanym.

RF – cz stotliwo  z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomi dzy dolnym zakresem
cz stotliwo ci radiowych fal d ugich a zakresem podczerwieni; cz stotliwo  u yteczna do transmisji radiowej.
Za granic  ogólnie przyjmuje si  9 KHz i 3000 GHz
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Tabela 202

Deklaracja oraz informacje producenta – odporno  elektromagnetyczna
Urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 s  przeznaczone do
pracy w rodowisku elektromagnetycznym opisanym poni ej. Odbiorca lub u ytkownik urz dze  systemu do terapii
zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 powinien upewni  si , e pracuj  one w takim

nie rodowisku.

Testy odporno ci Poziom testowy IEC
60601 Spe niany poziom rodowisko elektromagnetyczne -

informacje
Wy adowania
elektrostatyczne
(ESD) zgodnie z
IEC61000-4-2

+/- 6KV roz adowanie
dotykowe
+/- 8KV roz adowanie
powietrzne

+/- 6KV roz adowanie
dotykowe
+/- 8KV roz adowanie
powietrzne

Pod oga powinna by  drewniana,
betonowa lub z p ytek
ceramicznych. Je eli pod ogi s
pokryte materia em syntetycznym,
wzgl dna wilgotno  powinna
wynosi  co najmniej 30%.

Stany przej ciowe i
impulsy zgodne z
IEC61000-4-5

+/- 2KV dla linii
zasilaj cych
+/- 1KV dla linii we/wy

+/- 2KV dla linii
zasilaj cych
+/- 1KV dla linii we/wy

Jako  g ównej sieci zasilaj cej
powinna by  na poziomie
rodowiska biurowego lub

szpitalnego
Zaburzenia udarowe
zgodne z IEC61000-
4-5

+/- 1KV tryb ró nicowy
+/- 2KV tryb czny

+/- 1KV tryb ró nicowy
+/- 2KV tryb czny

Jako  g ównej sieci zasilaj cej
powinna by  na poziomie
rodowiska biurowego lub

szpitalnego
Zapady napi cia,
krótkie przerwy i
zmiany napi cia
zasilaj cego w
liniach zasilaj cych
zgodnie z IEC61000-
4-11

<5% UT
(>95% zapad napi cia
UT) przez 0,5 cyklu

40% UT
(60% zapad napi cia
UT) przez 5 cykli

70%UT
(30% zapad napi cia
UT) przez 25 cykli

<5% UT
(>95% zapad napi cia
UT) przez 5 sekund

<5% UT
(>95% zapad napi cia
UT) przez 0,5 cyklu

40% UT
(60% zapad napi cia
UT) przez 5 cykli

70%UT
(30% zapad napi cia
UT) przez 25 cykli

<5% UT
(>95% zapad napi cia
UT) przez 5 sekund

Jako  g ównej sieci zasilaj cej
powinna by  na poziomie
rodowiska biurowego lub

szpitalnego. Je eli u ytkownik
urz dze systemu do terapii
zmiennym polem magnetycznym
niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2
wymaga ci ego zasilania podczas
przerw w dostawie g ównej sieci
zasilaj cej, zaleca si  aby
urz dzenia systemu do terapii
zmiennym polem magnetycznym
niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2
by y zasilane z zasilacza UPS lub
akumulatora.

Pole magnetyczne o
cz stotliwo ci sieci
zasilaj cej zgodnie z
IEC61000-4-8

3A/m Pole magnetyczne o cz stotliwo ci
sieci zasilaj cej powinno by  na
poziomie charakterystycznym dla
zwyk ego umiejscowienia w
biurowym b  szpitalnym
rodowisku.

Uwaga UT jest zmiennym napi ciem (AC) sieci energetycznej przed zastosowaniem poziomu testuj cego
RF – cz stotliwo  z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomi dzy dolnym zakresem
cz stotliwo ci radiowych fal d ugich a zakresem podczerwieni; cz stotliwo  u yteczna do transmisji radiowej.
Za granic  ogólnie przyjmuje si  9 KHz i 3000 GHz
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Tabela 204

Deklaracja oraz informacje producenta – odporno  elektromagnetyczna
Urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 s  przeznaczone do pracy w
rodowisku elektromagnetycznym opisanym poni ej. Odbiorca lub u ytkownik urz dze  systemu do terapii zmiennym polem

magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 powinien upewni  si , e pracuj  one w takim w nie rodowisku.
Test odporno ci Poziom testu IEC60601 Poziom zgodno ci rodowisko elektromagnetyczne - informacje

Przeno ne urz dzenia do komunikacji
bezprzewodowej oraz telefony komórkowe nie
powinny by  u ywane w mniejszej odleg ci
od urz dze  systemu do terapii zmiennym
polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci
MAGNETUS2, w tym równie  okablowania,
ni  zalecany minimalny dystans wyliczony z
równa  stosowanych do cz stotliwo ci pracy
nadajnika.

Zalecany minimalny dystans
Zaburzenia
elektromagnetyczne w
zakresie przewodzone RF
zgodnie z
IEC61000-4-6

3 Vrms
150 KHz do 80 MHz

d=1,2  P

Zaburzenia
elektromagnetyczne w
zakresie promieniowane
RF zgodnie z
IEC61000-4-3

3 V/m
80 MHz do 1 GHz

d=1,2  P 80 MHz do 800 MHz
d=2,3  P 800 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P jest maksymaln  warto ci  mocy
wyj ciowej nadajnika w watach (W) zgodnie z
informacj  od producenta nadajnika, a d jest
zalecanym, minimalnym dystansem w metrach
(m).

Moc zaburze  elektromagnetycznych
pochodz cych ze sta ych nadajników fal RF,
ustalonych w warunkach miejscowych (a),
powinna by  ni sza ni  poziom zgodno ci dla
ka dego zakresu cz stotliwo ci (b).
Interferencja mo e zachodzi  w pobli u urz dze
oznaczonych przez poni szy symbol.

Uwaga 1: Dla 80 MHz i 800 MHz przyjmuje si  wy szy zakres cz stotliwo ci
Uwaga 2: Podane informacje nie stosuj  si  w ka dej sytuacji. Na propagacj  fal elektromagnetycznych maj  wp yw absorbcja i odbicia od
powierzchni, obiektów oraz osób.

