Pulzní magnetoterapie Biomag
Přístroj magnetoterapie Biomag Monada plus
Přístroj pro pulzní magnetoterapii Biomag® Monada plus je díky
širokému příslušenství a špičkové výbavě oblíbený zejména u
profesionálů vyžadující moderní a vysoce účinný přístroj.
Oblíbený je v rehabilitacích, v nemocničních provozech, v lázních
a ve sportovně relaxačních centrech. Nový přístroj pro pulzní
magnetoterapii Biomag® Monada plus vyniká čistým a svěžím
designem. Tento nový design vznikl na základě referencí mnoha
uživatelů magnetoterapie Biomag® a z ergonomického hlediska
ještě lépe vyhovuje intenzivní práci každé rehabilitace a lázeňského centra. Přístroj nově umožňuje také změnu
síly magnetického pole každé aplikace.
Přístroj pro pulzní magnetoterapii Biomag ® Monada plus je vhodný zejména pro:


rehabilitace a rehabilitační lékaře



nemocniční provozy



lázně a lázeňské domy



sportovně relaxační provozy



hotelové a wellness provozy



náročné mobilní pracovníky poskytující domácí péči



pro domovy důchodců, které mohou poskytovat pacientům péči přímo na lůžku



všechna další pracoviště upřednostňující špičkovou kvalitu a také univerzálnost magnetoterapie Biomag®



velké firmy poskytující preventivní péči zaměstnancům

cena: 29.933 Kč bez DPH
Výběr aplikátorů a dalšího příslušenství je určován dle potřeb každého zákazníka. K dispozici je výběr z více než
15 typů výkonných a pohodlných aplikátorů z řady Biomag® M series.
Biomag® Monada plus
Kvalita a tradice
Biomag Monada® plus je přístroj s vestavěným pulzním zdrojem a samostatně připojitelnými aplikátory. Jedná
se o špičkový přenosný magnetoterapeutický přístroj, který navazuje svými vlastnostmi na tradici starších
přístrojů Biomag® (Biomag® 89, Biomag® 92, Biomag® DUO, Biomag® Quattro, Biomag® mini, Biomag®
Family, Biomag® Laguna, Biomag® Litus, Biomag® Mona a na přístroj Biomag® Monada, jehož je přímým
nástupcem). Tyto přístroje Biomag® patří v oblasti zdravotnictví mezi nejužívanější.

Uživatelské přednosti


vysoký výkon a účinnost, jednoduchá obsluha každého kanálu přístroje dvěma tlačítky



textová volba léčebných programů (31 přednastavených + 6 vlastních na každém ze dvou kanálu)



možnost rychlého nastavování systémem vpřed a vzad



možnost volby intenzity magnetického pole u každého programu



hlasitá zvuková signalizace konce aplikace



možnost umístění na stůl nebo možnost upevnění terminálové verze na zeď



detekce připojených a odpojených aplikátorů i během aplikace



praktické rozměry, snadná přenosnost



informace o stavu přístroje na dvou displejích



po vypnutí přístroje zapamatování posledně používaných parametrů



krásný, svěží vzhled přístroje

Technické informace


4 výstupy pro připojení aplikátorů



automatické vypnutí displeje v případě, že se přístroj 6 minut nepoužívá



rozsáhlá výbava aplikátorů, dokonalé programové vybavení, optimalizovaný tvar pulzů magnetického pole
(nepravidelný obdélník a jeho programy dané modifikace)



možnost volby frekvence v celém rozsahu přístroje - 1 Hz až 81 Hz, volba po 1 Hz



k navolené frekvenci je možno přidat rozmítání frekvence až ±14 Hz



indukce magnetického pole na aplikátoru: až 35mT (350 Gaussů)



tvar pulzů: jehla, trojúhelník, oblý, obdélník



celkový výkon pulzních zdrojů 48 VA



citlivé ochrany proti poškození

Menu přístroje Biomag® Monada plus, je možné přepínat do různých jazyků (například: CZ, EN, DE, ES, FR,
PL, HU, SK). Vestavěný napájecí zdroj je uzpůsoben pro provoz v zemích, které používají napětí 100 - 240 V 50/60 Hz. Redukční adaptéry pro jednotlivé státy jsou na přání dodávány.

