Geachte klant,
Dank u voor het kiezen van ons elektromedisch apparaat en wij feliciteren u met uw aankoop, want we zijn
er trots op om te kunnen zeggen dat ons apparaat voor wat betreft professionaliteit en prestaties op dit
moment tot de top van elektromedische producten behoort.
Het is het resultaat van dertig jaar onderzoek door specialisten en nader onderzoek door onze eigen
onderzoekers, en in dit apparaat is alle gespecialiseerde en veilige technologie opgenomen die op dit
moment bekend is en die ook gebruikt wordt in de beste klinieken, centra voor fysiotherapie en in de
sportgeneeskunde.
We zijn ervan overtuigd dat een consequent gebruik van dit apparaat een grote hulp kan zijn bij het
bereiken van de gewenste resultaten.
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MAG204 wordt geproduceerd door PlatiuMed S.r.l. - Schio - VI - Italië, met de gedeponeerde handelsmerken. De illustraties in deze handleiding kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; afbeeldingen, tekst en illustraties in dit document zijn het exclusieve eigendom van PlatiuMed S.r.l., dus volledige of
gedeeltelijke reproductie hiervan is verboden; elke schending hiervan zal in overeenstemming met wettelijke bepalingen bestraft worden.
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ALGEMENE
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Gebruikshandleiding
Voedingskabel
Korte elastische band
Lange elastische band
Tas
Gepolariseerde magnetische diffuser mod. 100
Kabel voor bio-accessoires
Kartonnen verpakking

Versie 02 van 27.01.14

1
1
1
1
1
2
2
1

6- 82

M.IT

Dit apparaat heeft een garantie voor een periode van 6 jaar vanaf de datum van aankoop.
Onder garantie wordt de gratis vervanging van erkende productiefouten van onderdelen
verstaan.
NB: de magnetische diffusers, aansluitkabels, onderdelen die onderhevig zijn aan een
natuurlijke slijtage en schade als gevolg van nalatigheid, onbekwaamheid, gebrekkig
onderhoud en oneigenlijk gebruik zijn van de garantie uitgesloten.
De kosten en risico's van het vervoer van en naar het reparatiecentrum komen ook tijdens
de garantieperiode van het apparaat volledig voor rekening van de koper. De garantie
vervalt indien met het apparaat of de onderdelen hiervan geknoeid is of als het apparaat
of de onderdelen hiervan door niet-bevoegde personen gerepareerd zijn. Vergoeding van
directe of gevolgschade van welke aard dan ook aan personen op grond van oneigenlijk
gebruik is uitgesloten. Belangrijk: de garantie vervalt als niet-originele accessoires
gebruikt worden die zouden kunnen leiden tot een slechte werking van en/of schade aan
het apparaat zelf. Het garantiebewijs dat u aantreft op de laatste pagina
van deze handleiding moet binnen dertig dagen na ontvangst van de
goederen ingevuld worden teruggezonden.

BEOOGD GEBRUIK

ALGEMENE
INFORMATIE

GARANTIEBEPALINGEN

Het elektromedisch apparaat (hierna aangeduid als "apparaat") is ontworpen en
gebouwd voor gebruik als instrument voor magneettherapie voor klinisch gebruik. De
gebruiksomgeving is thuis als zelfbehandeling of in poliklinieken.
Het voorziene klinisch medische gebruik omvat:
• Magneettherapie voor het stimuleren van weefselherstel, ontstekingsremmend en
tegen oedemen.
Voor deze toepassingen is het apparaat onderworpen aan CE-markering uit hoofde van
Richtlijn 93/42 / EEG betreffende medische hulpmiddelen. Deze markering heeft geleid
tot de verificatie en certificering van het product door de aangemelde instantie Cermet
(Aanmeldingsnummer 0476).
• Voor correct gebruik van het product moet de ruimte waarin het geïnstalleerd wordt
uitgerust zijn met een elektrische installatie die vervaardigd is in overeenstemming met
de huidige veiligheidsnormen.
• Het is essentieel om de apparatuur te gebruiken in overeenstemming met de instructies
in deze handleiding. De fabrikant aanvaardt geen civielrechtelijke of strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik. Daarom is het essentieel om deze handleiding voorafgaand aan
de installatie en het gebruik van de apparatuur in zijn geheel door te lezen.

CONTRA-INDICATIES
Voor de volgende personen is gebruik van dit apparaat verboden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dragers van pacemakers of personen met een ernstige hartaandoening;
Zwangere vrouwen;
Hulpbehoevende personen in het algemeen;
Personen die lijden aan kanker;
Personen die lijden aan tuberculose;
De apparatuur moet gebruikt worden door toerekeningsvatbare personen;
Gebruik door kinderen en minderjarigen is verboden.
De elektroden/diffusers niet gebruiken in de buurt van de ogen (binnen 3 cm.).
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ALGEMENE
WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
•

Voor de programma's met een medisch karakter moet u uw arts raadplegen om de duur en herhaling van de
behandelingen te bepalen. Het apparaat omvat reeds aanbevolen vooraf ingestelde tijden.
•
Het elektromedische apparaat vereist speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van EMC en moet
geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden volgens de EMC-gegevens die opgenomen zijn in de gebruikshandleiding.
•
Het elektromedisch apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van of op andere apparatuur geplaatst worden,
en als het nodig is om het te gebruiken in de buurt van of geplaatst op andere apparatuur, moet gecontroleerd worden
of het apparaat goed werkt.
•
Een gelijktijdige aansluiting van een patiënt op een inrichting voor elektrochirurgie op hoge frequentie kan leiden
Versie 02 van 27.01.14
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tot brandwonden op de plaats van de elektroden van de stimulator en tot schade aan de stimulator.
•
Indien een behandeling wordt uitgevoerd op een gevoelig deel van het lichaam, wordt aanbevolen de
meegeleverde elastische band tussen de huid en de diffuser te plaatsen.
•
Alvorens een behandeling uit te voeren, metalen voorwerpen in de buurt van de diffusers (kettingen, ringen, enz.).
verwijderen.
•
Het instrument niet gebruiken in de buurt van apparatuur voor behandelingen met korte golven of microgolven, of
in de buurt van mobiele telefoons.
•
Voor de apparatuur uitsluitend het door de fabrikant meegeleverde materiaal gebruiken. In geval van schade of
slijtage van een onderdeel, dit onderdeel altijd vervangen door originele reserveonderdelen waarvoor u contact kunt
opnemen met PlatiuMed S.r.l., Via Aspromonte 17 - Schio (VI) - Italië - tel. (39) 0445 532216 of een erkende
distributeur.
•
De apparatuur niet gebruiken onder een deken of stoffen in het algemeen; altijd in het zicht gebruiken; mag niet
gebruikt worden in een tas of pakket.
•
De materialen moeten gebruikt worden voor de verschillende functies waarvoor ze geleverd zijn, en niet op een
andere manier. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van de materialen
waarmee het apparaat aangesloten wordt, met inbegrip van verpakkingsmateriaal en de handleiding zelf.
•
Let op de voedingskabels, spoelen en andere kabels die in het apparaat aanwezig zijn in verband met het risico
van wurging/verstikking van kinderen.
•
Het apparaat moet met de grootste mogelijke zorg en na reiniging worden opgeslagen; gedurende de periode van
niet-gebruik voor langere tijd zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig, mits de opslagplaats schoon en stofvrij is
met een temperatuur tussen -10 en 70 graden Celsius. De temperatuur voor het gebruik van het apparaat moet tussen
0 en 50°C liggen. Het apparaat en alle accessoires moeten zich uit de buurt bevinden van warmtebronnen en plaatsen
met mogelijk brandgevaar. Het apparaat niet gebruiken in het geval van (tijdelijke) aanwezigheid van brandbare
gassen of dampen of in ruimtes met zuurstof. Het apparaat en de accessoires niet gebruiken in water of zeer vochtige
ruimtes.
•
Geen houders met vloeistof op het apparaat plaatsen; geen vloeistof op het apparaat gieten.
•
De voedingskabel niet gebruiken indien deze per ongeluk nat geworden is.
•
Voor een normale werking moet het instrument geplaatst worden op een ruim horizontaal vlak oppervlak (zoals
een tafel, nachtkastje, enz. .) om per ongeluk vallen te voorkomen.
•
Het is belangrijk om originele accessoires te gebruiken: Zodra deze tekenen van slijtage vertonen, door originele
onderdelen vervangen.
•
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van accessoires die niet door de
fabrikant geleverd zijn.
•
Het apparaat wordt na 60 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.
•
De behandelingen die met het apparaat uitgevoerd worden, zijn niet toxisch of invasief.
•
Wij herinneren eraan dat het apparaat een therapeutische functie heeft voor enkele specifieke programma's. Ook
vanwege de fysieke verschillen van de gebruikers, moet gebruik hiervan gecombineerd worden met het advies van de
behandelend arts, die in geval van twijfel geraadpleegd moet worden.
•
In het geval dat afwijkingen in de werking van het apparaat geconstateerd worden, moeten deze onmiddellijk
gemeld worden aan de fabrikant (het oplichten van één of meer leds op de uitgangen wanneer het vermogen ingesteld
is op nul moet als een afwijking beschouwd worden).
•
LET OP: Als de aansluiting van de diffuser verkeerd ingebracht wordt, wordt het apparaat voor de veiligheid
automatisch geblokkeerd en gaat in de pauzestand; in dit geval moet de aansluiting correct ingebracht worden en de
behandeling opnieuw gestart worden.
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• De magnetische diffusers, het apparaat en de kabels mogen uitsluitend gereinigd
worden met een doek die bevochtigd is met een neutraal, niet-schurend
reinigingsmiddel.
• In het geval van verwijdering van de apparatuur of eventuele batterijen de
geldende regelgeving in acht nemen.