(a) Moce pól pochodz cych od okre lonych nadajników takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej, przeka niki radiowe, radio
amatorskie, transmisja radiowa na falach AM i FM oraz transmisja TV nie daj  nie daj  si  przewidzie  teoretycznie z
dok adno ci . Aby oszacowa rodowisko elektromagnetyczne nale y rozwa  badania warunków miejscowych. Je eli
zmierzona moc pola w miejscu gdzie pracuj  urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej
cz stotliwo ci MAGNETUS2 przekracza odpowiedni poziom zgodno ci, powinno sprawdza  si  czy urz dzenia systemu do
terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 pracuj  normalnie. Je li zaobserwuje si
niew ciw  prac  mo e okaza  si  niezb dne aby poczyni  odpowiednie kroki zapobiegawcze takie jak przestawienie lub
przeniesienie urz dze  systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2.

(b) Dla cz stotliwo ci spoza zakresu 150KHz do 80 MHz, moc pola nie powinna by  wi ksza ni  3V/m.
RF – cz stotliwo  z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomi dzy dolnym zakresem cz stotliwo ci
radiowych fal d ugich a zakresem podczerwieni; cz stotliwo  u yteczna do transmisji radiowej. Za granic  ogólnie
przyjmuje si  9 KHz i 3000 GHz
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Tabela 206

Zalecany minimalny dystans mi dzy przeno nymi urz dzeniami do komunikacji bezprzewodowej a
urz dzeniami systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2

Urz dzenia systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2  przeznaczone do
pracy w rodowisku elektromagnetycznym, w którym zaburzenia elektromagnetyczne RF s  kontrolowane.
Odbiorca b  u ytkownik urz dze systemu do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci
MAGNETUS2 mo e zapobiega  interferencji elektromagnetycznej poprzez zachowywanie minimalnego dystansu
pomi dzy przeno nym urz dzeniami do komunikacji bezprzewodowej (nadajnikami) a urz dzeniami systemu do
terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci MAGNETUS2 zalecanego poni ej., zgodnie z
maksymaln  moc  wyj ciow  urz dze  komunikacyjnych.

Minimalny dystans odpowiedni dla cz stotliwo ci nadajnika
[m]

Podana maksymalna
moc nadajnika

[W] 150 KHz do 80 MHz
d=1,2  P

80 MHz do 800 MHz
d=1,2  P

800 MHz do 2,5 GHz
d=1,2  P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyj ciowej niewyró nionej powy ej, zalecany minimalny dystans d w
metrach (m) mo e by  oszacowany przy u yciu równania odpowiedniego dla cz stotliwo ci nadajnika, gdzie P
jest podan  przez producenta nadajnika jego moc  maksymaln  w watach (W).
Uwaga 1: Dla 80 MHz i 800 MHz przyjmuje si  wy szy zakres cz stotliwo ci
Uwaga 2: Podane informacje nie stosuj  si  w ka dej sytuacji. Na propagacj  fal elektromagnetycznych maj  wp yw
absorpcja i odbicia od powierzchni, obiektów oraz osób.
RF – cz stotliwo  z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomi dzy dolnym zakresem
cz stotliwo ci radiowych fal d ugich a zakresem podczerwieni; cz stotliwo  u yteczna do transmisji radiowej.
Za granic  ogólnie przyjmuje si  9 KHz i 3000 GHz

Nie nale y u ywa  aparatu MAGNETUS2 w rodowisku diatermii mikrofalowej. Nale y
zachowa  ostro no  podczas u ywania go w pobli u innych urz dze , poniewa  mo e to
doprowadzi  do interferencji (elektromagnetycznej lub o innym charakterze). Aby temu
zapobiec, nie nale y stosowa  aparatu do magnetoterapii w po czeniu z innymi
urz dzeniami.

2.6  Bezpiecze stwo w czasie pracy

Przy zachowaniu wszystkich zasad pracy aparatem do magnetoterapii, opisanych powy ej,
jego eksploatacja jest ca kowicie bezpieczna, zarówno dla operatora jak i pacjenta
poddawanego terapii.
W razie zaistnienia konieczno ci natychmiastowego przerwania zabiegu, z dowolnego
powodu, u ytkownik mo e to zrobi  za pomoc  klawisza klawisza STOP, oznaczonego
kolorem czerwonym, znajduj cego si  na przednim panelu sterownika, z jego prawej strony.
Prac  urz dzenia mo na tak e zatrzyma  u ywaj c wy cznika sieciowego, usytuowanego z
ty u obudowy sterownicy, lub te  poprzez od czenie kabla zasilaj cego.

2.7  Instalacja w miejscu pracy

Lokalizacja (usytuowanie) sterownika powinna spe nia  nast puj ce wymagania:
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powierzchnia na której spoczywa urz dzenie powinna by  stabilna, pozioma i p aska
(przed przypadkowym przemieszczaniem si  urz dzenia zabezpieczaj  gumowe
podstawki znajduj ce si  na p ycie dolnej urz dzenia)
dolna cz  obudowy nie powinna styka  si  z pod em, po to by zapewni
mo liwo  przep ywu powietrza
odleg  sterownika od u ytkownika powinna umo liwia  operowanie panelem
steruj cym bez konieczno ci zmiany miejsca pracy przyj tego podczas trwania
zabiegu
wysoko  na jakiej urz dzenie si  znajduje powinna umo liwia  odczytywanie
znaczenia przycisków oraz informacji na wy wietlaczu panelu steruj cego
przewody zasilaj ce cewki oraz przewody zasilania sterownika i generatora
(generatorów) nie powinny przeszkadza  operatorowi i pacjentowi podczas trwania
zabiegu jak i w pozycji spoczynkowej urz dzenia

2.8  Nadzór techniczny

Przewidywany czas u ytkowania urz dzenia wynosi 10 lat. U ytkownik zobowi zany jest do
corocznego przegl du technicznego, wykonywanego przez producenta i jego autoryzowany
serwis. Adres i telefony producenta znajduj  si  na ok adce instrukcji obs ugi.

