Úvod:
Magnetoterapia je liečebné využite biologických
účinkov magnetického poľa , ktoré môže byť
statické, striedavé alebo pulzné.
V magnetoterapii je využívané predovšetkým
pulzné magnetické pole.

Samotný priebeh magnetoterapie:
Samotná aplikácia spočíva v priložení rôznych
aplikátorov na telo pacienta. Magnetické pole
môže poškodiť magnetické časti hodiniek alebo
akékoľvek iné prístroje (diskety, kazety,
počítače, mobily), vzdialenosť 1 metra od
aplikátora je už bezpečná.
Trvanie magnetoterapie je rôzne :
o zväčša neprekračuje 45 minút,
o celková denná expozícia nemá byť
dlhšia ako 40 min.,
o prvé aplikácie je vhodné aplikovať
denne , pri posledných aplikáciách je
vhodné predlžovať interval.
Aplikácia magnetoterapie je väčšinou bez
akýchkoľvek subjektívnych pocitov, u niektorých
pacientov dochádza počas prvých troch aplikácii
k zvýrazneniu bolestivosti kĺbov alebo nervov
v rôznom časovom odstupe od procedúry,
s rôznou dĺžkou trvania a intenzitou.

Vedľajšie účinky liečby:
Výnimočne sa môžu vyskytnúť nasledujúce
vedľajšie účinky:
o bolesti hlavy a závraty, pocit na zvracanie
o kolapsové stavy po ukončení procedúry
hlavne u pacientov s vysokým alebo nízkym
krvným tlakom, krvácanie z nosa
o hnačka
o podráždenosť, nespavosť, recidíva latentných
psychických porúch.
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Vzhľadom na nebezpečenstvo
poškodenia zdravia počas aplikácie
elektroliečby pri niektorých ochoreniach,
prosím upozornite lekára alebo iný
zdravotnícky personál na nasledujúce
skutočnosti, ktoré sa vás týkajú:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kardiostimulátor,
aktívna tuberkulóza,
akútne zápalové procesy,
tehotenstvo,
stavy spojené s krvácaním a sklonom ku
krvácaniu,
juvenilný diabetes mellitus,
menštruácia,
ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním,
nádorové procesy alebo podozrenie na
nich,
myastenia gravis,
ťažké formy ischemickej choroby srdca,
dolných končatín, mozgu,
horúčkovité ochorenia,
psychické ochorenia, mykózy
epilepsia
záchvatovité neurologické ochorenia
krvácavé stavy.
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