magnetoterapie

20 – 30

analgetický,
vasodilatační

solenoid 60cm,
multidisk 26×26,
solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

dle lokalizace postižení, na
menší klouby HK a DK solenoid 30 cm nebo dvojitý disk,
pro kyčelní klouby solenoid 60
cm nebo multidisk

ALLOPLASTICA
– POOPERAČNÍ STAV

M-0001

60 min

denně

10 – 20

vasodilatační, analgetický, antiedematozní,
antiflogistický,
akcelerace hojení

solenoid 60cm,
multidisk 26×26,
solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

dle lokalizace postižení, na
drobné klouby solenoid 30 cm
nebo dvojitý disk, pro kyčelní
klouby solenoid 60 cm nebo
multidisk

ARTHRITIS RHEUMATICA

M-0004

30 min

denně

25 – 50

analgetický, antiedematózní, antiflogistický

solenoid 60cm,
lineární 70×30,
dvojitý disk 26×13,
multidisk 26×26

závisí na lokalizaci zánětlivého
postižení

ARTHRODESIS

M-0006

50 min

denně

30 – 60

analgetický,
vasodilatační,
podpora hojení

dvojitý disk 26×13,
multidisk 26×26,
solenoid 60cm,
solenoid 30cm

dvojitý disk pro kořenové
a menší klouby HK i DK,
multidisk a solenoid 60 cm
pro oblast pánve a kyčelních
kloubů, solenoid 30 cm pro
končetinové aplikace

ARTHRODESIS
– POOPERAČNÍ STAV

M-0005

50 min

1 – 2× denně

10 – 15

analgetický, antiflogistický, vasodilatační,
myorelaxační,

dvojitý disk 26×13,
multidisk 26×26,
solenoid 60cm,
solenoid 30cm

v závislosti na lokalizaci
postižení – dvojitý disk pro
kořenové klouby i menší
klouby HK a DK, multidisk
a solenoid 60 cm pro oblast
pánve, L páteře a kyčelnich
kloubů, solenoid 30 cm pro
končetinové aplikace

ARTHROSIS

M-0007

30 min

denně

20 – 40

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační,
antiedematozní

dvojitý disk 26×13,
disk 13×13,
multidisk 26×26,
solenoid 30cm,
solenoid 60cm

podle lokalizace – vždy do
oblasti projevů obtíží vhodný
aplikátor. Na menší klouby
HK a DK solenoid 30 cm
nebo dvojitý disk, pro kyčelní
klouby, oblast bederní páteře
a SI skloubení solenoid 60 cm
nebo multidisk. Pro páteřní
podélnou aplikaci lineární
aplikátor

ARTHROSIS CHRONICA

M-0008

40 min

denně

20 – 40

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační,
antiedematozní

dvojitý disk 26×13,
disk 13×13,
multidisk 26×26,
solenoid 30cm,
solenoid 60cm

podle lokalizace – vždy do
oblasti projevů obtíží vhodný
aplikátor. Na menší klouby
HK a DK solenoid 30 cm
nebo dvojitý disk, pro kyčelní
klouby, oblast bederní páteře
a SI skloubení solenoid 60 cm
nebo multidisk. Pro páteřní
podélnou aplikaci lineární
aplikátor

COXALGIA

M-0010

40 min

min.1× denně

15 – 25

analgetický, antiedematický, vasodilatační,
myorelaxační

solenoid 60cm,
multidisk 26×26

pánevní oblast

COXARTROSIS

M-0011

30 min

denně

15 – 30

analgetický, antiedematozní, myorelaxační

solenoid 60cm,
multidisk 26×26

pánevní oblast

DECUBITUS

M-0012

40 min

denně

25 – 30

analgetický,
protizánětlivý, urychlení
epitelizace, podpora
revaskularizace

multidisk 26×26,
solenoid 60cm

v závislosti na lokalizaci decubitu, nejčastěji oblast pánve

DEGENERATIO SPINALIS

M-0013

40 min

denně

25

analgetický,
myorelaxační

lineární 70×30

lineárně v průběhu páteře

DELIBERACE TOTÁLNÍ
ENDOPROTÉZY

M-0079

40 min

denně

5 – 10

krátkodobě analgetický,
v dlouhodobém
horizontu normalizace
rtg nálezu

dvojitý disk 26×13,
solenoid 60cm,
multidisk 26×26

do oblasti kyčelního klubu
s TEP

DISTORSIO

M-0017

30 min

3× týdně

10 -– 15

antiedematozni,
analgetický, podpora
hojení měkkých tkání,
vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

do oblasti úrazu

DUPUYTRENOVA
KONTRAKTURA

M-0084

25 min

denně

10 – 40

analgetický, antiedematozní, vasodilatační,
podpora hojení
měkkých tkání

disk 13×13

palmární strana akrální části
postižené horní končetiny

magnetoterapie

Uložení
aplikátoru

denně

Účinek

60 min

Počet
procedur

Frekvence
procedur

M-0002

Program
číslo

ALLOPLASTICA

Diagnóza

Délka
aplikace

Doporučené
příslušenství

Rehabilitace – přehled diagnóz

magnetoterapie

10 – 20

analgetický, antiflogistický, podpora
hojení měkkých tkání,
antiedematozní

dvojitý disk 26×13,
solenoid 30cm

oblast loketního kloubu

EPICONDYLITYS
RADIALIS HUMERI
(TENISOVÝ LOKET)