W przypadku zalania aparatu, upadku lub udaru mechanicznego nale y wstrzyma
ywanie aparatu i niezw ocznie przeprowadzi  przegl d techniczny.

Przegl d techniczny i wszelkie naprawy powinny by  dokumentowane.

Ca kowicie wyeksploatowany aparat nale y traktowa  jako potencjalnie niebezpieczny z om
elektroniczny. W identyczny sposób nale y traktowa  przepalone wk adki bezpiecznikowe.
Niedopuszczalne jest np. jego wrzucanie do ognia lub kosza na mieci. Zaleca si  przekazanie
go do specjalnego punktu zbierania z omu tego typu, gdzie zostanie prawid owo
zutylizowany, bez stwarzania zagro enia dla rodowiska naturalnego oraz dla zdrowia

ytkownika.
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3 Przygotowanie do pracy zestawu MAGNETUS2

Przygotowanie do pracy dowolnego zestawu do magnetoterapii z serii MAGNETUS2
przebiega w 3 etapach:

monta  ca ego zestawu, ustawienie go w miejscu pracy i pod czenie do ród a pr du
elektroniczne „do czenie” (konfiguracja z poziomu ekranu) elementów
wspó pracuj cych zestawu tj., zewn trznego wy wietlacza czasu, aplikatora (lub
aplikatorów) oraz generatora (lub generatorów)
ew. ustawianie (zmiana) dodatkowych parametrów pracy (sygna y d wi kowe w
sterownicy, jasno  ekranu zewn trznego wy wietlacza) lub praca z ustawieniami
fabrycznymi producenta

3.1 Monta  zestawu

Monta  zestawu sprowadza si  do ustawienia wszystkich elementów zakupionego zestawu w
docelowym miejscu pracy. Je eli zestaw posiada jedn  lub ewentualne wi cej le anek
przystosowanych do wspó pracy z du ymi aplikatorami, nale y zmontowa  le anki instaluj c
na nich aplikatory C60.

Je eli zestaw sk ada si  tylko z jednej ma ej (lub kilku ma ych cewek) nale y ustawi  je na
specjalnie przystosowanym stoliku, pó ce lub pod odze, natomiast generator (lub generatory)
umie ci  w ich pobli u (równie  na stoliku, pó ce lub pod odze) w taki sposób, aby przewody
zasilaj ce cewek mog y dosi gn  do gniazd w generatorach.

W nast pnej kolejno ci (bez wzgl du na rodzaj cewek) nale y przy czy  ich przewody
zasilaj ce do specjalnych gniazd, umieszczonych w 3 miejscach na obudowie generatora (lub
kilku generatorów – w zale no ci od rodzaju zakupionego zestawu).
Ka dy z aplikatorów z posiadanego zestawu mo na przy czy  do dowolnie wybranego
gniazda wej ciowego w generatorze (jednego z trzech dost pnych). Trzy gniazda wej ciowe
znajduj  si  z przodu, z prawej i z lewej strony obudowy generatora i oznaczone s  napisami:
aplikator 1, aplikator 2 i aplikator 3. Ko cówki przewodów zasilaj cych cewek (wtyczki) s
identyczne i wykonane w ten sposób, e pasuj  do gniazda tylko w jednym, konkretnym
po eniu (ustawieniu). W celu prawid owego przy czenia cewki nale y delikatnie obraca
wtyczk  i dopasowa  j  do gniazda w generatorze, a nast pnie wepchn , a  do
wyczuwalnego oporu. Na koniec nale y dokr ci , z umiarkowan  si , pier cie  mocuj cy,
który zabezpiecza wtyczk  przed przypadkowym wyci gni ciem z gniazda.

Uwaga:
Ka dy generator obs uguje jeden, w pe ni niezale ny kana  zabiegowy. Oznacza to, e w
danej chwili z jednym generatorem mo e wspó pracowa  tylko jedna cewka. Do generatora
mo na jednak pod czy  2 cewki, ale pracuj  one wtedy naprzemiennie, tzn. albo 1., albo 2.
Wybór odpowiedniej cewki do pracy (do przeprowadzenia zabiegu) odbywa si  wtedy z
poziomu ekranu sterownicy.

Kolejna czynno  monta owa to pod czenie do ród a pr du przewodów zasilaj cych
generatorów (lub jednego generatora) i sterownicy oraz uruchomienie ich w cznikiem
sieciowym.
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Uwaga:
Wtyczk  przewodu zasilaj cego, zarówno sterownicy jak i generatora, nale y umie ci  w
gniazdkach elektrycznych, a drugi koniec w odpowiednim gnie dzie, umieszczonym w tylnej
cz ci obudowy sterownika i generatora. Przewody zasilaj ce sterownicy i generatora ró ni
si  od siebie i nie mo na u ywa  ich zamiennie.
Pod czenie cewki do konkretnego gniazda, oznaczonego numerem 1, 2 lub 3 skutkowa

dzie przypisaniem danej cewki do wspó pracy z generatorem i znajdzie odzwierciedlenie na
ekranie wyboru aplikatora w momencie wskazywania przez u ytkownika, który generator
(kana  zabiegowy) b dzie przygotowywany do pracy.

3.2 Ustawianie (zmiana) dodatkowych parametrów pracy

W celu dokonania zmian w ustawieniach/konfiguracji urz dzenia z serii MAGNETUS2
nale y z poziomu g ównego ekranu widocznego po w czeniu sterownicy wybra  lewym
klawiszem obs ugi opcj  USTAWIENIA:

Obracaj c pokr em zmiany parametrów (w lewo lub w prawo) dokonuje si  wyboru
poszczególnych funkcji.
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W celu zmiany funkcji: Sygna  akustyczny nale y zaznaczy  pokr em ten napis a nast pnie
wcisn  prawy klawisz wyboru z napisem POTWIERD .

Do wyboru s  dwa ustawienia funkcji sygna u akustycznego:
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 Co sekund  TAK/NIE oraz co minut  TAK/NIE. W celu dokonania zmiany ustawie  nale y
zaznaczy  pokr em wyboru parametrów jedn  z 2 opcji a nast pnie dokona  jej zmiany
prawym klawiszem wyboru z napisem: ZMIE .

