Terapia Funkcjonalną Stymulacją Elektromagnetyczną

Najskuteczniejsza bezkontaktowa
terapia nietrzymania moczu!
Impulsowe pole elektromagnetyczne emitowane przez
urządzenie powoduje, że mięśnie dna miednicy bardzo
efektywnie kurczą się bez konieczności mocowania
elektrod. Podczas terapii pacjent siedzi zupełnie
ubrany
na
wygodnym
fotelu.
Stymulacja
elektromagnetyczna zwiększa siłę i wytrzymałość
zwieracza i mięśni dna miednicy. Podczas stymulacji
pacjent skupia się na skurczach mięśni, co wspomaga
aktywne wykonywanie ćwiczeń w tych partiach.
Każda sesja terapeutyczna trwa około 20 minut i na
ogół przeprowadza się ją co drugi dzień. Poprawa jest
odczuwalna już po około sześciu sesjach.

MagnetoStym

MagnetoStym

Innowacyjna bezdotykowa metoda głębokiej elektromagnetycznej
stymulacji tkanek do walki z bólem

Nowoczesna terapia
głęboką stymulacją elektromagnetyczną

Najskuteczniejsza terapia polem magnetycznym
na świecie

Zabieg jest bezbolesny.

Zapytaj lekarza lub specjalistę o szczegóły:

PRZEŁOM W DZIEDZINIE LECZENIA
Najpotężniejsze pole elektromagnetyczne
do walki z bólem!
Najskuteczniejsza bezkontaktowa terapia
nietrzymania moczu!
www.eresmedical.com.pl

JAK DZIAŁA
GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA?

DLA KOGO?
DLACZEGO STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA?
Jeśli dotyka Cię jedna z poniższych dolegliwości –
ta terapia jest dla Ciebie:


Organizm ludzki z fizycznego punktu widzenia to zespół
przewodników, półprzewodników i izolatorów, na które
mają wpływ różne typy zewnętrznej energii, np. prąd,
pole magnetyczne, światło, temperatura etc.
Charakterystyczną cechą pola magnetycznego jest
przenikanie przez wszystkie struktury ustroju.
Cecha ta odróżnia pole magnetyczne od innych postaci
energii, które ulegają pochłonięciu na niewielkiej
głębokości tkanek.
Głębokość efektywnej stymulacji polem
elektromagnetycznym za pomocą urządzenia
MagnetoSTYM sięga do 10cm.
Indukcja ta jest około 150 razy większa
od najmocniejszych stosowanych do tej pory aparatów
do magnetoterapii.

Skuteczny i szybki powrót do sprawności fizycznej
 Bezinwazyjne, bezbolesne zabiegi
 Bardzo wysoka skuteczność w leczeniu bólu stawów
i mięśni
 Zabiegi na miejsca niedostępne dla innych terapii
 Możliwość wykonywania zabiegów przez ubrania
z tkanin naturalnych
 Brak efektów ubocznych
 Bardzo szybki i trwały efekt

- schorzenia kręgosłupa:
np. ostry/przewlekły ból, rwa kulszowa,
zmiany zwyrodnieniowe
- zaburzenia układu nerwowego
- zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego:
np. zwyrodnienie stawów, zamrożony bark
- rehabilitacja sportowa: osłabienie i zaniki mięśni
- złamania oraz trudno gojące się rany i owrzodzenia troficzne

JAK TO WYGLĄDA?

- zaburzenia układu moczowo-płciowego:
nietrzymanie moczu u kobiet
- problemy z mięśniami dna miednicy

Terapia aparatem MagnetoSTYM korzystnie wpływa na
krążenie obwodowe, natlenowanie krwi, wzmożenie
wymiany jonów oraz stymulację reakcji biochemicznych
w organizmie. Dzięki temu znacznie przyspiesza
odbudowę i regenerację tkanek.
Terapeuta, za pomocą innowacyjnych rozwiązań
aparatu, takich jak regulacja kształtu linii pola
magnetycznego i częstotliwości impulsów od 1-80Hz,
może znacznie lepiej dopasować parametry do
indywidualnych potrzeb Pacjenta i jednocześnie
skuteczniej zwalczyć źródło bólu.

- problemy pooperacyjne i poporodowe u kobiet
- problemy z prostatą i zaburzeniami erekcji u mężczyzn
Ból kolana

Ból barku

Przeciwwskazania dla terapii:
Osłabienie i zanik mięśni

Nietrzymanie moczu
– terapia bezkontaktowa

ciąża, choroba nowotworowa, czynna gruźlica płuc, ciężkie
infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybiczego,
obecność elektronicznych implantów wspomagających pracę
różnych narządów.