M-0087

30 min

denně

10 – 20

analgetický, antiflogistický, podpora
hojení měkkých tkání,
antiedematozni

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

oblast loketního kloubu

FRACTURA

M-0022

35 min

minimálně
1× denně,
možno až 3×

20 – 30

analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, urychlení
hojení kosti
i měkkých tkání

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

do oblasti zlomeniny

FRACTURA
– POOPERAČNÍ STAV

M-0021

30 min

minimálně
1× denně,
možno až 3×

10 – 20

analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, urychlení
hojení kosti
i měkkých tkání

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

do oblasti zlomeniny

FRACTURA
– PROBLEMATICKÉ
HOJENÍ

M-0023

30 min

minimálně
2× denně,
možno až 3×

20 – 30

analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, urychlení
hojení kosti i měkkých
tkání, prevence
algodystrofického
syndromu

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13,
disk 13×13

do oblasti zlomeniny

GONALGIA

M-0024

30 min

denně, min.
3× týdně

15 – 25

analgetický, antiedematozní, zlepšení mikrocirkulace, vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26x13

oblast kolenního kloubu

GONARTHROSIS

M-0025

40 min

denně

20 – 40

analgetický, antiedematozní, myorelaxační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

oblast kolenního kloubu

ISCHEMIA

M-0026

40 min

denně

10 – 20

vasodilatační, zlepšení
mikrocirkulace

dvojitý disk 26×13,
solenoid 60cm

nejlépe se osvědčila segmentální aplikace – oblast Th2
– Th5, nebo prekordium

ISCHEMIA
– DOLNÍ KONČETINY

M-0028

40 min

denně

15 – 50

vasodilatační, zlepšení
mikrocirkulace, zlepšení
perfuze, antikoagulační
působení, zvýšení kožní
teploty, prodloužení
klaudikačních
vzdáleností, zlepšení
polohových testů

dvojitý disk 26×13,
lineární 70×30,
solenoid 30cm

lineární aplikátor pod
ošetřovanou dolní končetinu,
solenoid 30 cm nebo dvojitý
disk na stehno a bérec, nejlépe
současně

ISCHEMIA
– HORNÍ KONČETINY

M-0027

35 min

1 – 2× denně

10 – 50

vasodilatační,
analgetický, podpora
mikrocirkulace

solenoid 30cm,
disk 13×13

lokálně na HK, možné
kombinovat se segmentální
expozicí na C páteř a C-Th
přechod

KOMLEXNÍ REGIONÁLNÍ
BOLESTIVÝ SYNDROM
(KRBS), SY. ALGODYSTROPHICUS (SY. SUDECK)
– POOPERAČNÍ STAV

M-0056

30 min

1 – 2× denně

10 – 15

analgetický, antiedematozní, vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

lokálně na postiženou oblast

KOMLEXNÍ REGIONÁLNÍ
BOLESTIVÝ SYNDROM
(KRBS),SY. ALGODYSTROPHICUS (SY. SUDECK)

M-0057

30 min

denně

dlouhodobě
6 – 7 týdnů
dle ústupu
obtíží

analgetický, antiedematozní, vasodilatační,
zlepšení mikrocirkulace, podpora hojení
měkkých tkání

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

lokálně na postiženou oblast

METATARSALGIA

M-0029

30 min

denně

15 – 25

analgetický, podpora
hojení měkkých tkání,
vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

do oblasti obtíží

MIGRAENA

M-0030

30 min

min. 3×
týdně, nejlépe
denně

15

analgetický,
vasodilatační,
myorelaxační

solenoid 30cm,
solenoid 60cm

hlavu a krční páteř vložte do
solenoidu, při použití 60 cm
solenoidu aplikujte i do oblasti
horní hrany trapézového svalu
a levatoru scapulae

