
Magnetoterapija



Tradicija univerzalne terapije

Magnetoterapija je osnovana na aplikaciji specifičnih 
magnetnih polj na človeško telo. Magnetna polja 
izvršujejo bistvene funkcijske biološkega življenja; 
predstavljajte si, da je zemlja velikanski magnet z 
živimi bitji na njej, katera prilagodijo svoja življenja 
glede na variacije zemeljskega magnetizma. 
Magnetoterapija je namenjena za zdravljenje 
bolečine, vnetij in edemov ter vpliva na imunski 
sistem celic in cirkulacijo. Klinične študije dokazujejo, 
da je magnetoterapija učinkovita pri zdravljenju 
osteoporoze in zlomov ter pri regeneraciji mehkih 
tkiv. Uporablja se v ortopediji, športni medicini in 
fizioterapiji, različni strokovnjaki pa uporabljajo to 
instrumentalno fizično terapijo v različnih strokovnih 
vejah. Glede na njene terapevtske učinke se lahko 
uporablja samostojno ali v kombinaciji z ostalimi 
terapijami.

Za optimizacijo obeh aplikacijskih metod in 
terapevtskih rezultatov je potrebno upoštevati več 
faktorjev:
• Izbira magnetnega polja in tokovne oblike
• Aplikacijska metoda: kontaktna ali ciljna,
 splošna ali celotna.
• Različni aplikatorji
• Terapevtski način: ročni ali samodejni
• Oprema z različnimi metodami za prenos
 magnetnega polja na tkiva

Indikacije

Magnetoterapija je bila razvita za izvajanje ne-
invazivne terapije mišično skeletnega sistema, s 
simultanim delovanjem na trojico edem-zlom-bolečina 
in za zdravljenje in regeneracijo kožnega, mišičnega in 
kostnega tkiva.  Širok indikacijski spekter magnetnega 
polja omogoča sprožitev številnih bioloških učinkov, 
celo v globoko ležečih tkivih.

•	 Kostne	in	sklepne	patologije
 osteoporoza, zlomi, artroza

•	 Travmatologija
 krčenje, izvini, prenaprezanje, zdrobitev in zlomi

•	 Bolečina
 tenzijski tip glavobola, nevralgija 

•	 Kožne	poškodbe 
 opekline, razjede, rane

•	 Vnetja	
 artritis, miositis, tendinitis, epikonilitis, lumbago,
 aduktor sindrom

Terapevtske prednosti:

•	 Neinvazivna	in	neboleča	terapija
•	 Blažilen,	protivneten	in	drenažni	učinek
•	 Obnovitev	tudi	globlje	ležečega	tkiva

Raziskovanje	in	študije

ASA je izvedla celotno analizo objavljene literature o magnetoterapiji 
z namenom določiti najbolj učinkovito magnetno polje za izvedbo in 
uporabo v terapevtske namene.

• Analize in vitro, in vivo in klinične študije 
• Zaključki so narejeni glede na natančno analizo študijskih 
 rezultatov: osnovne študije, ki dokazujejo akcijsko mehaniko  
 terapije ter klinične študije, ki ocenjujejo terapevtsko učinkovitost. 
 Prednost je bila dana preiskovanju slučajnim dvojnim slepim  
 kliničnim študijam in recenzijam, ki vsebujejo in primerjajo
 več različnih kliničnih študij.

Glede na intenziteto veliko študij omenja vrednosti od 1 do 60 
Gauss, s povprečno učinkovito vrednostjo pribl. 15 G. Ti rezultati 
trdno dokazujejo uporabo polja nizke intenzivnosti (od 1 do 100 Hz) 
ter opredeljujejo elektromagnetni fiziološki fenomen.
Rezultati raziskav tako dokazujejo učinkovitost ELF (Extremely 
Low Frequency - izjemno nizka fekvenca) in nizko intenzitetno 
magnetno polje, ki potuje skozi organizem in vpliva na tkiva (mišice, 
kosti, živce, epitel, itd.) in organe. Polja delujejo globinsko, so brez 
stranskih učinkov in ne povzročajo bolečine.