 Obie opcje mog  by  zmienione na TAK lub na NIE (brak sygna ów akustycznych w czasie
pracy urz dzenia). Po ustaleniu po danej kombinacji opcji sygna u akustycznego nale y
powróci  do ekranu ustawie  poprzez naci ni cie lewego klawisza wyboru z napisem
USTAWIENIA.
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W celu do czenia zewn trznego wy wietlacza czasu dla danego kana u nale y wybra  z
menu ustawie  za pomoc  pokr a opcj : Do cz wy wietlacz, a nast pnie nacisn  prawy
klawisz wyboru z napisem POTWIERD .

W celu dostosowania jasno ci i intensywno ci wiecenia zewn trznego wy wietlacza czasu
nale y wybra  z menu ustawie  za pomoc  pokr a opcj : Jasno  wy wietlacza, a nast pnie
nacisn  prawy klawisz wyboru z napisem POTWIERD .
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Dost pnych jest 10 ró nych ustawie  parametru jasno  wy wietlacza, wyra onych w
procentach (co 10%). Zmiany tego parametru dokonuje si  za pomoc  pokr a zmiany
parametrów. Po wybraniu odpowiedniej wielko ci nale y powróci  do menu ustawie ,
naciskaj c lewy klawisz wyboru z napisem USTAWIENIA.
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4 Obs uga aparatu MAGNETUS2

4.1 Uruchomienie urz dzenia

W celu rozpocz cia pracy z urz dzeniem nale y dok adnie zapozna  si  z instrukcj  jego
obs ugi oraz przeprowadzi  czynno ci opisane powy ej (w rozdzia ach: INSTALACJA W
MIEJSCU PRACY i PRZYGOTOWANIE DO PRACY).

Po w czeniu sterownicy w cznikiem sieciowym, na wy wietlaczu pojawia si  ekran
powitalny:

Po ok. 3 sek. na wy wietlaczu pojawia si  kolejny ekran, tj. g ówne menu urz dzenia:
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W lewym górnym rogu ekranu pod wietlony b dzie pierwszy dost pny generator (kana
zabiegowy) w wybran  do pracy w danej chwili cewk  (30 lub 60 cm) i zegarem ustawionym
w pozycji 00.00. Pozosta , praw  cz  ekranu zajmuj  wszystkie, kolejno wy wietlone
parametry zabiegu magnetoterapii, ustawione w sposób domy lny przez producenta. Mo na je
dowolnie modyfikowa  przed rozpocz ciem zabiegu, ka dy po kolei oraz oddzielnie dla
ka dego z dost pnych generatorów (innych kana ów zabiegowych). Dost p do innych
kana ów zabiegowych (i edycji ich parametrów zabiegu) uzyskuje si  poprzez naciskanie
klawiszy z numerami od 1 do 4, umieszczonych po lewej stronie wy wietlacza (po wybraniu
danego kana u pod wietlone zostanie odpowiadaj ce mu okienko w lewej cz ci
wy wietlacza).

4.2  Uruchomienie urz dzenia
Zmiany wielko ci/warto ci parametrów dokonuj  si  za pomoc  obracania pokr a zmiany
parametrów. Wybór kolejnych parametrów do zmiany nast puje za pomoc  naciskania
prawego klawisza wyboru z napisem NAST PNY (czytaj: nast pny parametr do edycji, do
zmiany).

APLIKATOR:

Aplikator, czyli cewka wybrana w danej chwili do zabiegu. Jest to pierwszy z parametrów,
który wymaga zmiany (lub ew. zaakceptowania) przez u ytkownika w momencie ustawiania
parametrów zabiegowych. Warto  tego parametru jest pod wietlona na wy wietlaczu w
pierwszej kolejno ci, w ramach ustawie  fabrycznych. Mo e to by  30 lub 60 cm (w
zale no ci od rodzaju aplikatorów przy czonych do danego kana u/generatora). Zmiany
aplikatora dokonuje si  za pomoc  pokr a zmiany parametrów. Po wybraniu w ciwego
aplikatora nale y przej  do nast pnego parametru zabiegu, poprzez naci ni cie prawego
klawisza wyboru z napisem NAST PNY.

CZ STOTLIWO :

Jest to cz stotliwo  drga  pola magnetycznego w czasie zabiegu, wyra ona w Herzach (Hz).
Warto  tego parametru wynosi od 2 do 60 Hz (zgodnie z definicj  metody terapeutycznej o
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nazwie: terapia zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci). Zmiany
cz stotliwo ci roboczej dokonuje si  za pomoc  pokr a zmiany parametrów. Po wybraniu

ciwego poziomu cz stotliwo ci nale y przej  do nast pnego parametru zabiegu, poprzez
naci ni cie prawego klawisza wyboru z napisem NAST PNY.

Uwaga:
Parametry cz stotliwo ci roboczej i indukcji s  ze sob ci le zwi zane i wzajemnie wp ywaj
na siebie. Oznacza to, e przy pewnych wielko ciach indukcji nie da si  uzyska  (i ustawi  na
aparacie) pewnych wielko ci cz stotliwo ci (i odwrotnie).

CZ STOTLIWO  MAX/MIN (opcja dodatkowa):

Istnieje mo liwo  zaprogramowania na czas zabiegu cyklicznych zmian cz stotliwo ci
roboczej w wybranym przez u ytkownika zakresie, w celu zwi kszenia skuteczno ci terapii
zmiennym polem magnetycznym. W tym celu nale y pod wietli  (wybra  do edycji) kolejny
parametr oznaczony na wy wietlaczu nieopisanym symbolem: - - , a nast pnie za pomoc
pokr a ustawi  warto  tzw. cz stotliwo ci minimalnej, tzn. najni szej dla danego zabiegu.

dzie ona zawsze ni sza ni  wybrana wcze niej cz stotliwo  robocza. Ta z kolei stanie si
wtedy tzw. cz stotliwo ci  maksymaln . Obie warto ci cz stotliwo ci zostan  opisane na
wy wietlaczu jako CZ STOTLIWO max i min i utworz  zakres, w którym cz stotliwo
pola magnetycznego b dzie si  zmienia  przez ca y czas trwania zabiegu. Po wybraniu

ciwego poziomu cz stotliwo ci nale y przej  do nast pnego parametru zabiegu, poprzez
naci ni cie prawego klawisza wyboru z napisem NAST PNY.