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET ELEKTROMEDISCH
APPARAAT
• Voeding: netvoeding met transformator (zie het label op de achterkant van het
apparaat)
• Max. opgenomen vermogen 20W
• 4 onafhankelijk regelbare uitgangskanalen
• Optische indicatie van het vermogen op alle kanalen
• Automatische zelftest bij elke keer starten
• Automatische beveiligingsuitschakeling na 60 minuten inactiviteit
• Magnetische kracht magneettherapie 100 Gauss met magnetische diffuser mod.
DM100
• Maximale spanning uit met 20 Vdc magneettherapie
• Werkfrequentie met dubbel systeem: BF100Hz. - HF150KHz.
• Regelingsschaal van de amplitude met on/off systeem
• Mogelijkheid om twee programma's tegelijk in te stellen
• Bedrijfstemperatuur 0 tot 50°C
• Opslagtemperatuur 0 tot 50°C
• Relatieve vochtigheid 5 tot 85%
• Werkdruk: atmosferische druk
• IP 20

ALGEMENE
INFORMATIE

GEWOON ONDERHOUD EN REINIGING

TOEGEPASTE NORMEN
Het instrument is vervaardigd met inachtneming geldende normen en regelgeving; de belangrijkste zijn:
• Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen
• EN 60601- versie 1-3: algemene Europese norm voor de veiligheid van elektromedische hulpmiddelen en
overeenstemming

Klasse II, type BF.
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Voorafgaand aan gebruik de
handleiding lezen
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BEDIENINGSPANEEL
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ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het
programma
selecteren

STAP 3
Het accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken

BELANGRIJK: voor alle selecties maar op één knop tegelijk drukken
STAP 1

Inschakelen van het apparaat
De stekker van de meegeleverde voedingskabel aansluiten op een gewoon
stopcontact van 220 V, vervolgens de achterkant van de stekker plaatsen in de
hiervoor bestemde aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
Op de toets"in- en uitschakelen" aan de linkerkant drukken. Het apparaat
voert onmiddellijk een snelle zelftest uit en na een paar seconden verschijnt op het
display het bericht "Programma selecteren" vergezeld door een dubbele beep; het
apparaat is gereed voor gebruik van alle 4 kanalen.

STAP 2

Het programma selecteren
Selecteer het gewenste programma door te drukken op de toetsen "Programs"
aan de linkerkant; elke keer als op een van deze toetsen gedrukt wordt, verschijnt
de naam en de duur van het programma.
Voor snellere selectie wordt aanbevolen de lijst met programma's te raadplegen
teneinde het nummer van de behandeling die u uit wilt voeren te selecteren.

STAP 3

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied, zoals in elk
programma aangegeven, en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van
elke diffuser in de beschikbare uitgangen plaatsen.

STAP 4

Op Start P/R drukken
De selectie van het programma bevestigen door te drukken op de toets "Start
P/R" aan de zijkant; de led Magneet licht op wat aangeeft dat de magneettherapie
actief is.

STAP 5

Op Start/Stop van het gebruikte kanaal drukken.
Om de behandeling te beginnen, drukken op de toets "Start/Stop" van het
kanaal dat u wilt gebruiken. Het lampje van het geactiveerde kanaal licht op.
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DUUR VAN DE BEHANDELING

De totale tijd is voor elke behandeling reeds automatisch ingesteld en kan
niet gewijzigd worden.

PAUZE IN DE BEHANDELING
Om de lopende behandeling tijdelijk te onderbreken, drukt u op de toets"
Start P/R"; en om de behandeling weer te starten, opnieuw op "Start
P/R" en daarna de "Start/Stop" van het gebruikte kanaal.

STOPPEN VAN DE BEHANDELING
Om de lopende behandeling te stoppen, gedurende drie seconden de
toets
"Start P/R".

Vermogen van de behandeling
Het meest geschikte vermogen voor elke behandeling is automatisch
ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

EINDE VAN DE BEHANDELING
Het apparaat waarschuwt u met een pieptoon wanneer de behandeltijd
afgelopen is: het apparaat uitschakelen door te drukken op de toets "inuitschakelen".
De gebruikte accessoires opbergen.
Het apparaat is uitgerust met een instrument dat het na 60 minuten na
afloop van de laatst uitgevoerde behandeling en/of bewerking automatisch
uitschakelt.

TAAL INSTELLEN (optioneel) (voor
modellen voor de buitenlandse markt)
Voor het instellen van de taal naar het hoofdmenu gaan en de toets
"Language" gedurende vijf seconden ingedrukt houden; de gewenste
taal instellen, bijvoorbeeld Engels, met de toetsen aan de zijkant;
bevestigen door te drukken op de toets "Start P/R". Op dit punt worden
de berichten op het display uitsluitend in de gewenste staal geschreven.
Voor het wijzigen van de instellingen de hierboven beschreven handeling
herhalen.

PERIODE VAN INACTIVITEIT
Gedurende de periode van niet-gebruik voor langere tijd zijn geen speciale
voorzorgsmaatregelen nodig, mits de opslagplaats schoon en stofvrij is
met een temperatuur tussen -10 en 70 graden Celsius.
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MOGELIJKHEID OM TWEE PROGRAMMA'S TEGELIJK IN TE STELLEN
BELANGRIJK: met dit apparaat is het mogelijk om twee verschillende programma's op hetzelfde moment
uit te voeren, alsof u twee volledig onafhankelijke apparaten tot uw beschikking heeft: vervolgens kan de
gebruiker kiezen om twee verschillende behandelingen uit te voeren of het apparaat voor een andere
persoon te gebruiken, waar bij voor elk persoon het gewenste programma geselecteerd wordt. Voor het
inschakelen van deze optie:
• Het apparaat inschakelen door te drukken op de toets "in- en uitschakelen" bovenaan rechts;
• De aansluiting van de diffuser/diffusers van de kanalen 1 en 2 inbrengen;
• Het gewenste programma selecteren, bijvoorbeeld programma nummer 4 "Artritis".
• Drukken op de toets "in- en uitschakelen" bovenaan rechts;
• De aansluiting van de diffuser/diffusers van de kanalen 3 en 4 inbrengen;
• Het gewenste programma selecteren, bijvoorbeeld programma nummer 27 "Enkelpijn".
De uitgangen 1 en 2 worden ingeschakeld voor het programma “Artritis”, en de uitgangen 3 en 4 voor
het programma "Enkelpijn".
• Bevestig de keuze van de twee programma's door tegelijk te drukken op de toetsen "Start P/R" op uw
toetsenbord. De twee lampjes "Magneet" lichten op;
• Om te beginnen met de behandeling, met één tegelijk op de toetsen "Start/Stop" van de kanalen die u
wenst te gebruiken. Het lampje van de geactiveerde kanalen lichten op.

