Jak používat domácí magnetoterapeutický přístroj Jamava
 vyjměte přístroj a kabel z pouzdra
 zasuňte kabel do spodní části přístroje v místě, kde se nachází otočná plastová
krytka
 na přístroji nic nepřenastavujte, byl naprogramován přesně na léčbu Vašich
obtíží
 druhý konec kabelu zasuňte do zásuvky
 přístroj se ihned uvede do chodu, což značí problikávající dioda vedle kabelu
 podle typu přístroje: přiložte přístroj k léčené oblasti plochou částí přístroje / vsuňte







léčenou část těla skrz kruh
vrstva oblečení průchod magnetického pole neovlivní
přístroj nemusíte přitlačovat k léčené oblasti, stačí, když přístroj volně leží u
léčeného místa
léčenou částí těla můžete během procedury hýbat, změnit polohu apod.
nastavený léčebný program trvá 40 minut - konec procedury ohlašuje kontinuální
pískání přístroje
přístroj vypnete vytažením kabelu ze zásuvky
nová 40-ti minutová procedura začne opětovným zasunutím kabelu do zásuvky

 při aplikaci většina pacientů nic nepociťuje, ojediněle slabé pulzování, nebo teplo
 proceduru opakujte po dobu 14 dní každý den

POZOR - důležité informace!!!
 Pokud přístroj ukládáte zpět do pouzdra, úplně odpojte kabel od přístroje (jinak
může dojít k přílišnému ohnutí kabelu a tím poškození přístroje).
 Magnetické pole může poškodit citlivá zařízení, proto v průběhu procedury
nemějte v blízkosti přístroje (do 30ti cm) elektronická zařízení - mobilní telefon,
notebook, hodinky, klíčky od auta, platební kartu apod.
Informace o průběhu léčby, nejčastější situace:
Po dvou procedurách se cítím hůř, bolesti se zvýraznily, mám pokračovat v léčbě?
Působení magnetického pole může zprvu zintenzivnit Vaše obtíže. Jedná se o běžnou
reakci, která se může objevit na začátku léčby (zpravidla několik dní). V léčbě vytrvejte.
Po dobu léčby přístrojem Jamava byste měli šetřit léčenou oblast.
Bolesti mě obtěžují během dne, léčené místo je rozbouřené, mohu si vzít léky na
bolest?
Ano, léčba se může kombinovat s léky tišícími bolest. Pokud máte bolesti, pokračujte v
léčbě přístrojem Jamava a užívejte léky, se kterými máte dobrou zkušenost (Ibalgin,
Ibuprofen apod.). Rozbouření v průběhu léčby není třeba "vydržet".

Vynechal jsem jeden den, nestihl jsem proceduru uskutečnit.
Jednodenní výpadek léčbu zásadně neovlivní. Vícedenní už ano. Lépe proceduru
výjimečně zkrátit, než vynechat.
Jak přístroj vrátit?
Přístroj máte půjčený na 14 dní. V případě prodloužení doby platíte zpozdné.
Na vrácení přístroje se neobjednávejte, přineste přístroj kdykoliv v ordinační době,
sestřička od Vás přístroj přebere. Pokud to časově nezvládáte, je možné přístroj poslat
po jiné osobě, která bude vědět, komu byl přístroj půjčen.
Jaký je postup po ukončení léčby? Při ukončení se stále necítím dobře, bolesti jsou
trochu jiné, ale stále mám obtíže.
Při vracení budete automaticky objednáni na kontrolu a zhodnocení úspěšnosti léčby.
Výsledky léčby magnetickým polem se naplno projevují do 3 týdnů po poslední
proceduře. Váš termín k lékaři musí respektovat tuto dobu. Do 3 týdnů po ukončení
léčby se Vaše obtíže mohou ještě měnit a ustupovat.

Přejeme Vám rychlou úlevu a brzké uzdravení!
V případě nejasností kontaktujte sestřičku na telefonním čísle: 222 782 531