Uwaga:
W celu powrócenia do pracy urz dzenia z jedn  cz stotliwo ci  robocz  nale y za pomoc
pokr a zmiany parametrów „wyrówna ” cz stotliwo  minimaln  do poziomu
cz stotliwo ci maksymalnej. Z ekranu znikn  wtedy opisy max i min, a w miejsce warto ci
cz stotliwo ci minimalnej powróci symbol: - - . Kolejne, ewentualne zmiany warto ci
parametru: Cz stotliwo  nale y dokonywa  tak jak poprzednio, zgodnie z opisem dla
parametru CZ STOTLIWO .

INDUKCJA:

Jest to wielko  (intensywno ) pola magnetycznego wyra ona w miliTeslach [mT]. Warto
tego parametru jest ró na w zale no ci od rodzaju cewki (im mniejsza cewka tym wi ksza
indukcja i odwrotnie) i wynosi od 0,5 do 12 mT (zgodnie z definicj  metody terapeutycznej o
nazwie: terapia zmiennym polem magnetycznym niskiej cz stotliwo ci). Zmiany wielko ci
indukcji magnetycznej dokonuje si  za pomoc  pokr a zmiany parametrów. Po wybraniu

ciwego poziomu indukcji nale y przej  do nast pnego parametru zabiegu, poprzez
naci ni cie prawego klawisza wyboru z napisem NAST PNY.

Uwaga:
Parametry indukcji i cz stotliwo ci roboczej s  ze sob ci le zwi zane i wzajemnie wp ywaj
na siebie. Oznacza to, e przy pewnych wielko ciach indukcji nie da si  uzyska  (i ustawi  na
aparacie) pewnych wielko ci cz stotliwo ci (i odwrotnie).

INDUKCJA MAX/MIN (opcja dodatkowa):
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Istnieje mo liwo  zaprogramowania na czas zabiegu cyklicznych zmian indukcji
magnetycznej w wybranym przez u ytkownika zakresie, w celu zwi kszenia skuteczno ci
terapii zmiennym polem magnetycznym. W tym celu nale y pod wietli  (wybra  do edycji)
kolejny parametr oznaczony na wy wietlaczu nieopisanym symbolem: - - , a nast pnie za
pomoc  pokr a ustawi  warto  tzw. indukcji minimalnej, tzn. najni szej dla danego
zabiegu. B dzie ona zawsze ni sza ni  wybrana wcze niej indukcja „robocza”. Ta z kolei
stanie si  wtedy tzw. indukcj  maksymaln . Obie warto ci indukcji zostan  opisane na
wy wietlaczu jako INDUKCJA max i min i utworz  zakres, w którym indukcja magnetyczna
pola b dzie si  zmienia  przez ca y czas trwania zabiegu. Po wybraniu w ciwego poziomu
indukcji nale y przej  do nast pnego parametru zabiegu, poprzez naci ni cie prawego
klawisza wyboru z napisem NAST PNY.

Uwaga:
W celu powrócenia do pracy urz dzenia z jedn  indukcj  robocz  nale y za pomoc  pokr a
zmiany parametrów „wyrówna ” indukcj  minimaln  do poziomu indukcji maksymalnej. Z
ekranu znikn  wtedy opisy max i min, a w miejsce warto ci indukcji minimalnej powróci
symbol: - - . Kolejne, ewentualne zmiany warto ci parametru: Indukcja nale y dokonywa  tak
jak poprzednio, zgodnie z opisem dla parametru INDUKCJA.

WYPE NIENIE:

Jest to parametr wyra ony w procentach dla u atwienia i lepszego zrozumienia przez
ytkownika. W niektórych stanach chorobowych wskazane jest, aby emisja pola

magnetycznego nie odbywa a si  w sposób ci y a impulsowy (przerywany - emisja przez
pewien okres czasu, nast pnie brak emisji, i ponowne wznowienie emisji, itd.). Parametr
„wype nienie” okre la w procentach udzia  czasowy emisji i braku emisji w ca ym czasie
zabiegu. Przyk adowo, je eli parametr ten ustawimy na 30% oznacza  to dzie, i  przez
ka de kolejne 10 sekund zabiegu 3 sekundy (30 %) urz dzenie b dzie emitowa  pole
magnetyczne, a przez 7 sekund (70 %) emisji pola magnetycznego nie b dzie; analogicznie,
je eli parametr „wype nienie” ustawimy na 80% oznacza  to b dzie, i  przez ka de kolejne
10 sekund zabiegu 8 sekund (80 %) urz dzenie b dzie emitowa  pole magnetyczne, a przez 2
sekundy (20 %) emisji pola magnetycznego nie b dzie. Warto  „wype nienia” zmienia
mo na co 10 % w zakresie od 10 do 100%. Ustawienie 100% oznacza, i  urz dzenie
emitowa  b dzie pole magnetyczne w sposób ci y. Warto  tego parametru ma 10 ustawie
(od 10 do 100%, co 10 %). Zmiany wielko ci indukcji magnetycznej dokonuje si  za pomoc
pokr a zmiany parametrów. Po wybraniu w ciwego poziomu indukcji nale y przej  do
nast pnego parametru zabiegu, poprzez naci ni cie prawego klawisza wyboru z napisem
NAST PNY.

CZAS ZABIEGU:

Czas zabiegu przy jego ustawianiu wyra ony jest w minutach, w zakresie od 1 do 60, co 1
min (w czasie trwania zabiegu up ywaj cy czas liczony jest od ty u w minutach i sekundach).
Zmiany wielko ci czasu dokonuje si  za pomoc  pokr a zmiany parametrów. Po wybraniu
po danego czasu trwania zabiegu nale y przej  do nast pnego parametru, poprzez
naci ni cie prawego klawisza wyboru z napisem NAST PNY.