WAT TE DOEN VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE TECHNISCHE
DIENST
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Probleem
Kan niet worden ingeschakeld
met de voedingskabel

Mogelijke oorzaak

Remedie

- Controleren of er netstroom
aanwezig is

- De voedingskabel aansluiten

Het programma wordt niet gestart
- Geen programma geselecteerd
- Geen programma geactiveerd
Gebrek aan impuls in de test van
de uitgangen

Geen stimulatie

Het apparaat wordt geblokkeerd
en gaat in pauzestand

- Kapotte kabel
- Kabel niet goed geplaatst

- Het programma selecteren
- Druk op de toetsen "Start P/R"
en "Start/Stop".
- Controleren met behulp van een
andere kabel
- De kabel goed inbrengen

- Met de magneettherapie- Er is geen oplossing nodig, het is
behandelingen wordt geen enkele
normaal dat geen enkele
stimulatie waargenomen
stimulatie waargenomen wordt
- Aansluiting van de diffuser
niet goed ingebracht

-Steek de aansluiting goed in het
apparaat en start de
behandeling opnieuw

In het geval het probleem blijft aanhouden, contact opnemen met de klantenservice
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INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
MAGNETISCHE DIFFUSER MOD. 100

ALGEMENE INFORMATIE
• Het apparaat wordt geleverd met twee magnetische diffusers die bestaan
uit een positieve (+) en negatieve (-) pool zoals hiernaast getoond.
• Er moet altijd voor gezorgd worden dat de elektromagnetische diffusers
uitsluitend aangesloten worden voor het gebruik van de
magneettherapie-programma's (anders kan het apparaat beschadigd
worden), met inachtneming van de polariteiten voor toepassing zoals in
de afbeeldingen weergegeven.
• De diffusers kunnen ook op kleding of gips aangebracht worden, ze
hoeven niet in direct contact met de huid aangebracht te worden.
• De diffusers niet in direct contact met wonden en zweren aanbrengen.
• De aansluiting van elke gebruikte diffuser in de beschikbare uitgangen
plaatsen.
• Tijdens de werking wordt geen enkele trilling waargenomen, omdat het
gegenereerde magnetische veld alleen met speciale instrumenten
waargenomen kan worden.
• Belangrijk: om mogelijke problemen met het apparaat te voorkomen,
eerst de aansluiting van de diffuser in de uitgang steken (bijvoorbeeld nr.
1), en vervolgens de behandeling starten; de aansluiting mag tijdens de
behandeling niet verwijderd worden (als de diffuser van het apparaat
losgekoppeld moet worden, eerst op de toets "Start P/R" drukken of
het apparaat uitschakelen met de toets "in- en uitschakelen". De
reactie van het lichaam op elke behandeling verschilt van persoon tot
persoon.
• Voor wat betreft het aantal sessies, is één tot twee keer herhalen van de
behandeling per dag over het algemeen voldoende. Het wordt
aangeraden uw arts te raadplegen voor eventuele vragen en om het
aantal herhalingen van de behandelingen te bepalen.
• Op pagina 20 wordt een kaart getoond van de spieren van het menselijk
lichaam, die gevolgd kan worden voor een juiste plaatsing van de
accessoires in alle beschikbare behandelingen.

PLAATSING VAN DE DIFFUSERS
Voor maximale effectiviteit moeten de diffusers gepositioneerd worden op
het te behandelen gebied van het lichaam, met inachtneming van de in de
instructies aangegeven polariteit.
In sommige gevallen waarin de elektromagnetische diffuser toegepast
wordt, kan de plaats hiervan bepalend zijn voor het succes van de
magneettherapie.
U kunt een of twee diffusers tegelijk gebruiken.
Wij raden het gebruik van maximaal twee diffusers tegelijk aan.
In het geval van gebruik van een diffuser, de positieve kant (+) op de huid
plaatsen (zie bijvoorbeeld de toepassing op de hand).
In het geval gebruik van twee tegengestelde diffusers (bijvoorbeeld één op
de palm en de andere op de rug van de hand) op de huid van het ene
lichaamsdeel de positieve (+) kant plaatsen en op de andere de negatieve
kant (-).
In het geval van gebruik van twee diffusers naast elkaar, de positieve kant
(+) van beide diffusers op de huid plaatsen (zie bijvoorbeeld toepassing op
de nek).
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PLAATSING VAN DE DIFFUSERS MET DE BANDEN
De diffusers kunnen waar dit mogelijk is in de meegeleverde elastische
banden geplaatst worden; in het geval dat banden uitgerust zijn met
zakjes, kan de diffuser hierin gedaan worden.
Het apparaat wordt geleverd met twee soorten banden waar afhankelijk
van het te behandelen gebied uit gekozen kan worden:
• korte elastische band
indien maar één diffuser geplaatst kan worden
• lange elastische band
indien twee diffusers geplaatst kunnen worden

PLAATSING VAN DE DIFFUSERS MET DE BIOACCESSOIRES
U kunt de diffusers ook gebruiken met de voor het te behandelen gebied
geschikte bio-accessoires door de diffuser in de hiervoor bestemde
diffuser-houder te plaatsen (zie foto's voor een voorbeeld). Op deze
manier is de behandeling effectiever.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES: BIOACCESSOIRES

ALGEMENE INFORMATIE
Voor wie optimaal gebruik wil maken van de mogelijkheden van het apparaat door de verspreiding
van het magnetisch veld te vergroten en om dus een groter gebied te behandelen, zijn enkele bioaccessoires ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in plaats van de magnetische diffusers. Het
wordt aangeraden om het voor het te behandelen gebied meest geschikte bio-accessoire te
gebruiken, zoals hieronder vermeld.
Alle bio-accessoires zijn gemaakt van ademend materiaal dat een antibacteriële behandeling
ondergaan heeft.
Let op: vanwege hun bijzondere samenstelling moeten de bio-accessoires droog gereinigd worden
in overeenstemming met de instructies op het etiket.

AANSLUITEN VAN DE BIO-ACCESSOIRES
Voor de beste resultaten wordt, indien mogelijk, het gelijktijdig gebruik
aanbevolen van de magnetische diffusers en de bio-accessoires (zie:
"Plaatsing van de diffusers met de bio-accessoires").
De te gebruiken programma's zijn hetzelfde, en gekozen kunnen worden
op basis van te behandelen gebied en de te behandelen aandoening.
• Breng uzelf in een comfortabele positie.
• Sluit het bio-accessoire met de meegeleverde kabel aan op het
apparaat (de aansluiting moet in een van de beschikbare uitgangen
gedaan worden, de knop moet direct op het bio-accessoire worden
aangebracht).
• Bevestig de selectie van het programma door op de toets "Start P/R" te
drukken.
• Om de behandeling te beginnen, drukt u op de toets "Start/Stop" van het gebruikte kanaal.
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Nekband
Productcode BIOFC
Gebruik dit bio-accessoire bij behandelingen van uw hals
en nek (artrose in de nek, stijve nek, nekpijn, enz.).

Gilet
Productcode BIOGIL

Gebruik dit bio-accessoire bij behandelingen op de borst en
de rug (dorsalgie, rugpijn, pijn aan de wervelkolom, enz.).

Schouderband
Productcode BIOSPAN

Dit is een accessoire dat gebruikt kan worden op veel
gebieden van het lichaam en dus geschikt is voor
verschillende behandelingen (artrose, artritis, periartritis,
kneuzingen, botbreuken enz.).

Want
Productcode BIOGUA

Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelingen van de hand
artrose, artritis, botbreuken, dislocaties, tintelingen, enz.).
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Nierband
Productcode BIOFR
Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelingen van de
onderrug, de bovenrug en de buik (kneuzingen,
aandoeningen van de onderrug, rugpijn, menstruatiepijn,
artrose, artritis, hernia, enz.).

Masker
Productcode BIOMASK

Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelen van het gezicht
(hoofdpijn, pijn aan de trigeminus). Maakt het mogelijk om
de behandelingen met meer comfort en op een groter
gebied uit te voeren.

Slippers
Productcode BIOCIA

Alle behandelingen van de voeten kunnen met deze
comfortabele slippers worden uitgevoerd.
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Legging
Productcode BIOLEG
Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelingen aan de
knieën en benen (letsel aan de meniscus, artrose, artritis,
enz.).

Laars voor been
Productcode BIOGAM

Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelingen van het
been (verstuikingen, artrose, artritis, enz.).

Enkelschoen voor voet
Productcode BIOSTI

Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelingen van de
enkel en de voet (pijnlijke hiel, verstuikingen, enz.).