Magnetoterapija

Podjetje ASA je od leta 1983 referenčno stičišče na svetovni lestvici za raziskovanje, razvoj, načrtovanje in izdelavo najbolj inovativnih medicinskih 
aparatov za lasersko in magnetoterapijo, zahvaljujoč neprestanemu interdisciplinarnemu raziskovanju in deljenju pridobljenih informacij med strokovnjake 
na medicinskem in veterinarskem področju.

Podjetje usmerja svojo energijo v popolno podporo zdravnikom in medicinskemu osebju za učinkovito zdravljenje na področju bolečine, kinezioterapije, 
ortopedije, travmatologije, revmatologije, dermatologije, športa in rehabilitacijske medicine. Tehnološke inovacije, zanesljivost in učinkovitost so glavne 
značilnosti proizvodov za lasersko in magnetoterapijo podjetja ASA. Vsi proizvodi, ki se dnevno uporabljajo v najboljših medicinskih centrih v več kot 
50-ih državah po vsem svetu, so strogo testirani s periodičnim nadzorom kvalitete.

Leta 2003 je ASA podpisala pomembno industrijsko partnerstvo s skupino El.En. Group, enim glavnih svetovnih protagonistov za izdelavo laserskih sond 
in sistemov za medicinsko in industrijsko uporabo  ter izdelavo in distribucijo aparatov in tako potrdila vodstvo v znanju in razvoju naprednih tehnologij na 
protibolečinskem področju. Napredni in inovativni projekti, ki temeljijo na človeških virih, so duša in motor podjetja ASAlaser včeraj, danes in jutri. 

DVE GLAVNI STRATEŠKI POTI:

• OSNOVNO RAZISKOVANJE, zajema študijo terapevtskih instrumentalnih 
strategij z uporabo novih biomedicinskih tehnologij, kot je tri-dimenzionalni 
(3D) prikaz, nanodelci (za razvoj učinkovitejših terapij in bodočih kliničnih 
aplikacij) in matične celice (osnovanje razvoja “celične terapije” za obnovitev 
poškodovanega tkiva).

• KLINIČNO RAZISKOVANJE, je usmerjeno v dokazovanje učinkovitosti 
novih terapij in kliničnih aplikacij ter potrditev terapevtskih protokolov. Izjemno 
strogi kriteriji vpisa pacientov, metodologije ter načina ocenjevanja in analize 
podatkov so popolnoma v skladu s pravili etičnih komitejev.

Raziskovalni oddelek ASA, imenovan ASAcampus, se nahaja na Oddelku za 
klinično fiziopatologijo na Univerzi v Firencah. V skupnem laboratoriju delajo 
raziskave na biomedicinskemu področju, usmerjene v interakcijo med celicami/
tkivi in fizičnimi energijami (lasersko sevanje, elektromagnetno polje, mehanične 
in gravitacijske sile). Mednarodna raziskovalna mreža ASAcampus  vključuje 
raziskovalce in strokovnjake iz različnih področij ter predstavlja povezan in hitro 
rastoči tim, odprt za nova sodelovanja.
ASAcampus sodeluje tudi pri mednarodnih raziskovalnih projektih, na kongresih 
in objavlja članke v mednarodnih znanstvenih revijah ter v uradnih poročilih 
ASACampus-a “Energy for Health” (Energija za življenje).

Raziskovalni oddelek ASAlaser
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ASAlaser, energija za zdravje



Šifra artikla: C3513 – PMT	Qs	MANUAL
• Aparat PMT Qs in voziček
• Ležišče z Ø 80 cm solenoidom, ročno drsenje
• 2 Flexa aplikatorja
Pri manualni verziji aparata PMT Qs terapevt enostavno namesti solenoid na 
mesto zdravljenja, saj solenoid zlahka drsi po aluminijastih tirnicah, ki se jih 
lahko zaklene z varnostno zavoro. 