PRZEBIEG:
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Jest to graficznie przedstawiona zmiana warto ci indukcji magnetycznej w czasie (tzw. kszta t
przebiegu). Do dyspozycji u ytkownika s  nast puj ce rodzaje przebiegów: sinus, pó sinus,
prostok t, pó prostok t, trójk t, pó trójk t oraz tzw. MIX, b cy po czeniem (kombinacja
sinusa, prostok ta i trójk ta). Zmiany rodzaju przebiegu dokonuje si  za pomoc  pokr a
zmiany parametrów. Po wybraniu po danego kszta tu przebiegu mo na przej  do
nast pnego parametru, poprzez naci ni cie prawego klawisza wyboru z napisem NAST PNY
lub te  rozpocz  zabieg magnetoterapii o ustalonych wcze niej (zmienionych lub
zaakceptowanych) parametrach.

Je li w danej chwili, który  kana  zabiegowy (generator) nie jest pod czony do zestawu, to
po jego wybraniu klawiszem oznaczonym odpowiednim numerem, na ekranie wy wietlacza
pojawi si  komunikat BRAK GENERATORA.

4.1.1 Rozpocz cie zabiegu

Po ustawieniu wszystkich parametrów zabiegu nale y nacisn  klawisz START, usytuowany
z prawej strony klawiatury. Na ekranie pojawia si  informacja o czasie do ko ca zabiegu.

Czas odliczany jest do ty u w minutach i sekundach (w kierunku do 00:00) na rodku ekranu
oraz z lewej strony wy wietlacza, w miejscu odpowiadaj cym danemu
kana owi/generatorowi).

Sygna y d wi kowe b  generowane zgodnie z ustawieniami opcji: Sygna  akustyczny. Na
koniec zabiegu urz dzenie generuje potrójny sygna  d wi kowy i powraca do ekranu
pokazuj cego parametry zabiegu, przy czym ich ostatnie (poprzednie) ustawienia s
pami tane.
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4.1.2 Zako czenie zabiegu

Zabieg ko czy si  automatycznie po odliczeniu zadanego wcze niej czasu. Potrójny sygna
wi kowy oznacza koniec zabiegu i emisji pola magnetycznego. Zaprogramowana przez
ytkownika dawka terapeutyczna zosta a ca kowicie zaaplikowana a urz dzenie powraca do

ekranu przedstawiaj cego parametry zabiegu.

Zabieg mo e by  te  zako czony w dowolnym momencie, w trakcie jego trwania, przed
zaplanowanym ko cem. W tym celu nale y nacisn  klawisz STOP, umieszczony z prawej
strony klawiatury.

4.2 Procedury terapeutyczne

MAGNETUS2 wyposa ony jest w mo liwo  pracy z wykorzystaniem tzw. procedur
terapeutycznych. W pami ci urz dzenia zapisano 52 przyk adowych serii zabiegów (kolejno
seria A, B, C – zwykle o nieco innych parametrach w zale no ci od fazy terapii) na niektóre,
najcz ciej spotykane schorzenia. Praca z wykorzystaniem gotowych procedur jest
alternatyw  dla samodzielnego, r cznego ustawiania parametrów ka dego zabiegu. Taki
sposób post powania przydatny jest zw aszcza pocz tkuj cym u ytkownikom urz dze  do
magnetoterapii. Nale y jednak pami ta , e wszelkie próby zautomatyzowania zabiegów
poprzez  zapisanie gotowych recept, mog  by  z definicji niedoskona e z punktu widzenia
indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta i jego dolegliwo ci. Producent urz dzenia
zaleca zatem raczej r czne ustawianie parametrów przed ka dym zabiegiem, prowadzone w
oparciu o wiedz  z zakresu metodologii prowadzenia magnetoterapii jak równie  wywiad z
pacjentem lub konsultacje z jego lekarzem prowadz cym.

Dost p do listy procedur terapeutycznych w urz dzeniu Magnetus2 mo na uzyska  poprzez
naci ni cie klawisza: „ksi ka” znajduj cego si  z lewej strony pod ekranem wy wietlacza:

Po wybraniu pracy w trybie procedur terapeutycznych na wy wietlaczu pojawia si  ekran z
nast puj cymi informacjami:

1. procedura – kolejny numer procedury (od 1 do 52)
2. rodzaj serii zabiegowej - A – faza pocz tkowa, B – faza rodkowa, C – faza ko cowa
3. wielko  cz stotliwo ci roboczej w Hz lub warto ci cz stotliwo ci maksymalnej i
minimalnej
4. wielko  indukcji magnetycznej w mT lub warto ci indukcji maksymalnej i
minimalnej
5. wype nienie w %
6. czas zabiegu w min.
7. Rodzaj/wielko  aplikatora (cewki)

Poni ej, w dolnej cz ci ekranu pojawia si  nazwa schorzenia, grupy schorze  lub konkretnej
dolegliwo ci. W ka dej chwili, naciskaj c lewy klawisz wyboru z napisem ZABIEG mo na
przej  do ekranu z parametrami, w celu ich edycji i r cznej zmiany.

Po wybraniu pokr em odpowiedniej procedury zabiegowej naciskamy klawisz START. Na
wy wietlaczu pojawia si  ekran ZABIEG a czas zaczyna by  odliczany. Istnieje te
mo liwo  zmiany rodzaju serii zabiegowej (na A, B lub C). Dokonuje si  tego za pomoc
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prawego klawisza wyboru opisanego napisem SERIA. Po ka dorazowym naci ni ciu tego
klawisza pod numerem wybranej procedury zmienia si  rodzaj serii oraz niektóre lub te
wszystkie parametry zabiegu.
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5  Konserwacja aparatu MAGNETUS2

5.1 Zalecenia ogólne

Urz dzenie przystosowane jest do pracy ci ej. Nie ma potrzeby wy czania aparatu mi dzy
zabiegami. Zaleca si  wy czanie urz dzenia wy cznikiem na p ycie tylnej po zako czonym
dniu pracy lub w przypadku d szych przerw w eksploatacji.

Przed przyst pieniem do demonta u zestawu bezwzgl dnie nale y wy czy  urz dzenie
wy cznikiem na p ycie tylnej urz dzenia.