Helm
Productcode BlOHEL

Dit bio-accessoire gebruiken bij behandelingen van het
hoofd (hoofdpijn, nekpijn, enz.).
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MAGNETISCHE MAT
's-Nachts kan met behulp van de biomat de voor overdag gekozen magnetotherapeutische
behandeling uitgevoerd worden om de resultaten hiervan te verbeteren.
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KAART VAN DE SPIERLAGEN VAN HET MENSELIJK LICHAAM

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Voorhoofdspieren
spieren oogkas - oogleden op het jukbeen
jukbeenspieren
kinspieren
trapeziusspier
grote borstspier
grote getande spier
biceps van de bovenarm
grote schuine buikspier
buitenwaarts draaiende onderarmspier
lange handpalmspier
spanner van peesblad van bovenbeen
rechte dijspier
kleermakersspier
middelste brede spier
tweelingspier
voorste scheenbeenspier
korte strekking van de vingers
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19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Slaapbeenspier
kauwspieren
tweekoppige spier in halsgebied
schouderbladheffer
gezichtsspieren van de nek
deltavormige spier
kleine borstspier
ravenbek-armspier
rechte buikspier
kleine schuine buikspier
ulnaire handbuiger
grote lendenspier
brede middenspier
kamspier
lange dijaanvoerder
laterale brede dijspier
lange kuitbeenspier
scholspier
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37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Onderdoornspier
triceps van de bovenarm
ulnaire handbuiger
halfpezige spier
tweehoofdige dijspier
halfvliezige spier
tweehoofdige kuitspier
Achillespees
trapeziusspier
grote ronde armspier
brede rugspier
ulnaire handbuiger
vingerstrekker
handwortelstrekker
grote bilspier
tussenbeenspieren van de hand
slanke dijbeenspier
scholspier

M.IT

MAGNEETTHERAPIEPROGRAMMA'S
(Van medische aard, dienen onder medisch toezicht te worden uitgevoerd)
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MAGNEETTHERAPIEPROGRAMMA'S
(Van medische aard, dienen onder medisch toezicht te worden uitgevoerd)
Nr. programma
programma
Nr.

00
01
35
02
36
03
37
04
38
05
39
06
40
07
41
08
42
09
43
10
44
11
45
12
46
13
47
14
48
15
49
16
50
17
51
18
52
19
53
20
54
21
55
22
56
23
57
24
58
25
59
26
60
27
61
28
62
29
63
30
64
31
65
32
66
33
67
34
68
69
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PROGRAMMA
PROGRAMMA

OP
OP
BLADZIJDE
BLADZIJDE
24

Uitgangentest
Systematisch
programma
Pijn
in de schouder
Intensief systematisch
programma
Lumbosacrale
pijn
Metatarsale pijn
Spierpijn
Artritis
Pijn
in de voetzool
Heupartrose
Wervelpijn
Enkelartrose
Dorsalgie
(van spieren/skelet)
Nekartrose
Kneuzingen (spier)
Knie-artrose
Hernia
Artrose van
de elleboog
Plantaire
fasciitis
(tenniselleboog)
Vingerartrose
Fibromyalgie
Rugartrose
Fracturen
Algemene
artrose
Nasale
fracturen
Lumbale artrose
Gewrichtsontstekingen
Handartrose 1
Meniscusletsel
Polsartrose
Meniscusletsel
2
Schouderartrose
Lage rugpijn
Slijmbeursontsteking
Dislocaties
Patellofemoraal
pijnsyndroom
Reumatische
aandoeningen
Kneuzingen
(spieren)
Pijn
in de trapeziusspier
Discopathie van de knie
Osteoartritis
Verstuiking van
Osteoartritis
vande
deknie
hand
Verstuikingen
Osteoporose
Pijn in de ledematen
Periartritis
(schouderletsel)
Pijn
in
de
elleboog
Nasleep van fracturen
Pijn in devan
polsletsel
Nasleep
Pijn in de hand
Voetreflexologie
Pijn in de enkel
Vertraagde
vorming van wondweefsel
Nekpijn
Carpaletunnelsyndroom
Pijn in de wervelkolom
Spierverrekking
Pijn door coaxtrose
Talalgia
Pijn in dehiel
deltaspier
Pijnlijke
Pijn in de quadriceps
Tendinitis
Pijn in hetTendinitis
skelet
Patellaire
Rugpijn
Night
Therapy - Osteoporose (optioneel)
Stijve nek
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25
51
25
52
26
53
27
54
28
55
29
56
30
57
31
57
32
58
33
59
34
60
27
61
34
62
35
62
35
62
36
63
37
64
38
64
39
65
40
66
41
67
41
68
42
69
42
70
42
70
43
71
44
72
45
73
46
74
47
75
48
75
49
75
50
76
51
77
78
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Slechts sinds een aantal decennia worden magnetische velden gebruik voor therapeutische
doeleinden in zowel openbare als privéklinieken. Met de term magnetische therapie wordt bedoeld
de therapeutische toepassing van een voornamelijk magnetisch veld dat gegenereerd wordt door
lage frequenties (onder 100 Hz), en met de term elektromagnetische therapie wordt het gebruik
bedoeld van aanzienlijk hogere frequenties (voorbeeld 27,125 Khz).
Op een frequentie van boven de 500 Hz wordt meestal een pijnstillend effect, maar nauwelijks
biostimulerend effect verkregen. Met de frequenties van dit apparaat, die lager dan 100 Hz zijn,
worden echter goede biostimulerende effecten bereikt.
Het belangrijkste verschijnsel dat zich voordoet i biologisch weefsel dat blootgesteld wordt aan
een magnetisch veld voordoet is het optreden van geïnduceerde microstroom die met het lichaam
samenwerkt.
Een groot deel van eiwit macromoleculen, biopolymeren, beschikken over piëzo-elektrische
eigenschappen en fungeren als omvormers, in de zin dat elke toegepaste thermische,
elektromagnetische of mechanische variatie omgezet wordt in een variatie van hun elektrische
toestand.
Een schadelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een trauma, leidt tot een depolarisatie van deze
eiwitstructuren met een vermindering van het transmembrane potentiaal van de cel.
De door de magneettherapie gegeneerde microstroom zorgt voor herpolarisatie van biopolymeren
waardoor het juiste elektrische potentiaal hersteld wordt, zodat de bewegingen van de ionen
versneld worden en dus de kinetiek van de enzymen hervat wordt: simpel gezegd wordt de
werking van de beschadigde weefsels in kortere tijd aangevuld/hersteld.
Hieronder vindt u voor elk gebied een afbeelding waarop getoond wordt hoe de
elektromagnetische diffusers geplaatst kunnen worden; over het algemeen wordt aangeraden om
de diffusers op de pijnlijke lichaamsdelen te gebruiken.
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MAGNEETTHERAPIE

BEHANDELING MET MAGNETISCHE ENERGIE

MAGNEETTHERAPIE

Programma

UITGANGENTEST

Nr. 00

Beschrijving
Dit programma wordt gebruikt om te controleren of de kanalen goed werken, alsmede voor controle van het
uitgangsvermogen en de werking van de magnetische diffusers.
STAP 1
Inschakelen
van het
apparaat

STAP 2
Het
programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

STAP 4 Op Start P/R drukken

Plaats de diffuser in het midden van het toetsenbord op "TEST ZONE" met de negatieve pool (-) naar
beneden in contact met de "TEST ZONE".

STAP 5 Op Start/Stop van het gebruikte kanaal drukken.
Het display verschijnt het vermogen (100%) als de diffuser juist gepositioneerd is.
Na de test het apparaat uitschakelen en de aansluiting verwijderen, of doorgaan met de behandelingen door
een ander programma te selecteren na Start P/R gedurende drie seconden in te drukken.
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Programma's

Nr. 1
Nr. 2

(algemene pijn met betrekking tot de skeletspieren)
Beschrijving

Aanbevolen programma voor hieronder niet vermelde aandoeningen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het
programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen.

MAGNEETTHERAPIE

SYSTEMATISCH PROGRAMMAINTENSIEF SYSTEMATISCH PROGRAMMA

Duur van behandeling nr. 1: 35 min.
Duur van behandeling nr. 2: 50 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

METATARSALE PIJN

Programma

Nr. 3

Beschrijving
Het is raadzaam deze behandeling uit te voeren in het geval van pijn in het gebied van de middenvoet, dat
is het deel van het voet dat bestaat uit vijf lange, dunne botten die parallel gepositioneerd zijn tussen de
voetwortel en de tenen.
STAP 1

Het apparaat
inschakelen

STAP 2

Het programma
selecteren

STAP 3

Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting van de
huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het desbetreffende bioaccessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling: 25 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

Programma's

Nr. 04
Nr. 12

Artrose is een chronische ziekte die op een degeneratieve manier de gewrichten beïnvloedt, en leidt
tot het progressieve functieverlies van de anatomische delen die de gewrichten vormen. Artritis is
een ontsteking van de zachte weefsels in de gewrichten van het menselijk lichaam als gevolg van
verschillende oorzaken (infectie, een jichtaanval, problemen van het immuunsysteem, enz.).
STAP 1

STAP 2

Inschakelen van
het apparaat

Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4
Op Start P/R
drukken

STAP 5
Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen.