Přístroje magnetoterapie Biomag Monai pro domácí péči
Přístroj Biomag® Monai je speciálně vyvinutý pro snadnou a
účinnou léčbu v pohodlném domácím prostředí. Je součástí
několika praktických setů, které jsou velice oblíbené pro svoji
přenosnost, univerzální použití a jednoduché aplikace. Díky své
univerzálnosti je přistroj oblíbený také u profesionálních
sportovců, kteří mohou mít přístroj vždy při sobě. S přístrojem

Biomag® Monai mají uživatelé snazší a kvalitnější léčbu než kdykoliv předtím.
Přístroj pulzní magnetoterapie Biomag® Monai je vhodný zejména pro:


vysoký účinek v domácí léčbě a rehabilitaci



snadné a pohodlné aplikace



zdravotníky, které poskytují pacientům péči přímo na jejich lůžku



menší rehabilitační a sportovně relaxační provozy
cena: 17.275 Kč bez DPH

Biomag® Monai
Kvalita a tradice
Biomag® Monai je přístroj s odděleným adaptérem a samostatně připojitelnými aplikátory. Jedná se o špičkový
přenosný magnetoterapeutický přístroj, který navazuje svými vlastnostmi na řadu starších přístrojů Biomag®
(Biomag® 89, Biomag® 92, Biomag® DUO, Biomag® Quattro, Biomag® mini, Biomag® Family, Biomag®
Laguna, Biomag® Litus), jež patří v oblasti zdravotnictví mezi nejužívanější.
Uživatelské přednosti:


vysoká účinnost, jednoduchá obsluha dvěma tlačítky - možnost rychlého nastavování systémem vpřed a
vzad



opakovací režim – automatické opakovaní programu každé dvě hodiny



praktičnost: praktické rozměry, nízká hmotnost, snadná přenosnost



informace o stavu přístroje na dvouřádkovém velice dobře čitelném displeji



textová nabídka léčebných programů (31 přednastavených + 1 programovatelný na každém kanálu)



možnost upevnění přístroje do speciálního držáku (součástí dodávky)



po vypnutí přístroje zapamatování posledně používaných parametrů



speciální program na magnetizaci vody



krásný, svěží vzhled přístroje i aplikátorů

Technické informace:


automatické vypnutí displeje v případě, kdy se přístroj 6 minut nepoužívá



dva vysoce výkonné výstupy



možnost rozsáhlé výbavy aplikátorů, dokonalé programové vybavení



optimalizovaný tvar pulzů magnetického pole (nepravidelný obdélník a jeho programy dané modifikace)



tvar pulzů: jehla, trojúhelník, oblý, obdélník



možnost volby frekvence v celém rozsahu přístroje - 1 Hz až 81 Hz, volba po 1 Hz



k navolené frekvenci je možno ještě přidat rozmítání frekvence



indukce magnetického pole na aplikátoru: až 35mT (350 Gaussů)



citlivé ochrany proti poškození

Menu přístroje Biomag® Monai, je možné přepínat do různých jazyků (například: CZ, EN, DE, ES, FR, PL, HU,
SK). Vestavěný napájecí zdroj je uzpůsoben pro provoz v zemích, které používají napětí 100 - 240 V - 50/60 Hz.
Redukční adaptéry pro jednotlivé státy jsou na přání dodávány.

Aplikátory:
Pulzní magnetoterapie - přístroje a aplikátory Biomag | Seznam aplikátorů
Lůžko s posuvným solenoidem M7S pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 36.900 Kč bez DPH
šířka 54 cm, výška 108 cm (s aplikátorem M7S), délka 200 cm, váha 50 Kg, MIMP 2,5 mT
Způsob užití - Použití na hloubkové aplikace po celém těle. Zajišťuje maximální pohodlí i pro hůře pohyblivé
pacienty.
M1Sa - místní elipsový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 2.362 Kč bez DPH
šířka 125 mm, výška 155 mm, hloubka 28 mm, váha 350 g, MIMP 35 mT
Způsob užití - Použití na místní aplikace, výhodné pro stimulace nervových zakončení
(chodidla). Provedení s vibrací (na přání) má označení M1Sb.