Urz dzenie powinno by  eksploatowane w pomieszczeniu z antystatyczn  wyk adzin
pod ogow . Przeskok iskry elektrycznej mi dzy u ytkownikiem a urz dzeniem nie spowoduje
uszkodzenia aparatu, mo e jednak spowodowa  jego niekontrolowane zachowanie (wadliwa
praca wy wietlaczy i diod sygnalizacyjnych). W takim przypadku nale y urz dzenie
wy czy  wy cznikiem na p ycie tylnej po czym ponownie w czy . Urz dzenie b dzie
pracowa  prawid owo.

Zabiegi konserwacyjne polegaj  na utrzymaniu urz dzenia w czysto ci.

Normalne warunki przechowywania:
temperatura od +5 do +35 oC,
wilgotno  wzgl dna otoczenia 45% do 75%.

5.2 Sterownik MAGNETUS2

Sterownik aparatu MAGNETUS2 zamkni ty jest w obudowie wykonanej z tworzywa
sztucznego. Posiada klawiatur  ze specjalnej folii (3M) oraz wy wietlacz ciek okrystaliczny z
ekranem. Wszystkie te elementy nale y czy ci  przynajmniej raz w miesi cu, za pomoc
lekko wilgotnej, mi kkiej ciereczki. Mo na u agodnych rodków myj cych
przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, ekranów komputerowych lub obudów
plastikowych. Nale y unika  przedostawania si  wi kszej ilo ci p ynów do wewn trz
urz dzenia poprzez drobne otwory i szczeliny technologiczne w obudowie, gdy  grozi to
uszkodzeniem aparatu a nawet pora eniem elektrycznym.

Przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynno ci konserwacyjnych nale y bezwzgl dnie
od czy  urz dzenie od ród a zasilania!

5.3 Aplikatory (cewki)
Aplikatory szpulowe wykonane s  z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na udary
mechaniczne. Powierzchnia aplikatora wymaga czyszczenia za pomoc  lekko wilgotnej,
mi kkiej ciereczki. Mo na u agodnych rodków myj cych przeznaczonych do
powierzchni plastikowych. W celu dezynfekcji producent zaleca stosowanie preparatu o
nazwie INCIDUR SPRAY, lub ewentualnie jego odpowiednika o podobnych w ciwo ciach.
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5.4 Le anki
Le anki  wymagaj  szczególnej troski o czysto  i higien , ze wzgl du na kontakt z cia em
pacjenta. Zaleca si  dok adne i regularne przemywanie powierzchni . Czynno ci te powinny
by  wykonywane przed ka dym zabiegiem przez personel odpowiedzialny za obs ug
urz dzenia. W celu dezynfekcji ko cówki sondy (soczewki) producent zaleca stosowanie
preparatu o nazwie INCIDUR SPRAY, lub ew. jego odpowiednika o podobnych

ciwo ciach.

5.5 Generatory

Generator aparatu MAGNETUS2 zamkni ty jest w obudowie wykonanej z blachy stalowej.
Wszystkie te elementy nale y czy ci  przynajmniej raz w miesi cu, za pomoc  lekko
wilgotnej, mi kkiej ciereczki. Mo na u agodnych rodków myj cych przeznaczonych do
czyszczenia powierzchni lub obudów plastikowych. Nale y unika  przedostawania si
wi kszej ilo ci p ynów do wewn trz urz dzenia poprzez drobne otwory i szczeliny
technologiczne w obudowie, gdy  grozi to uszkodzeniem aparatu a nawet pora eniem
elektrycznym.
Przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynno ci konserwacyjnych nale y bezwzgl dnie
od czy  urz dzenie od ród a zasilania!
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6 Tabela procedur terapeutycznych

Nastawy parametrów zapisane w pami ci lasera MAGNETUS2 oraz opisy sposobów ich
ycia s  jedynie przyk adami zastosowa  a ich wykorzystanie w leczeniu pacjenta powinno

by  ka dorazowo konsultowane z lekarzem lub specjalist  z zakresu fizykoterapii.



ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

1 stawy barkowe, biodrowe i
kolanowe

60 40-60 1,5-2,5 10 50 20-40 2,5-4 15 100 10-30 3-4 20 100

2 Stawy nadgarstkowe,
okciowe i skokowe

30 40-60 6-8 10 30 30-50 7-10 15 50 20-50 7-12 15 100

ZMIANY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW KR GOS UPA
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

3 odcinka l wiowo -
krzy owego

60 30-60 1,5-3 10 50 15-50 2-4 15 Co 10-50 2-4 20 Co

4 odcinka szyjno - piersiowego 60 40-60 1,5-2,5 10 30 20-50 2-4 15 50 15-50 2-4 15 Co

OSTEOPOROZA
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

5 okresu menopauzalnego i
okresu starczego

60 30-60 1,5-3 10 50 15-40 2,5-4 15 Co 15-50 2-4 20 Co

6 okresu menopauzalnego i
okresu starczego

30 40-60 2-3 10 30 20-50 2-4 15 50 15-50 2-5 15 Co



OPÓ NIONE ZROSTY KOSTNE
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

7 stawy rzekome, opó niony
zrost kostny

60 30-60 1,5-3 15 30 15-50 2-4 20 50 10-60 1,5-4 20 Co

8 stawy rzekome, opó niony
zrost kostny

30 40-60 6-8 15 50 20-50 7-12 20 Co 10-60 6-12 20 Co

9 zespó  Sudecka I-II okres,
zespó  Sudecka III okres

60 30-60 1,5-3 10 30 15-50 2-4 15 50 10-60 1,5-4 20 Co

10 zespó  Sudecka I-II okres,
zespó  Sudecka III okres

30 40-60 6-8 10 50 20-50 7-12 15 Co 10-60 6-12 20 Co

11 leczenie metod  Ilizarowa 60 40-60 1,5-2,5 10 20 20-50 2-4 15 30 15-60 1,5-4 15 50
12 leczenie metod  Ilizarowa 30 30-50 2-4 10 30 30-50 5-7 15 Co - - - -