MAGNEETTHERAPIE

ARTRITIS
ALGEMENE ARTROSE

.
Duur van behandeling nr. 4: 30 min.
Duur van behandeling nr. 12: 60 min
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld. Na afloop van de
behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de
aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

HEUPARTROSE

Nr. 05

Beschrijving

Heupartrose is een van de meest voorkomende ziekten en veroorzaakt pijn en stijfheid van het gewricht, in
het bijzonder tijdens beweging.
STAP 1

STAP 2

Inschakelen van
het apparaat

Het
programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting van
de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het desbetreffende
bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1).

.

Duur van behandeling: 50 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld. Na afloop van de
behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de
aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma

Nr. 06

Beschrijving
Bij enkelartrose wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren.
STAP 1
Het apparaat
inschakelen

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld
kanaal 1).

MAGNEETTHERAPIE

ENKELARTROSE

Duur van behandeling: 45 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld. Na afloop van de
behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de
aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma

Nr. 07

Beschrijving

Nekartrose is een degeneratieve aandoening van de halswervels en houdt verband met overmatige
spanning veroorzaakt door hypertone spieren (vaak dun maar zeer gespannen), die de beweeglijkheid en
ruimte van de halswervels beperken.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de huid en
waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het desbetreffende bioaccessoire. De aansluitingen van de diffusers in de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Programma

Nr. 08

Duur van behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Beschrijving

afloopuit
vanverslechtering
de behandelingvan
hethet
apparaat
uitschakelen
de toets
aan de
Knie-artroseNa
bestaat
kraakbeen
dat dit met
gewricht
bedekt.
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies

MAGNEETTHERAPIE

MAGNEETTHERAPIE

NEKARTROSE

De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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KNIEARTROSE

STAP 1

STAP 2

Inschakelen van
het apparaat

Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur van de behandeling: 50 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.

Duur van de behandeling: 55 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling36het
apparaat uitschakelen met de toets aan
Versie 02 van 27.01.14
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MAGNEETTHERAPIE

ARTROSE VAN DE ELLEBOOG (tenniselleboog)

Programma

Nr. 09

Beschrijving

Artrose is een degeneratieve gewrichtsziekte van progressieve aard die zijn oorsprong heeft in het
kraakbeen en die zich met de tijd uitbreidt tot andere componenten van het gewricht. De artrose uit
zich in pijn van de bewegingen van de elleboog en vooral in een verminderde beweeglijkheid van
het gewricht bij buigen en strekken.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling: 55 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

nr. 10

Bijvingerartrose wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal
1).

Duur van de behandeling: 45 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

VINGERARTROSE

Programma's
Programma's
Nr.
Nr.1411
Nr.
Nr.1513

Beschrijving

Rugartrose is een ontsteking van het bovenste/middelste deel van de wervelkolom door slijtage van
het kraakbeen in de gewrichten en een geleidelijke verandering van botten en spieren. Lumbale
artrose bevindt zich daarentegen in het onderste deel van de rug.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Beschrijving
Bij handartrose of polsartrose wordt aanbevolen om de hiervoor bestemde

Duur van de behandeling nr.11: 40 minuten
STAP 2
STAP
3
de behandeling
nr. 13: 45
minuten

STAP
Duur 1van

STAP 4

STAP 5

De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Op Start/Stop van
Het
Inschakelen
van vanHet
Opmet
Startde
P/R
Na afloop
deprogramma
behandeling het apparaat uitschakelen
toets aan het gebruikte
accessoire
zijkant en deselecteren
aansluiting verwijderen.
hetde
apparaat
drukken
kanaal drukken.
aansluiten

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

MAGNEETTHERAPIE

RUGARTROSE
HANDARTROSE
LUMBALE
ARTROSE
POLSARTROSE

behandeling uit te voeren.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal
1).

Duur van de behandeling nr.14: 40 minuten
Duur van de behandeling nr. 15: 50 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma's

MAGNEETTHERAPIE

SCHOUDERARTROSE

Nr. 16

Beschrijving

Schouderartrose is een aandoening die veroorzaakt wordt door vroegtijdige slijtage van de
gewrichtskommen waardoor de arm niet normaal kan functioneren, en die voor veel pijn zorgt.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.

De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur van de behandeling: 45 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de
aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

nr. 17

Onder slijmbeursontsteking wordt een ontstekingsproces van de slijmbeurs van een gewricht verstaan.
Bij slijmbeursontsteking wordt de beweging van de pees moeilijk en pijnlijk. Bovendien verergert de
beweging van pezen en spieren op de ontstoken slijmbeurs de ontsteking, waardoor het probleem
aanhoudt.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal
1).

Duur van de behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

SLIJMBEURSONTSTEKING

MAGNEETTHERAPIE

CHONDROMALACIA PATELLA

Programma

nr. 18

Beschrijving
Chondromalacia patella is een aandoening van het kraakbeen rond de knieschijf.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur van de behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Nr. 19

Beschrijving
Kneuzingen zijn het resultaat van traumatisch letsel, vergezeld door een min of meer aanzienlijke
bloeduitstorting.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal
1).

.

Duur van de behandeling: 35 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

KNEUZINGEN (spieren)

MAGNEETTHERAPIE

Programma

DISCOPATHIE

Nr. 20

Beschrijving

Discopathie is de degeneratie van de tussenwervelschijf, het soort van kussentje dat zich tussen de

ene en andere wervel bevindt met het doel om beweging en schokdemping te vergemakkelijken.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling: 35 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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VERSTUIKING VAN DE KNIE
VERSTUIKINGEN

Nr. 21
Nr. 22

Verstuikingen van de knie treden op als gevolg van trauma's door sportblessures, ongevallen op het

werk, enz. die het kniegewricht onderwerpen aan een druk buiten de fysiologische grenzen van de
bewegingsruimte van het gewricht, wat resulteert in instabiliteit van het gewricht.
STAP 1

STAP 2

Inschakelen van
het apparaat

Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de huid,
en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden
of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in de uitgangen plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

MAGNEETTHERAPIE

Beschrijving

Programma's

Duur van de behandeling nr.21: 25 minuten
Duur van de behandeling nr. 22: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

GEWRICHTSPIJN - PIJN IN DE ELLEBOOG
PIJN IN DE POLS

Programma's

Nr. 23-24
Nr. 25

Beschrijving
Het wordt aanbevolen om de behandeling "gewrichtspijn" uit te voeren in het geval van
gelokaliseerde pijn in de gewrichten.
I Pijn in de elleboog kan veroorzaakt worden door artritis, trauma's van het gewricht, de spieren, de
pezen en de omringende ligamenten. De meest voorkomende pijn in de elleboog is de
tenniselleboog, veroorzaakt door sporten die leiden tot een verkeerde greep van de hand, tuinieren,
enz.
II Pijn in de pols kan veroorzaakt worden door trauma's aan de pezen, door neuritis of artrose, die
de beweging van de hand beperken.
I

STAP 1

Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling nr.23: 60 min. / behandeling nr. 24: 35 min.
Duur van de behandeling nr. 25: 25 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de
aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
Versie 02 van 27.01.14
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PIJN IN DE HAND

Programma

Beschrijving
De hand is het meest flexibele en veelzijdige orgaan van ons lichaam: juist om deze reden wordt de
hand zo vaak blootgesteld aan trauma's en in sterke mate getroffen door degeneratieve processen met
betrekking tot veroudering en gewrichtsslijtage.
II

STAP 1

Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal
1).

Duur
de

van

behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

nr. 26

MAGNEETTHERAPIE

Programma

PIJN IN DE ENKEL

nr. 27

Beschrijving

Pijn in de enkel kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals trauma of contusie van
de ligamenten, maar ook door vermoeidheid door overmatig gebruik van het gewricht zelf,
bijvoorbeeld als men te lang gelopen heeft of of gedurende te lange tijd is blijven staan.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling: 60 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.
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Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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CERVICALE ARTROSE

Programma

Beschrijving
Onder cervicale artrose wordt nekpijn verstaan. De pijn komt voort uit de nek en straalt van daar uit naar
de schouders (trapezoïden) en, in ernstige gevallen, de armen, waardoor bewegingen moeilijk worden.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de huid
en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het desbetreffende bioaccessoire. De aansluitingen van de diffusers in de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur
de

van

MAGNEETTHERAPIE

nr. 28

behandeling: 60 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant
en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

PIJN IN DE
WERVELKOLOM

Programma

nr. 29

Beschrijving
Syndromen van de wervelkolom (cervicaal /lumbaal syndroom) zorgen voor pijn als gevolg van
houding en beweging, veroorzaakt door degeneratieve processen, maar ook door een slechte
houding of continue overbelasting met verstoring van het evenwicht tussen spieren, pezen en
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

ligamenten.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
de

van

behandeling: 35 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma

nr. 30

Beschrijving

Coxartrose is een chronische degeneratieve aandoening van het kraakbeen van de heup door slijtage
van het gewricht die zich geleidelijk ontwikkeld en normaal lopen belet.
III

STAP 1

Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal
1).