MOBUS BECHTEREV

M-0055

30 min

denně

15 – 20

analgetický

solenoid 30cm,
lineární 70×30

lineární aplikátor pod záda,
solenoid přes celý trup

MORBUS PERTHES

M-0031

30 min

denně

30 – 40

analgetický, antiedematozní, podpora chondogeneze, zvyšování
kloubní pohyblivosti,
normalizace rtg-nálezu

solenoid 60cm,
multidisk 26×26

oblast kyčelního kloubu

magnetoterapie

Uložení
aplikátoru

denně

Účinek

30 min

Počet
procedur

Frekvence
procedur

M-0020

Program
číslo

EPICONDYLITIS

Diagnóza

Délka
aplikace

Doporučené
příslušenství

Rehabilitace – přehled diagnóz

magnetoterapie

denně

8 – 15

analgetický,
vasodilatační,
myorelaxační, zlepšení
mikrocirkulace

solenoid 30cm,
disk 13×13,
multidisk 26×26,
lineární 70×30

vhodný aplikátor podle
velikosti a lokalizace přímo do
oblasti bolestivé afekce

MYOPATHIA

M-0033

min. 30
min

1× denně

25 – 40

myorelaxační,
vasodilatační, zlepšení
perfuze

solenoid 30cm,
lineární 70×30,
solenoid 60cm

magnetoterapii aplikujeme
solenoidem 60 cm nebo
lineárním aplikátorem na
páteř a celý zádový korzet, 30
cm nebo 60 cm solenoidem
lokálně na postižené svaly

OSTEOCHONDROSIS

M-0035

55 min

denně

40 – 60

vasodilatační, analgetický, myorelaxační,
revaskularizační

solenoid 60cm,
lineární 70×30

přímo na postiženou oblast

OSTEOMYELITIS ACUTA

M-0036

nutno
počítat s
dlouhodobou
aplikací,
až 90
min
denně

frekvenční
terapie – až
3× denně

40 – 60

analgetický, antiedematózní, antiflogistický

solenoid 60cm,
solenoid 30cm

lokálně na postiženou oblast

OSTEOMYELITIS
CHRONICA

M-0037

nutno
počítat s
dlouhodobou
aplikací,
až 90
min
denně

frekvenční
terapie – až
3× denně

40 – 60

analgetický, antiedematózní, antiflogistický

solenoid 60cm,
solenoid 30cm

lokálně na postiženou oblast

OSTEOPLASTICA

M-0040

30 min

denně

15 – 25

analgetický,
vasodilatační, podporuje hojení kostních
i měkkých tkání

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

závisí na lokalizaci
postižení,vhodný aplikátor
umístíme přímo nad postiženu
oblast

OSTEOPLASTICA
– POOPERAČNÍ STAV

M-0039

40 min

denně

15 – 20

antiedematozní, analgetický, vasodilatační, antiflogistický, podporuje
hojení kostních
i měkkých tkání

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

závisí na lokalizaci postižení,
vhodný aplikátor umístíme
přímo nad operovanou oblast

OSTEOPOROSIS

M-0041

60 min

denně

30 – 40

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační, podpora
osteogeneze

lineární 70×30,
solenoid 60cm,
multidisk 26×26

dle lokalizace postižení - podélná páteřní aplikace lineárním
aplikátorem. Stejná terapie je
možná dutinovým aplikátorem.
Osteoporozu kyčelních kloubů,
bederní či pánevní oblasti a
stehenních kostí ošetřujeme
pomocí solenoidu nebo
multidisku, umístěných přímo
na postiženou oblast.

OSTEOSYNTHESIS

M-0043

60 min

denně

15 – 20

analgetický, antiedematozní, podpora hojení,
vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

vhodný aplikátor přímo na
operovanou oblast

OSTEOSYNTHESIS
– POOPERAČNÍ STAV

M-0042

60 min

denně

15 – 20

antiedematozní,
analgetický, podpora
hojení, antiflogistický,
vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

vhodný aplikátor přímo na
operovanou oblast

OSTITIS

M-0044

90 min

2 – 3× denně

20 – 30

antiflogistický, antiedematozní, analgetický,
vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

vhodný aplikátor přímo na
postiženou oblast

PARALYSIS NERVI

M-0045

30 min

denně

15 – 20

podpora regenerace
nervových vláken
o menším průměru,
vasodilatační, antiedematozní

disk 13×13

lokalizace vhodného aplikátu
podél nervů a paravertebrálně
na odpovídající segment

PERIARTRITIS
HUMEROSCAPULARIS

M-0046

30 min

denně

15 – 25

analgetický, antiedematozní, antiflogistický,
vasodilatační

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13,
disk 13×13

oblast ramenního kloubu,
v případě použití disku
lokalizace na momentálně
bolestivější stranu ramenního
kloubu