M2S - oválný prstencový solenoid pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 4.629 Kč bez DPH
šířka 290 mm, výška 245 mm, hloubka 80 mm, váha 1180 g, MIMP 6 mT
Způsob užití - Použití pro aplikace na klouby, krční páteř, hlavu. Aplikátor vytváří prostorové magnetické pole výhodné pro hloubkové aplikace.
M3S - prstencový solenoid pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 4.943 Kč bez DPH
šířka 310 mm, výška 320, hloubka 170 mm, váha 2340 g, MIMP 4 mT, rovné dno pro pohodlnější aplikace.
Způsob užití - Střední solenoid, výhodné pro hloubkové aplikace. Použití na klouby, chodidla, krční páteř, hlavu
apod.

M4S - prstencový solenoid pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 6.371 Kč bez DPH
výška 475 mm, šířka 470, hloubka 120 mm, váha 2860 g, MIMP 4 mT, rovné dno pro pohodlnější aplikace.
Způsob užití - Tělový solenoid, výhodné pro hloubkové aplikace. Použití na kyčle, páteř, možnost současné
aplikace na ramena, apod., výhodná manipulace.

M5S - prstencový solenoid pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 7.324 Kč bez DPH
šířka 520 mm, výška 520 mm, hloubka 340 mm, váha 8600 g, MIMP 1 mT, rovné dno pro pohodlnější aplikace.
Způsob užití - Hluboký tělový solenoid, výhodné pro hloubkové aplikace. Použití na končetiny, kyčle, páteř,
možnost současné aplikace na ramena apod., doporučené pro aplkace na lůžku.

M6S - prstencový solenoid pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 7.419 Kč bez DPH
šířka 600 mm, výška 600 mm, hloubka 340 mm, váha 10100 g, MIMP 1,1 mT, rovné dno pro pohodlnější
aplikace.
Způsob užití - Tělový solenoid, výhodné pro hloubkové aplikace. Použití na kyčle, páteř, možnost současné
aplikace na ramena apod., výhodná manipulace.

M7S - prstencový solenoid pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 9.095 Kč bez DPH
šířka 720 mm, výška 730, hloubka 300 mm, váha 14820 g, MIMP 2,5 mT
Způsob užití - největší tělový solenoid, který svými parametry vyhovuje pro aplikace objemných osob, případně
pro aplikace s vloženým lůžkem. Terapeuticky výhodné pro hloubkové aplikace. Použití na kyčle, páteř,
možnost současné aplikace na ramena apod.

M8A - jednodílný poduškový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 2.238 Kč bez DPH
šířka 300 mm výška 230 mm, váha 540g, MIMP 10 mT
Způsob užití - Místní aplikátor, který přikládáme na bolestivá místa v rámci možností aplikátoru po celém těle.

M9A - dvoudílný poduškový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 4.286 Kč
šířka 300 mm, výška 500 mm, váha 1035 g, MIMP 8 mT
Způsob užití - Dvoudílný ohebný aplikátor, který přikládáme na bolestivá místa v rámci
možností aplikátoru po celém těle.

M10Ai - třídílný poduškový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 5.667 Kč bez DPH
šířka 380 mm, výška 720 mm, hloubka 28 mm, váha 1435 g, MIMP 5 mT
Způsob užití - Třídílný ohebný aplikátor, vhodný i pro rozsáhlejší aplikace (páteř, končetiny apod.)

M10A plus - čtyřdílný poduškový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 8.666 Kč bez DPH
šířka 460 mm, výška 970 mm, hloubka 28 mm, váha 1 865 g, MIMP 14 mT
Způsob užití - Čtyřdílný ohebný aplikátor, vhodný i pro rozsáhlejší aplikace (páteř, končetiny apod.)

M11A - ramenní poduškový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena : 2.848 Kč bez DPH
šířka 600 mm, výška 105 mm, v anatomickém tvaru, váha 680 g, MIMP 12 mT
Způsob užití - Ohebný tvarovaný aplikátor, vhodný pro aplikace na krční páteř a oblast ramen současně.

M12Aa+b - velký poduškový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 10.429 Kč bez DPH
šířka 880 mm, výška 500 mm, váha 1825 g, MIMP 5 mT
Způsob užití - Použití pro aplikace zejména při celkové rehabilitaci vsedě nebo na lůžku, ve spojení s
aplikátorem M12Aa tvoří celolůžkový aplikátor. Vrchní vyznačený díl je určen pro položení hlavy při celotělové
aplikaci a nevýtváří pulzní magnetické pole.