Duur

van de

behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

PIJN DOOR COAXTROSE

MAGNEETTHERAPI

Programma

PIJN IN DE DELTASPIER

nr. 31

Beschrijving

Het wordt aanbevolen om de behandeling "pijn in de deltaspier" uit te voeren in het geval van
gelokaliseerde pijn in de gewrichten.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
de

van

behandeling: 35 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

Programma

Nr. 32

Het wordt aanbevolen de behandeling "pijn in de quadriceps" uit te voeren in het geval van algemene
pijn in de voorkant van het bovenbeen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal

1).

Duur van de behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de aansluiting
verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

PIJN IN DE
QUADRICEPS

MAGNEETTHERAPI

Programma

PIJN IN HET SKELET

Nr. 32

Beschrijving

Aanbevolen programma voor aandoeningen van het skelet die niet in de handleiding beschreven
worden.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen.

Duur
van
de

behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.

Versie 02 van 27.01.14

56- 82

M.IT

Programma's
Nr. 34
Nr. 35

Beschrijving

Het wordt aanbevolen de behandeling "rugpijn" uit te voeren in het geval van algemene rugpijn.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld
kanaal 1).

Duur van behandeling nr. 34 en nr. 35: 60 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.

Versie 02 van 27.01.14

57- 82

M.IT

MAGNEETTHERAPIE

RUGPIJN
SCHOUDERPIJN

MAGNEETTHERAPIE

LUMBOSACRALE PIJN

Programma

Nr. 36

Beschrijving
Dit is pijn die acuut of chronisch kan zijn en afkomstig is van letsel aan het ruggenmerg of de
zenuwwortels. Minder vaak wordt deze pijn veroorzaakt door dieper gelegen organen: de nieren,
de pancreas, de colon, en de bekkenorganen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.
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Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

Programma

nr. 37

Spierpijn komt veel voor en kan meer dan één spier betreffen. Spierpijn kan ook betrekking hebben op

ligamenten, pezen, spierlagen en zachte weefsels die de spieren, botten en organen met elkaar
verbinden. Spierpijn is meestal gerelateerd aan overmatige spanning of spierblessures die veroorzaakt
worden door lichaamsbeweging of een fysiek veeleisende baan.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld
kanaal 1).

Duur van de behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en
de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

SPIERPIJN

MAGNEETTHERAPIE

Programma

PIJN IN DE VOETZOOL

nr. 38

Beschrijving

Het wordt aanbevolen dit programma te kiezen in het geval men pijn in de voetzool heeft.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting van
de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het desbetreffende
bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur

van

behandeling: 25 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en de
aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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de

Programma

nr. 39

Beschrijving
Een uitgebreid systeem van subtiele zenuwen, die beginnen in de wervels en zich vertakken in de
ligamenten en zich uitbreiden naar de tussenwervelschijven is verantwoordelijk voor wervelpijn. Uit
recente studies is gebleken dat de voornaamste oorzaken van wervelpijn een slechte houding, een
slechte lichamelijke conditie, overgewicht en stress zijn.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting
van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld
kanaal 1).

Duur van de behandeling: 20 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

WERVELPIJN

MAGNEETTHERAPIE

Programma

DORSALGIE (van spieren/skelet)

nr. 40

Beschrijving
Dorsalgie bestaat uit pijnsymptomen van de achterkant van de wervelkolom.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting van de
huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het desbetreffende bioaccessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van de behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma's
Nr. 41
Nr. 42

Beschrijving

MAGNEETTHERAPIE

KNEUZINGEN (spier)
HERNIA

Onder hematoom wordt verstaan een verzameling van bloed die uit de bloedsomloop gelopen is
en zich bevindt in een weefsel of een holte van het organisme.
Hernia is een aandoening van de wervelkolom die bestaat uit een breuk of verschuiving van de
tussenwervelschijven en daaruit voortvloeiende dislocatie van de nucleus pulposus.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.

De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur van behandeling nr. 41: 25 min.
Duur van behandeling nr. 42: 30 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan
de zijkant en de aansluiting verwijderen.
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Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.

Versie 02 van 27.01.14

65- 82

M.IT

MAGNEETTHERAPIE

PLANTAIRE FASCIITIS

Programma's
Nr. 43

Beschrijving
Plantaire fasciitis is de meest voorkomende oorzaak van pijn in de hiel. Het komt vooral voor bij
sportbeoefenaars en wordt veroorzaakt door voortdurende herhaalde overbelasting van de voet.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van

de

behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant
en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

Fibromyalgie is een aandoening die gekenmerkt wordt door chronische wijdverspreide spierpijn in
combinatie met stijfheid.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van de

MAGNEETTHERAPIE

Programma
nr. 44

FIBROMYALGIE

behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

FRACTUREN

nr. 45

Beschrijving
Een fractuur is een botbreuk.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
de

van

behandeling: 50 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en
de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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nr. 46

Beschrijving
Dit programma is geschikt bij neusfracturen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of
met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van
de

MAGNEETTHERAPIE

NEUSFRACTUREN

Programma

behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en
de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma's

GEWRICHTSONTSTEKING - MENISCUSLETSEL 1
MENISCUSLETSEL 2

Nr. 47-48
Nr. 49

Beschrijving
Ontsteking (pijn, warmte, roodheid, zwelling) van een gewricht (de verbinding tussen twee botten,
die beweging mogelijk maakt).
De meniscus bestaat uit vezelkraakbeenweefsel en heeft een belangrijke rol in het kniegewricht.
In geval van ernstig letsel wordt aanbevolen het programma "meniscusletsel 2" te kiezen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur

van

behandeling nr. 47: 50 min. / behandeling nr. 48: 30 min. Duur van
behandeling nr. 49: 35 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.

Versie 02 van 27.01.14

70- 82

M.IT

Beschrijving

nr. 50

Lombalgie wordt gedefinieerd als de pijn die het onderste deel van de wervelkolom en het
heiligbeen betreft.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of
met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van de

MAGNEETTHERAPIE

Programma

LAGE RUGPIJN

behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en
de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

ONTWRICHTINGEN
REUMATISCHE AANDOENINGEN

Programma's
Nr. 51
Nr. 52

Beschrijving

Ontwrichting is een trauma van het gewricht, waarbij de uiteinden van de botten verschuiven en
uit hun normale positie draaien, waardoor ze geblokkeerd worden.
Reumatische aandoening of acuut reuma is een ontstekingsziekte die de gewrichten, het hart, de
huid en het centrale zenuwstelsel treft.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van

behandeling nr. 51 en nr. 52: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma
nr. 53

Beschrijving

Pijn in de trapeziusspier bestaat uit terugkerende pijn in de trapeziusspier (de spieren tussen de
schouder en nek), en is de meest voorkomende vorm van rugpijn onder werknemers.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of
met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

MAGNEETTHERAPIE

PIJN IN DE TRAPEZIUSSPIER

Duur van de behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

OSTEOARTRITIS VAN DE KNIE

Programma

nr. 54

Beschrijving
Osteoartritis is de meest voorkomende vorm van artritis en wordt gekenmerkt door degeneratie
van gewrichtskraakbeen.
Het wordt aanbevolen om deze behandeling uit te voeren bij osteoartritis aan de knie.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur
de

van

behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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nr. 55

Beschrijving
Osteoartritis is de meest voorkomende vorm van artritis en wordt gekenmerkt door degeneratie
van gewrichtskraakbeen.
Het wordt aanbevolen om deze behandeling uit te voeren bij osteoartritis aan de hand.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of
met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

MAGNEETTHERAPIE

OSTEOARTRITIS VAN DE HAND

Programma

Duur
van
de

behandeling: 20 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

OSTEOPOROSE

nr. 56

Beschrijving
Met de term "osteoporose" wordt een aandoening bedoeld waarbij het skelet onderworpen is aan
een groter risico op fracturen als gevolg van de vermindering van massa en veranderingen van de
microarchitectuur van de botten. Het wordt aanbevolen om de behandelen "osteoporose".
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur
van
de

behandeling: 45 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Beschrijving