POLIOMYELITIS
ANTERIOR

M-0047

30 min

denně

25

vasodilatační,
myorelaxační,
antiflogistický

solenoid 60cm,
lineární 70×30

aplikátor pod hlavu a celé tělo

PSEUDOARTHROSIS

M-0049

90 min

2 – 3× denně

30 – 40

analgetický,
vasodilatační, antiflogistický, podpora hojení

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

přímo do oblasti postiženého
kloubu

magnetoterapie

Uložení
aplikátoru

Počet
procedur

30 min

Účinek

Frekvence
procedur

M-0032

Program
číslo

MYALGIA

Diagnóza

Délka
aplikace

Doporučené
příslušenství

Rehabilitace – přehled diagnóz

magnetoterapie

14 – 21

analgetický,vasodilatač
ní, myorelaxační, stimulace hojení měkkých
tkání i kosti

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

lokálně na postiženou oblast

SANATIO
POSTTRAUMATICA
– HEMORRHAGE STATE

M-0051

30 min

denně

10 – 20

analgetický, antiflogistický, stimulace hojení
měkkých tkání i kosti

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

nad postiženou oblast

SCLEROSIS CEREBROSPINALIS MULTIPLEX

M-0053

90 min

1 – 2× denně

dlouhodobá
aplikace,
60 – 80

myorelaxační, ovlivnění
svalové dystonie a
spasticity

solenoid 60cm,
lineární 70×30

jedná se o zánětlivé
onemocnění CNS, PMP aplikujeme jak na oblast mozku tak
na celý páteřní kanál

SPASMUS

M-0054

30 min

denně

dlouhodobě,
10 – 14
týdnů dle ústupu bolestí

analgetický,
myorelaxační, zlepšení
mikrocirkulace

solenoid 60cm,
lineární 70×30

lineární aplikátor
paravertebrálně podél celé
páteře, solenoid přes celý trup.
Při výskytu lokálních spasmů
na končetinových svalech
používáme 30 cm solenoid,
disk nebo dvojitý disk lokálně
do místa výskytu obtíží

SPONDYLARTHROSIS
ANCYLOPOETICA (MORBUS BECHTEREVI)

M-0055

30 min

denně

15 – 20

analgetický

solenoid 60cm,
lineární 70×30

lineární aplikátor pod záda,
solenoid přes celý trup

SY. CANALI CARPI

M-0058

30 min

denně

20

analgetický,
vasodilatační,
antiedematožní, hojení
měkkých tkání, zlepšení
mikrocirkulace

disk 13×13

ventrální strana zápěstí

SY. CERVICOBRACHIALIS

M-0059

30 min

1 – 2× denně

10 – 25

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační

solenoid 60cm,
disk 13×13,
dvojitý disk 26×13

oblast C páteře, eventuelně
i horní okraje zádových svalů

SY. CERVICOCRANIALIS

M-0060

30 min

1 – 2× denně

10 – 25

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační

solenoid 60cm,
disk 13×13,
dvojitý disk 26×13

oblast C páteře, eventuelně
i horní okraje zádových svalů

SY. LUMBOSACRALIS

M-0061

30 min

denně

10 – 25

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační

solenoid 60cm,
lineární 70×30,
dvojitý disk 26×13

1 na předpokládané místo
príčiny bolesti /lokální spasmus či hernie disku/, druhý
v průběhu n. ischiadicus

SY. VERTEBRALIS

M-0062

30 min

denně

10 – 25

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační

solenoid 60cm,
lineární 70×30

celou oblast páteře

SY. VERTEBRALIS
KOMBINOVANÝ SE
SPASMEM

M-0063

30 min

denně

10 – 25

analgetický,
myorelaxační,
vasodilatační

solenoid 60cm,
lineární 70×30

celou oblast páteře

TENDOPATHIA

M-0064

30 min

denně

10 – 15

analgetický,vasodilatační, antiedematózní

solenoid 30cm,
dvojitý disk 26×13

na bolestivé místo

TRIGEMINUS, FASCIAL

M-0065

30 min

denně

10 – 30

analgetický, antiflogistický, zlepšení
mikrocirkulace

disk 13×13,
solenoid 30cm

do postižené oblasti,
v případě použití disku nesmí
jeho přiložení vyvolávat nebo
zvyšovat bolest!!!!

TROFOTROPNÍ TERAPIE
DLE LOKALIZACE
POSTIŽENÍ

M-0088

30 min

2 – 3× týdně

25 – 40

podpora mikrocirkulace, vasodilatace,
trofiky tkáně

solenoid 60cm

do atrofované oblasti

ULCUS CRURIS

M-0066

30 min

denně

20 – 25

podpora mikrocirkulace, hojení měkkých
tkání

solenoid 30cm

lokálně na postiženou oblast
bérce

magnetoterapie

Uložení
aplikátoru

denně

Účinek

30 min

Počet
procedur

Frekvence
procedur

M-0052

Program
číslo

SANATIO
POSTTRAUMATICA

Diagnóza

Délka
aplikace

Doporučené
příslušenství

Rehabilitace – přehled diagnóz