URAZY I STANY PO URAZIE
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

13 zwichni cia, skr cenia,
amania

60 40-60 1,5-2,5 10 20 15-50 2-4 15 50 - - - -

14 zwichni cia, skr cenia,
amania

30 40-60 6-8 10 30 40-50 7-8 15 50 - - - -

15 krwiaki, obrz ki 60 40-60 1,5-2,5 10 30 30-50 2-3 15 50 - - - -
16 krwiaki, obrz ki 30 40-60 6-8 10 30 40-50 7-8 15 50 - - - -
17 przykurcze, ograniczenie

ruchów w stawach
60 20-60 1,5-4 10 50 15-50 2-4 15 Co 10-50 2-4 20 Co

18 przykurcze, ograniczenie
ruchów w stawach

30 30-60 6-10 10 50 12-50 7-12 15 Co 10-50 7-12 20 Co



19 przykurcz niedokrwienny
Volkmana

30 40-60 6-8 10 30 25-50 7-11 15 50 20-50 7-12 15 Co

ZAPALENIA OKO OSTAWOWE TKANEK MIEKKICH
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

20 zespó  bolesnego barku
sto ka rotatorów

60 30-50 2-3 10 30 20-50 2-4 15 50 10-50 2-4 15 Co

21 zespó  bolesnego okcia 30 40-50 7-8 10 30 25-50 7-11 15 50 20-50 7-12 15 Co
22 zespó  cie ni nadgarstka 30 40-50 7-8 10 30 25-50 7-11 15 50 20-50 7-12 15 Co
23 zespó  rwy kulszowej 60 20-60 1,5-4 10 50 15-40 2,5-4 15 Co 10-50 2-4 15 Co
24 zapalenie powi zi

podeszwowej; ostrogi pi towe
30 30-60 6-10 10 30 20-50 7-12 15 Co 10-50 7-12 15 Co

25 przykurcz Duputrena 30 40-60 6-8 10 50 20-50 7-12 15 Co 10-60 7-12 15 Co
26 mi niopochodny kr cz karku 60 30-60 1,5-3 10 20 15-50 2-4 15 50 - - - -
27 mi niobóle po zakwasach 60 40-60 1,5-2,5 10 30 15-50 2-4 15 50 10-50 2-4 15 Co
28 blizny 30 30-60 6-10 10 50 20-50 7-12 15 Co 10-50 7-12 20 Co

DYSKOPATIE
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

29 konflikt dyskowo korzeniowy -
odcinek L1-S4

60 30-60 1,5-3 10 50 20-50 2-4 15 Co 10-60 1,5-4 20 Co

30 konflikt dyskowo korzeniowy -
odcinek C5-Th2

60 40-60 1,5-2,5 10 30 15-50 2-4 15 50 15-50 2-4 15 Co



TRUDNO GOJ CE SI  RANY
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

31 rany pourazowe i
pooperacyjne

60 20-60 1,5-4 10 50 20-50 2-4 15 Co - - - -

32 rany pooparzeniowe 60 20-60 1,5-4 10 50 15-50 2-4 20 Co 10-50 2-4 30 100
33 odle yny 60 15-60 1,5-4 15 Co 15-40 2,5-4 20 Co 10-50 2-4 30 Co
34 owrzodzenia troficzne 60 15-60 1,5-4 10 Co 15-40 2,5-4 15 Co 10-50 2-4 20 Co
35 owrzodzenia troficzne 30 20-60 2-5 10 Co 30-60 3-6 15 Co 30-60 3-6 20 Co

STANY ZAPALNE OBWODOWEGO UK ADU NERWOWEGO
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

36 zapalenie nerwów
mi dzy ebrowych, pó pasiec

60 15-60 1,5-4 10 50 10-50 2-4 20 Co - - - -

37 zapalenia korzeni nerwów
obwodowych, bóle
postrza owe

60 40-60 1,5-2,5 15 50 15-50 2-4 20 Co - - - -

38 bóle krzy a, bóle chroniczne 60 30-60 1,5-3 15 50 15-50 2-4 20 Co 10-60 1,5-4 20 Co
39 miopatie, parestezje 60 40-60 1,5-2,5 10 50 5-50 2-4 15 Co - - - -
40 bóle fantomowe 60 30-60 1,5-3 10 50 15-50 2-4 15 Co 15-60 1,5-4 20 Co
41 neuropatie cukrzycowe, po

zatruciach
60 30-60 1,5-3 10 50 15-50 2-4 15 Co 10-60 1,5-4 20 Co



SCHORZENIA O RODKOWEGO UK ADU NERWOWEGO
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

42 udar mózgu, hemiplegia 60 40-60 1,5-2,5 10 50 15-50 2-4 15 Co - - - -
43 zapalenie i uszkodzenie III i

VII nerwu czaszkowego
60 40-60 1,5-2,5 10 50 15-50 2-4 15 Co - - - -

44 uszkodzenie neuronów
ruchowych w przebiegu
pora  mózgowych
dzieci cych

60 40-60 1,5-2,5 10 30 30-50 2-3 15 50 15-50 2-4 15 Co

45 urazy rdzenia kr gowego 60 30-60 1,5-3 10 30 15-50 2-4 15 50 10-60 1,5-4 15 Co
46 migreny 60 30-60 1,5-3 10 50 15-50 2-4 15 Co - - - -

SCHORZENIA OBWODOWEGO UK ADU KRWIONO NEGO
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

47 zastoinowe zapalenie
powierzchniowych naczy
krwiono nych

60 30-60 1,5-3 10 50 10-50 2-4 15 Co 10-50 2-4 15 Co

48 zakrzepowe zapalenie 60 30-60 1,5-3 10 50 10-50 2-4 15 Co - - - -
49 naczyniopatie cukrzycowe i

mia ycowe
60 30-60 1,5-3 10 30 10-50 2-4 15 50 10-50 2-4 15 Co



CHOROBY REUMATYCZNE
seria A, zabieg I-III seria B, zabieg IV-X seria C, zabieg XI-XV

nr nazwa apli-
kator

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie

[%]

cz stotli-
wo  [Hz]

indukcja
[mT]

czas
[min]

wype -
nienie [%]

50 reumatoidalne zapalenie
stawów

60 40-60 1,5-2,5 10 30 20-50 2-4 15 50 15-50 2-4 15 Co

51 zesztywniaj ce zapalenie
stawów kr gos upa

60 30-50 2-3 10 20 50 2-4 15 50 15-50 2-4 15 Co

52 kolagenozy 60 30-60 1,5-3 10 30 15-50 2-4 15 50 10-50 2-4 20 Co