"Periartritis" is een aandoening die meestal het schoudergewricht treft. Het komt vooral voor bij
patiënten van middelbare leeftijd. De belangrijkste subjectieve symptomen zijn pijn en verlies van
mobiliteit in het gewricht van het opperarmbeen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

MAGNEETTHERAPIE

PERIARTRITIS (Schouderletsel)

Programma
Nr. 57

Duur van de behandeling: 55 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

NASLEEP VAN FRACTUREN
NASLEEP VAN LETSEL (myofasciale aandoening
aan pezen, spieren of verstuikingen)

Programma's
Nr. 58
Nr. 59

Beschrijving

Onder nasleep worden de veranderingen of aandoeningen verstaan die overblijven als gevolg van
fracturen of letsel/trauma.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van

behandeling nr. 58: 20 min.
Duur van behandeling nr. 59: 30 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma

Nr. 60

Beschrijving
Dit programma geeft een gevoel van ontspanning, rust, en zorgt ervoor dat het organisme in goed
conditie blijft. In het bijzonder kan het aanzienlijke voordelen opleveren voor personen die leiden
aan het bijzonder kan aanzienlijke voordelen opleveren die lijden aan zwellingen en een zwaar
gevoel in de benen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting van
de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in de uitgangen plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

MAGNEETTHERAPIE

VOETREFLEXOLOGIE
(spierpijn in de voet)

Duur
van
de

behandeling: 30 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

VERTRAAGDE VORMING VAN WONDWEEFSEL

Programma

Nr. 61

Beschrijving
Het wordt aanbevolen om deze behandeling uit te voeren bij vertraagde vorming van
wondweefsel, oftewel het opnieuw vormen van weefsel door herstel van een fractuur van gezond
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

botweefsel.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van
de

behandeling: 35 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma

Nr. 62

(door tenosynovitis)

Beschrijving

Het Carpaletunnelsyndroom is de meest voorkomende neuropathie en wordt veroorzaakt door
compressie van de zenuw in de pols waar deze de carpale tunnel passeert.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van de

MAGNEETTHERAPIE

CARPALETUNNELSYNDROOM

behandeling: 45 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

SPIERVERREKKING

Programma

Nr. 63

Beschrijving

Spierverrekking is een zeer veel voorkomende scheuring ten koste van de spieren, die vervolgens
de door het scheuren veroorzaakte letsel moeten genezen. Spierverrekking veroorzaakt spierpijn,
en komt het meest voor in de kuitspieren en de spieren van de bovenbenen en onderarmen.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met
het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

Duur
van de

behandeling: 35 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma's
Nr. 64-65
Nr. 66

Beschrijving

Met talalgie wordt een pijnlijke ontstekingsziekte aan de hiel bedoeld, dus dat deel van de voet
dat bestaat uit de achter- en onderzijde van de hiel, ook wel achtervoet genoemd.
Onder pijnlijke hiel wordt in de medische wereld een vorm van pijn die specifiek betrekking heeft
op de hiel bedoeld.
Tendinitis is de ontsteking van een pees, gewoonlijk als gevolg van een trauma, en veroorzaakt
pijn met verminderde bewegingstonus ter hoogte van de betrokken pees.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffuser/diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de
richting van de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of
met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluiting van de diffuser in de uitgang plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1).

MAGNEETTHERAPIE

TALALGIE - PIJNLIJKE HIEL
TENDINITIS

Duur van behandeling nr. 64: 30 min. / behandeling nr. 65: 35 min.
Duur van behandeling nr. 66: 30 min.
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

PATELLAIRE TENDINITIS

Programma's
Nr. 67

Beschrijving

Patellaire tendinitis betekent de degeneratie en ontsteking van de pees onder de knieschijf. Bij
sporten wordt deze pees in geval van activiteiten zoals springen of stoten onderworpen aan
talloze prikkels, en het is geen toeval dat patellaire tendinitis veel voorkomt bij beoefenaars van
sporten als atletiek, basketbal, voetbal en volleybal.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve kant (+) in contact met de
huid, en één met de negatieve kant (-) en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde
elastische banden of met het desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in
de uitgangen plaatsen (bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur van
de

behandeling: 40 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de
zijkant en de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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Programma

Nr. 68

Beschrijving

's-Nachts kan met behulp van de biomat de voor overdag gekozen magnetotherapeutische
behandeling uitgevoerd worden om de resultaten hiervan te verbeteren.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
Spreid de biomat die uitgerust is met het exclusieve, gepatenteerde "KoralRelax"-systeem uit op
het bed, met het label iets onder het kussen (10 cm.). Met behulp van de speciale kabel de
biomat aansluiten op het apparaat. De aansluiting van kabel in de uitgang steken (bijvoorbeeld
kanaal 1).

MAGNEETTHERAPIE

NIGHT THERAPY
(optioneel)

Duur van de behandeling: 240 minuten

De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na de behandeling wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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MAGNEETTHERAPIE

Programma

STIJVE NEK

Nr. 69

Beschrijving

De stijve nek is een pijn die de onderkant van de hals betreft, zeer pijnlijk is en de normale
bewegingen van het hoofd belet.
STAP 1
Inschakelen van
het apparaat

STAP 2
Het programma
selecteren

STAP 3
Het
accessoire
aansluiten

STAP 4

STAP 5

Op Start P/R
drukken

Op Start/Stop van
het gebruikte
kanaal drukken.

Het accessoire aansluiten.
De diffusers aanbrengen op het te behandelen gebied met de positieve pool (+) in de richting van
de huid en waar mogelijk bevestigen met de meegeleverde elastische banden of met het
desbetreffende bio-accessoire. De aansluitingen van de diffusers in de uitgangen plaatsen
(bijvoorbeeld kanaal 1 en 2).

Duur
van
de

behandeling: 45 minuten
De aanbevolen duur van de behandeling is al ingesteld.
Na afloop van de behandeling het apparaat uitschakelen met de toets aan de zijkant en
de aansluiting verwijderen.

Aantal sessies
De reactie van het lichaam op een dergelijke behandeling verschilt van persoon tot persoon.
Het één tot twee keer herhalen van de behandeling per dag is over het algemeen voldoende.
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ASPECTEN VAN EMISSIE
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

ALGEMENE
INFORMATIE

EMC-TABELLEN VOOR STRALING EN IMMUNITEIT

RF-emissies CISPR 11

Groep 1

Het product PLT09 gebruikt alleen RF-energie alleen voor de interne werking.
Daarom zijn de RF-emissies zeer laag en is het niet waarschijnlijk dat ze storingen
aan nabije elektronische apparatuur veroorzaken.

RF-emissies CISPR 11

Klasse B

Harmonische emissies IEC
61000-3-2
Emissie van
spanningsschommelingen/flikke
ring IEC 61000-3-3

Conform
Klasse A
Conform

Het product PLT09 is geschikt voor gebruik in alle andere gebouwen dan woningen
en gebouwen die rechtstreeks aangesloten zijn op een netwerk van
laagspanningsvoeding dat stroom levert voor gebouwen voor huishoudelijk gebruik.
Het apparaat kan gebruik worden in alle gebouwen, inclusief woningen en
gebouwen die direct aangesloten zijn op het laagspanningsnet dat stroom levert
voor gebouwen voor huishoudelijk gebruik.
Het apparaat kan gebruik worden in alle gebouwen, inclusief woningen en
gebouwen die direct aangesloten zijn op het laagspanningsnet dat stroom levert
voor gebouwen voor huishoudelijk gebruik.