Flexa	aplikatorja	z	vibracijskim	učinkom
2 Flexa aplikatorja, ki spadata k standardni opremi aparata, delujeta istočasno 
z enim aparatom za izvajanje terapij na določenem mestu. 

Šifra artikla: C3514 – PMT	Qs	AUTOMATIC
• Aparat PMT Qs in voziček
• Ležišče z Ø 80 cm solenoidom, samodejno drsenje
• 2 Flexa aplikatorja

Avtomatična verzija ležišča omogoča samodejno pozicioniranje solenoioda s 
pomočjo elektromehaničnega premičnega sistema na področje zdravljenja (5 
pozicij). Ob koncu terapije se solenoid samodejno vrne na začetno pozicijo. 
Možno je samodejno ali kontinuirano skeniranje med dvema določenima 
pozicijama oz. določiti trajanje skeniranja na vsaki poziciji. 

Flexa	aplikatorja	z	vibracijskim	učinkom
2 Flexa aplikatorja, ki spadata k standardni opremi aparata, delujeta istočasno 
z enim aparatom za izvajanje terapij na določenem mestu.

PMT	Qs je aparat z ergonomičnim in inovativnim dizajnom, enostaven 
za uporabo in opremljen z vozičkom. Pulzirajoče magnetno polje je 
nadzorovano s pomočjo mikroprocesorja, ki upravlja 3 neodvisne 
kanale: vsak kanal ima 2 izhoda, na katere lahko priključite 4 solenoide 
in 2 Flexa aplikatorja. 

PMT Qs, ki zajema ležišče in solenoid premera 80 cm ter dva vibracijska 
Flexa aplikatorja (standardna oprema), je dobavljiv z manualnim ali 
samodejnim premikanjem solenoida. 
S pomočjo dodatne opreme lahko ustvarite različne konfiguracije, saj 
lahko na aparat priključite do 4 ležišča, dva od tega s samodejnim 
premikanjem solenoidov. 
PMT Qs aparati oddajajo ELF (Extremely Low Frequency) izjemno 
nizko frekvenčna magnetna polja, ki s pomočjo solenoidov potekajo 
vzporedno z longitudinalno osjo telesa oz. s pomočjo Flexa aplikatorjev 
navpično na področje zdravljenja.  
Fleksibilna aplikatorja sta posebno primerna za zdravljenje 
zlomov dolgih kosti. Manjša solenoida sta idealna, ko želite izvajati 
magnetoterapijo na pacientovih udih na terenu, velika solenoida pa sta 
primerna za zdravljenje večjih površin telesa, tudi za terapijo celotnega 
telesa, kar je posebno učinkovito v primeru zdravljenja razpršene 
artroze in osteoporoze.
Vsi dodatki za PMT Qs magnetoterapijo so primerni tudi za zdravljenje 
pacientov s ploščicami za osteosintezo, vijaki in endoprotezami (dokler 
terapija poteka brez termalnega segrevanja).

Tehnične	karakteristike
• 3 popolnoma neodvisni kanali 
• 6 izhodov (2 za vsak kanal) 
• Prednastavljeni programi, ki se jih lahko spreminja ter spremembe shrani 
• Spremenljiva frekvenca magnetnega polja od 0.5 do 100 Hz
• Intenziteta magnetičnega polja od 5 do 100%
• Trajanje terapije od 1 do 99 minut ali kontinuirano  (neomejeno trajanje)
• Osvetljen LCD zaslon 
• Tipkovnica, zaščitena z membrano

Električna	napetost:	90-260V~		50-60Hz			850	VA	max

PMT      nov slog v magnetoterapiji

Šifra artikla: C6310
LEŽIŠČE Z ROČNO DRSEČIM
SOLENOIDOM Ø 80 cm
Ročno premični solenoid na aluminijastih 
vodilih z varnostno zavoro.