M13A - třídílný zádový aplikátor pro přístroje pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 4.333 Kč
šířka 440 mm, výška 400 mm, váha 935 g, MIMP 6 mT
Způsob užití -Třídílný ohebný aplikátor vhodný pro aplikace na oblast zad, ale i končetin apod. NPMP je
umístěno i v krajních dílech. Fixace pomocí fixačního pásku (nelze použít zip).

M14Aa - dvoudílný poduškový aplikátor pro přístroje magnetoterapie Biomag (varianta M14 Ab)

cena: 4.333 Kč bez DPH
šířka 350 mm, výška 500 mm, váha 1020 g, MIMP 12 mT
Způsob užití - Dvoudílný ohebný aplikátor, který přikládáme na bolestivá místa, např. na oblast zad, a v rámci
možností aplikátoru po celém těle. Ve spojení s dílem M14Ab tvoří aplikátor 100 cm vhodný na celozádové
aplikace, na současné aplikace obou kyčlí apod.

M16 FIXDUO – fixační díly pro aplikátory pulzní magnetoterapie Biomag

cena: 743 Kč bez DPH
ortopedická pomůcka, určené pro fixaci aplikátoru se zipem 20 cm

Nejprodávanější sety Monada plus
Set Monada plus 01

cena: 56.350 Kč bez DPH
®

Set magnetoterapie Biomag Monada 01 je oblíbený a osvědčený set díky své výbavě především pro větší
rehabilitační pracoviště, větší sportovně relaxační provozy a nemocniční provozy. Je určen zejména pro
celotělové aplikace při rehabilitaci a při diagnózách, kdy je třeba ovlivňovat cévní a nervový systém a celkovou
látkovou výměnu. Stejně dobře se aplikuje na bolesti zad či bolesti kloubů.

Set Monada plus 02

cena: 52.794 Kč bez DPH

Set magnetoterapie Biomag® Monada plus 02 je skvělým řešením především pro menší rehabilitační pracoviště,
menší sportovně relaxační provozy a pro mobilní profesionální pracovníky. Je určen zejména pro oblasti zad,
ramen a končetin, bez potřeby aplikací pomocí velkých solenoidů. Skvěle pomáhá při lokálních aplikacích, pro
léčbu karpálního tunelu, patní ostruhy, prevence paradentózy a podobně.

¨

Magnetoterapie - další produkty

Pro potřeby uživatelů přístrojů BIOMAG byl na doporučení odborných lékařů uveden na trh
přípravek Ortomineral, (obsahuje chondroitin sulfát, glukosami, MSM-metylsulfonylmetan,
boswellia extrakt, acerola, glukonát manganatý i stearan hořečnatý) a přípravek Ortogen
(obsahuje enzymaticky štěpený kolagen, kyselinu L-askorbovou, kyselinu citrónovou
a Sorbit). Oba tyto přípravky byly cíleně určeny pro dosažení co největších pozitivních účinků
magnetoterapie BIOMAG na pohybový aparát.

Jde o základní minerály a organické látky nezbytné pro správný vývoj kostí, chrupavek
a vazů jak pro rostoucí organismus (děti, mládež) tak i pro zachovávání co nejkvalitnějších
vpředu jmenovaných tkání v rámci prevence a hojení osteoporózy a degenerativních změn
pohybového aparátu.
Stavební materiály obsažené v přípravcích Ortomineral a Ortogen se vlivem aplikací
magnetoterapie podstatně lépe zabudovávají do tkání a dochází k účinnější regeneraci a ke
zvýšení účinků magnetoterapie.
Z těchto důvodů doporučujeme klientům, kteří trpí na artrózy, artritidy, degenerativní
onemocnění páteře a obecně problémy pohybového aparátu, využít tohoto vzájemně se
posilujícího efektu a dlouhodobě kombinovat aplikace pulzní magnetoterapie BIOMAG s
přípravky Ortomineral a Ortogen.