ASPECTEN VAN IMMUNITEIT
Het elektromedisch apparaat PLT09 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker moeten ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Testniveau EN
60601-1-2

Immuniteitstest

Nalevingsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

Elektrostatische ontlading ± 6 kV contact ± 8 kV ± 6 kV contact ± 8 kV De vloer moet van hout, cement of keramisch materiaal zijn.
(ESD)
lucht
lucht
Als de vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de
EN 61000-4-2
relatieve luchtvochtigheid ten minste 30% bedragen.
Transiënten/snelle
± 2 kV
± 2 kV
De kwaliteit van de stroomspanning dient die van een typische
elektrische treinen
hoogspanningslijnen hoogspanningslijnen commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn.
EN 61000-4-4
Pulsen EN 61000-4-5
± 1 kV differentiële ± 1 kV differentiële De kwaliteit van de stroomspanning dient die van een typische
modus
modus
commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn.
< 5% UT
Spanningsdips, korte
De kwaliteit van de stroomspanning dient die van een typische
< 5% UT
(> 95% spanningsdip commerciële of ziekenhuisomgeving te zijn. Als het voor de
onderbrekingen en
spanningsvariaties op de (> 95% spanningsdip van U T ) gedurende gebruiker nodig is dat het apparaat ook tijdens onderbreking
ingangslijnen EN 61000-4- van U T ) gedurende 0,5 cycli
van de netspanning blijft werken, wordt de gebruiker
0,5 cycli
11
aangeraden om het apparaat te voerden met een
40% UT
Uninterruptible Power Supply (UPS) of een batterij.
(60% spanningsdip
40% UT
(60% spanningsdip UT) gedurende 5
cycli
UT) gedurende 5
cycli

Magnetisch veld op
netfrequentie EN 610004-8

Versie 02 van 27.01.14

70% UT
(30% spanningsdip
UT) gedurende 25
cycli
3 A/m

70% UT
(30% spanningsdip
UT) gedurende 25
cycli
<5%
3
A/m
UT

De magnetische velden bij netfrequentie zouden een niveau
moeten hebben dat kenmerkend is voor een commerciële of
ziekenhuisomgeving.
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ALGEMENE

ASPECTEN VAN IMMUNITEIT VOOR RF.
Het model PLT09 is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker moeten ervoor
zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving gebruikt wordt.

Immuniteitstest

Testniveau EN
60601-1-2

Nalevingsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

Geleiding RF EN 61000-4-6 3 Vrms 150 kHz tot
80 MHz
Uitgezonden RF EN 61000- 3 Vrms 80 MHz tot
4-3
2,5 GHz

3 Vrms 150 kHz tot
80 MHz
3 Vrms 80 MHz tot RF-communicatieapparatuur en draagbare en mobiele radio's
mogen niet gebruikt worden in de buurt van een deel van het
2,5 GHz
apparaat, inclusief de kabels, tenzij de aanbevolen afstand in
acht genomen wordt die berekend wordt op basis van de
vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender.
Aanbevolen afstanden d = 1,2 V P 150 kHz tot 80 MHz d = 1,2 V P
80 MHz tot 800 MHz d = 2,3 V P 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen, in watt
(W), van de zender is volgens de fabrikant en d de aanbevolen
scheidingsafstand is in meters (m).
De intensiteit van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch onderzoek van de locatie, kan lager zijn dan het niveau
van naleving van elk frequentiebereik.
Er kan interferentie optreden in de buurt van apparaten met het volgende symbool:

AANBEVOLEN AFSTAND TUSSEN DE RADIOAPPARATUUR
DRAAGBARE EN MOBIELE RADIO'S EN HET APPARAAT PLT09

Het model PLT09 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin door RF uitgestraalde storingen onder controle zijn. De
klant of de gebruiker van het apparaat kan helpen om de elektromagnetische interferentie te voorkomen door een minimale afstand te
waarborgen tussen zowel draagbare als mobiele RF communicatie-apparatuur (zenders) en het apparaat, zoals hieronder wordt aangeraden,
en volgens het maximale uitgangsvermogen van de radiocommunicatie-apparaten zelf.

Maximaal nominaal
Scheidingsafstand van de frequentie van de
zender (m)
uitgangsvermogen van de zender
Van 150 kHz to 80 MHz d = 1.2 V Van 80 MHz to 800 MHz d = 1.2 Van 800 MHz to 2 GHz d = 2.3 V
(W)
^P
V ^P
^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
Voor zenders waarvoor een maximaal uitgangsvermogen opgegeven wordt dat hierboven niet vermeld is, kan de aanbevolen
scheidingsafstand in meters (m) worden berekend met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de
zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender is in watt (W), volgens de gegevens van de fabrikant van
de zender.
Opmerking:
(1) Op 80 MHz en 800 MHz wordt het interval van de hoogste frequentie toegepast.
(2) Deze richtlijnen zijn misschien niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door
absorptie en door de reflectie van structuren, voorwerpen en mensen.
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SERIENUMMER: GEEN
Datum van aankoop: …………………………………………………….
Distributeur:..............................................................

Tel.: ………………………………………………………………………….

GEGEVENS VAN DE KLANT
Naam en voornaam:....................................................................................
Adres:...................................................Provincie:...............Postcode: ......
Telefoon:...........................Netnummer:...................

GEACHTE KLANT,
Wij verzoeken u zo vriendelijk te zijn om deze pagina geheel ingevuld
aan ons terug te sturen.
1 U heeft voor dit elektromedisch apparaat gekozen dankzij: (één of meer keuzes aangeven)
□ kwaliteit-prijs verhouding
□ geboden prestaties (garantie, programma's, accessoires, service, gebruiksgemak)
□ design
□ Advies van vriend/arts/fysiotherapeut/personal trainer
□ televisiereclame en vertrouwen in het merk
□ reclame in tijdschrift
□ overig.......................................................................................................................................
2 Dit elektromedisch apparaat:
□ is het eerste dat ik koop
□ vervangt een oud apparaat ter waarde van ongeveer Euro................................................................................................
□ is een aanvulling op een apparaat (A.u.b. merk aangeven)
3 Bent u van mening dat het product moet worden verbeterd?
□ Nee, aangeven waarom.......................................................................................................................................................
□ Ja, aangeven waarom...........................................................................................................................................................
4 Zou u een kennis/familielid aanraden om dit apparaat te proberen?
□ Nee, reden vermelden.........................................................................................................................................................
□ Ja, reden vermelden.............................................................................................................................................................
5 Vermelden welke programma's gebruikt worden en welke
resultaten bereikt zijn: (één of meer keuzes aangeven)
behandelde

aandoening:

BEREIKTE RESULTATEN

Geen

Weinig Voldoende

Goed

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Uitstekend

□
□
□
□
□
□
□

....................................................................................................................................
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nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
behandelde aandoening: ..........................................................................................
nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
behandelde aandoening: ..........................................................................................
nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
behandelde aandoening: ..........................................................................................
nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
behandelde aandoening: ..........................................................................................
nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
behandelde aandoening: ..........................................................................................
nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
behandelde aandoening: ..........................................................................................
nummer van het uitgevoerde programma
aantal uitgevoerde behandelingen
In overeenstemming met Wet 675/96 informeren wij u dat uw gegevens in onze archieven zullen worden opgenomen in onze administratie en, onder voorbehoud van uw toestemming (door
het vakje "Akkoord" aan te kruisen), gebruikt kunnen worden voor mogelijke promotie-, marketing-, en/of reclame-acties, behoudens uw recht om zich tegen dit gebruik te verzetten (door het
vakje "Niet akkoord" aan te kruisen). Overeenkomstig artikel 13 Wet 675/96, kunt u op elk moment verzoeken om bijwerking, wijziging of doorhaling van uw gegevens, door te schrijven aan
PlatiuMed S.r.l., Via Aspromonte 17-Schio (VI) - Italië. Als u niet aangeeft al dan niet akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens, zal de toestemming hiervoor geacht worden
gegeven te zijn, behoudens de mogelijkheid tot intrekking van deze toestemming.

Akkoord Handtekening……………………………………………………………. Niet akkoord
Handtekening……………………………………………………………………

GARANTIECERTIFICAAT
invullen, uitknippen en binnen 30 dagen na de datum van
aankoop sturen aan:
(Stempel distributeur)

PlatiuMed S.r.l.
Via Aspromonte nr. 17
36015 SCHIO (VI) - Italië

Dit apparaat
heeft een garantie voor een periode van 6 jaar vanaf de datum van aankoop.
Onder garantie wordt de gratis vervanging van erkende productiefouten van onderdelen verstaan.
NB: de magnetische diffusers, aansluitkabels, onderdelen die onderhevig zijn aan een natuurlijke slijtage en schade als gevolg
van nalatigheid, onbekwaamheid, gebrekkig onderhoud en oneigenlijk gebruik zijn van de garantie uitgesloten.
De kosten en risico's van het vervoer van en naar het reparatiecentrum komen ook tijdens de garantieperiode van het
apparaat volledig voor rekening van de koper.
De garantie vervalt indien met het apparaat of de onderdelen hiervan geknoeid is of als het apparaat of de onderdelen
hiervan door niet-bevoegde personen gerepareerd zijn. Vergoeding van directe of gevolgschade van welke aard dan ook aan
personen op grond van oneigenlijk gebruik is uitgesloten.
Belangrijk: de garantie vervalt als niet-originele accessoiresgebruikt worden die zouden kunnen leiden tot een slecht werking
van en/of schade aan het apparaat zelf.
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