Dimenzije	in	teža:
Solenoid Ø 80 cm, višina 40 cm; 25 kg
Ležišče: 188 x 50 x 72 cm: 50 kg

Šifra artikla: C6320
LEŽIŠČE Z MOTORIZIRANIM SAMODEJNO 
DRSEČIM SOLENOIDOM Ø 80 cm
Elektromehanski sistem za solenid,
voden s pomočjo mikroprocesorja.

Dimenzije	in	teža:
Solenoid Ø 80 cm, višina 40 cm; 25 kg
Ležišče: 188 x 50 x 72 cm: 55 kg

Šifra artikla: C6220
PRENOSNI SOLENOID
Ø 50 cm

Za izvajanje magnetoterapije
telesa.

Dimenzije	in	teža:
Ø 50 cm, višina 35 cm; 11,5 kg

Šifra artikla: C6210
PRENOSNI SOLENOID
Ø 30 cm

Za izvajanje magnetoterapije 
na udih.

Dimenzije	in	teža:
Ø 30 cm, višina 22 cm; 6,5 kg

Šifra artika: C6110
FLEXA APLIKATORJA

2 fleksibilna 12-solenoidna 
aplikatorja.

Dimenzije	in	teža:
36 x 21 x 2 cm; 1,2 kg

Šifra artikla: C7600
VOZIČEK    

Dimenzije in teža: 
63 x 54 x 85 cm; 16 kg

Šifra artikla: C3510
APARAT PMT Qs

Dimenzije in teža:
36 x 28 x 10 cm; 6 kg

Modello PMT Qs automatic

Aparat PMT Qs z vozičkom

Pozicija	1
Področje spodnjega 

dela nog

Pozicija	2
Področje zgornjega 

dela nog

Pozicija	3
Ledveni predel

Pozicija	4
Hrbtni predel

Pozicija	5
Vatni predel



Terapevtski protokoli
NAČINI	APLIKACIJE
Poznamo dva načina zdravljenja pacientov
z magnetnim poljem:
1. Kontaktna ali ciljna terapija: s fleksibilnima aplikatorjema,  
 ki vibrirata, ali z malimi solenoidi za odvisne patologije.  
 Kontaktna terapija se uporablja za lokalna bolečinska  
 obolenja in nudi odlične   rezultate tudi v obvladovanju  
 simptomov. Pri izvinih in travmah na splošno vpliva na  
 obvladovanje bolečine in nudi pacientu hitro rehabilitacijo. 
2. Splošna ali celotna terapija: izvaja se s pomočjo večjih  
 prenosnih ali drsečih solenoidov, ki so nameščeni na  
 ustrezno ležišče. Solenoidi se uporabljajo za zdravljenje  
 večjih površin telesa in nudijo splošne terapevtske učinke  
 po celotnem telesu.

Za učinkovitejše zdravljenje lahko združite oba načina 
terapevtske aplikacije magnetoterapije.

IZBIRA	TERAPEVTSKE	METODE
Flexa aplikatorja, ki oddajata navpično magnetno polje 
z longitudinalnimi mikrotokovi, sta posebno primerna za 
zdravljenje manjših površin, vendar se lahko zahvaljujoč 
upogljivi obliki uporabita tudi za zdravljenje večjih površin 
telesa.

Večji prenosni ali drseči solenoidi se uporabljajo s pomočjo 
ročnega ali samodejnega drsenja po tirnicah ležišča in nudijo 
zdravljene celotnega organizma. Navpična magnetna polja z 
dolžinskimi mikrotokovi  nudijo zdravljenje celotnega telesa z 
analgetičnimi, protiedemskimi in protivnetnimi učinki.

PROTOKOLI
Terapevtski protokoli so lahko splošni ali ciljni
z ročno ali samodejno aplikacijo.