Magnetoterapie - další produkty - masážní gely
a dermokosmetika Biomag®
Pro klienty, kterým se v minulosti osvědčilo na dosažení úlevy používání mastí a gelů
můžeme vřele doporučit řadu dermokosmetických přípravků BIOMAG.
Účinné přírodní rostlinné silice, obsažené v přípravcích BIOMAG, mají špičkovou kvalitu.
Rovněž bylinné extrakty s hojivými protizánětlivými účinky nepocházejí ze žádného tzv.
samosběru, ale od smluvních renomovaných výrobců. Kvalita bylin je průběžně testována,
čímž je zajištěn standardizovaný obsah účinných látek. Rostlinných extraktů a silic kromě
jejich hojivých účinků ve výrobcích používáme rovněž k přírodní parfemaci a konzervaci
výrobků. Proto mají přirozenou přírodní vůni a své vlastnosti nemění po celou dobu
použitelnosti.
Krémy, gely i koupele BIOMAG jsou výrobky vyrobené na základě dlouholetých zkušeností
odborníků zabývajících se přírodní bylinnou dermokosmetikou. Všechny tyto výrobky jsou
řádně zkoušené a schválené. Jejich kladné účinky jsou ověřené mnoha spokojenými uživateli.

Jednotlivé přípravky BIOMAG používejte pro následnou péči o problematickou nebo
náchylnou pokožku, na místa s ekzémy, lupénkou, záněty mazových žláz, plísně, apod.
Protibolestivé a další účinky lze navíc využít při dalších různých potížích.

Magnetoterapie - další produkty
Pro potřeby uživatelů přístrojů BIOMAG byl na doporučení odborných lékařů uveden na trh přípravek
Ortomineral, (obsahuje chondroitin sulfát, glukosami, MSM-metylsulfonylmetan, boswellia extrakt, acerola,
glukonát manganatý i stearan hořečnatý) a přípravek Ortogen (obsahuje enzymaticky štěpený kolagen, kyselinu
L-askorbovou, kyselinu citrónovou a Sorbit). Oba tyto přípravky byly cíleně určeny pro dosažení co největších
pozitivních účinků magnetoterapie BIOMAG na pohybový aparát.

Jde o základní minerály a organické látky nezbytné pro správný vývoj kostí, chrupavek a vazů jak pro rostoucí
organismus (děti, mládež) tak i pro zachovávání co nejkvalitnějších vpředu jmenovaných tkání v rámci prevence
a hojení osteoporózy a degenerativních změn pohybového aparátu.
Stavební materiály obsažené v přípravcích Ortomineral a Ortogen se vlivem aplikací magnetoterapie podstatně
lépe zabudovávají do tkání a dochází k účinnější regeneraci a ke zvýšení účinků magnetoterapie.
Z těchto důvodů doporučujeme klientům, kteří trpí na artrózy, artritidy, degenerativní onemocnění páteře a
obecně problémy pohybového aparátu, využít tohoto vzájemně se posilujícího efektu a dlouhodobě kombinovat
aplikace pulzní magnetoterapie BIOMAG s přípravky Ortomineral a Ortogen.
Magnetoterapie - další produkty - masážní gely a dermokosmetika Biomag®
Pro klienty, kterým se v minulosti osvědčilo na dosažení úlevy používání mastí a gelů můžeme vřele doporučit
řadu dermokosmetických přípravků BIOMAG.
Účinné přírodní rostlinné silice, obsažené v přípravcích BIOMAG, mají špičkovou kvalitu. Rovněž bylinné
extrakty s hojivými protizánětlivými účinky nepocházejí ze žádného tzv. samosběru, ale od smluvních
renomovaných výrobců. Kvalita bylin je průběžně testována, čímž je zajištěn standardizovaný obsah účinných
látek. Rostlinných extraktů a silic kromě jejich hojivých účinků ve výrobcích používáme rovněž k přírodní
parfemaci a konzervaci výrobků. Proto mají přirozenou přírodní vůni a své vlastnosti nemění po celou dobu
použitelnosti.

Krémy, gely i koupele BIOMAG jsou výrobky vyrobené na základě dlouholetých zkušeností odborníků
zabývajících se přírodní bylinnou dermokosmetikou. Všechny tyto výrobky jsou řádně zkoušené a schválené.
Jejich kladné účinky jsou ověřené mnoha spokojenými uživateli.
Jednotlivé přípravky BIOMAG používejte pro následnou péči o problematickou nebo náchylnou pokožku, na
místa s ekzémy, lupénkou, záněty mazových žláz, plísně, apod. Protibolestivé a další účinky lze navíc využít při
dalších různých potížích.