ROČNA TERAPIJA
Pri ročni terapiji mesto cilindra namesti terapevt ročno na mesto 
zdravljenja.

SAMODEJNA TERAPIJA
V specifičnemu primeru samodejne aplikacije cilinder drsi po tirnicah 
in zajame del ali celotno telo oz. se samodejno premika iz enega dela 
telesa na drugega, kot je določeno v terapevtskem programu.

• Glede na neposredne izkušnje klinik, ki porabljajo
 naše naprave, se število aplikacij giblje med 10 in 15.

• Frekvence, intenzitete in trajanje terapije se prilagodi
 glede na  odziv pacienta na magnetoterapijo
 (osebna obravnava pacienta pri terapiji).

• Višje frekvence (50 Hz) se uporabljajo za obnovitev tkiva.

• Frekvence med 5 in 20 Hz se uporabljajo
 za protibolečinske terapije.

• Najboljši rezultati se dosežejo z dobro planiranimi
 terapevtskimi aplikacijami.

Tehnične	karakteristike
• 1 kanal z 2 izhodoma za priključitev Flexa aplikatorjev 
• Frekvenca med 0.5 in 100 Hz
• Intenziteta magnetičnega polja od 5 do 100%
• Trajanje terapije od 1 do 99 minut ali kontinuirano   
• Prednastavljeni programi, ki se jih lahko spreminja ter spremembe shrani 
• Osvetljen LCD zaslon 
• Tipkovnica, zaščitena z membrano

Električna	napetost: 90-260V~  50-60Hz  50 VA max
Dimenzije	aparata: 36 x 28 x 10 cm; 5 kg
Dimenzije	prenosne	torbe: 50 x 18 x 36 cm
Teža	artikla	št.	C3411: 8 kg

Easy      prenosna magnetoterapija 

Šifra artikla C3411	–	Easy	Qs
• Aparat Easy Qs
• 2 Flexa aplikatorja
• Prenosna torba

EASY	Qs je praktični in prenosni aparat, enostaven za uporabo, 
intuitiven ter posebno primeren za izvajanje ciljnih terapij.  Flexa 
aplikatorja, dobavljena z aparatom, sta izjemno fleksibilna in se 
prilagajata površini celotnega telesa. Magnetno polje oddaja 
konstantno in enotno sevanje, ki poteka pravokotno na površino 
aplikatorja. 
Flexa aplikatorja generirata tudi učinkovito vibracijo v terapevtske 
namene ter v korist dobrega počutja pacienta. 
EASY Qs ponuja prednastavljene terapevtske programe, ki 
omogočajo terapevtu samostojno nastavitev emisijskih parametrov 
glede na tip pacienta, patologijo in klinično fazo. 

Flexa aplikatorja Priročnik za praktično 
uporabo in informativne knjižice 

za operaterje in pacienti

Flexa aplikatorja z vibracijskim efektom sta izjemno fleksibilna in 
se prilagajata površini celotnega telesa. Magnetno polje oddaja 
konstantno in enotno sevanje, ki poteka pravokotno na površino 
aplikatorja. Fleksibilna aplikatorja sta posebno primerna za izvajanje 
lokalne terapije in za zdravljenje zlomov daljših kosti.

2	Flexa	aplikatorja	spadata	k	standardni	opremi	aparatov	PMT	
Qs	Automatic/Manual	in	EASY	Qs.
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Corporate	Headquarters / Sedež podjetja 
Via Alessandro Volta, 9
36057 Arcugnano (VI) - Italy
www.asalaser.com

t. +39 0444 28 92 00
f. +39 0444 28 90 80
asalaser@asalaser.com

Raziskovalni	oddelek / Podružnica
Viale G. Pieraccini, 6
50139 Firenze - Italy
asacampus@asalaser.com

Skupni laboratorij
Oddelek klinične fiziopatologije
Univerza v Firencah

ASA srl

Spremljajte	nas


