Anděl – Smíchov

Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda
léčby. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání
lidského těla na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému
odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci
buněk. Úroveň současných poznatků umožňuje účinně využívat této metody
k léčení následků chorob i k jejich prevenci.

Léčba magnetickým polem je fyzioterapeutická metoda využívající biologické
účinky stacionárního (trvalého) nebo častěji pulzního (přerušovaného)
elektromagnetického pole na lidský organismus. Je to metoda užívaná již
v dávné historii, například Hippokrates léčil mnohé bolestivé stavy u svých
pacientů přikládáním magnetické rudy. V současné době zažívá tato
metoda renesanci. U pacientů je značně oblíbená pro svou neinvazivnost,
nenáročnost, nenávykovost, absenci vedlejších účinků a výborný efekt
zejména u bolestivých stavů. Je škoda, že se často prosazuje až jako
metoda poslední volby, kdy ostatní léčebné metody nebyly účinné.
Magnetoterapie působí jak lokálně, tak celkově, aktivuje celou řadu
obranných systémů a umožňuje autoreparaci (samovyléčení) organismu.
Spouští imunitní systém, aktivuje hormonální systém hypofýzy a nadledvin
a zvyšuje tvorbu kortikálních hormonů. Na buněčné úrovni dochází
ke zvýšení propustnosti buněčných membrán a zrychlení látkové výměny.
V místě působení dochází jednak k vazodilataci, tedy rozšíření krevních cév,
a tím zvýšenému prokrvení tkáně a jejímu lepšímu zásobení
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kyslíkem a živinami se současným rychlejším odplavováním zplodin látkové
výměny.
Magnetoterapie působí také protizánětlivě, a to jak u zánětů sterilních
(například revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc), tak u zánětů
vyvolaných mikroby. Má silný analgetický efekt (tlumí bolest), takže nachází
uplatnění zejména u svalových a kloubních bolestí. Tento efekt je vykládán
působením magnetického pole na nervová vlákna a přenos nervových
vzruchů, což vede dále k myorelaxaci, tedy uvolnění svalových spazmů
a normalizaci svalového napětí. Způsobuje urychlení hojivých procesů
v kostech i měkkých tkáních. Stimuluje tvorbu červených krvinek, má
euforizující účinky (zlepšuje náladu), potencuje účinek antibiotik, zvyšuje
imunitu a celkově zlepšuje regeneraci organismu.

Indikace magnetoterapie
Neurologie: Velmi dobré výsledky má v léčbě neurologických chorob,
například kořenové syndromy, obrny periferních nervů, cervikokraniální
a cervikobrachiální syndrom, dětská mozková obrna. U roztroušené
sklerózy dokáže i výrazně zmírnit některé potíže pacientů, využívá se také
k ovlivnění migrén a jiných typů bolestí hlavy.
Revmatologie: Dobré účinky vykazuje magnetoterapie u revmatoidní
artritidy, kde snižuje na různě dlouhou dobu otoky a bolestivost kloubů
a celkovou aktivitu zánětlivého procesu, umožňuje i výrazné snížení dávek
kortikoidů. Ovlivňuje všechna kloubní degenerativní onemocnění. U artrózy
vede k vzestupu proteoglykanu, který chrání chrupavku před destrukcí.
Vývoj tohoto onemocnění tak lze zpomalit až zastavit. Dále se využívá jako
podpůrná léčba při terapii osteoporózy, epikondylitidy, spondylózy,
spondylartrózy a mnoha dalších.
Ortopedie a chirurgie: Magnetoterapie má v tomto oboru široké využití
u artróz, periartritidy ramenního kloubu, kostních zlomenin,
osteomyelitidy, poúrazových stavů, syndromu karpálního tunelu, uvolnění
totální endoprotézy, aseptické kostní nekrózy a jiných.
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Dermatologie: Hojivé a protizánětlivé působení se využívá při terapii
bércových vředů a dekubitů (proleženin).

Magnetoterapie Vám může pomoci:
na bolest
při omezené pohyblivosti
pro urychlení hojivých procesů v kostech i měkkých tkáních
při zánětech
na různé zdravotní problémy
jako podpora regenerace, imunity a vitality
Magnetoterapii můžete aplikovat na:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

klouby: kotníky, kolena, kyčle, zápěstí, lokty, ramena
páteř: působení na jednotlivé části páteře i na celá záda, včetně krční
páteře
dolní a horní končetiny
hlava: oči, uši, zuby, mozek
kosti, orgány a tkáně
celotělově

Kontraindikace
Absolutní kontraindikací (kdy nelze v žádném případě magnetoterapii
použít) je těhotenství, zvláště v prvních měsících, kdy nelze vyloučit
teratogenní vliv na vyvíjející se plod (možný vznik vrozených
vývojových vad plodu). Není doporučována ani v dalších měsících
těhotenství, a to ani na vzdálené oblasti těla. Dále nelze magnetoterapii
použít u osob s kardiostimulátorem, kde je možné ovlivnění jeho
funkce. Dalšími kontraindikacemi jsou zvýšená funkce štítné žlázy,
nadledvin, krvácení do trávicího traktu, infekční onemocnění, nádory,
kdy nelze vyloučit vzplanutí metastatického procesu.
Relativní kontraindikací (kdy je třeba použití magnetoterapie zvažovat)
je menstruační krvácení, a to pro možnost zesílení krvácení, dále
mykotická (plísňová) onemocnění a epilepsie. Pozornost je nutno
věnovat pacientům s hypertenzí či hypotenzí, kdy zejména v začátcích
léčebné aplikace může dojít k výkyvům tlaku.
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Aplikátory magnetoterapie se rozdělují na plošné, které se přikládají
na postiženou oblast, a cívkové, které mají podobu válce o různém průměru,
do něhož se vloží například postižená končetina, nebo pacient leží na zádech
uvnitř aplikátoru.
Magnetoterapii je vhodné používat jako součást léčebného plánu
při současné aplikaci jiných léčebných metod. Pacient se nesvléká, pole
prostupuje oděvem i sádrovou fixací. Při použití nízké indukce nejsou
kontraindikací ani kovové materiály v těle pacienta. Léčba je aplikována
opakovaně, například 1x až 2x denně 30 minut, u postižení skeletu častěji,
minimální počet aplikací je cca 15. Pokud po 7 až 10 aplikacích nedojde
k žádnému zlepšení, terapie se zpravidla ukončí. U některých pacientů
se objevuje přechodné zhoršení po 2 až 3 aplikacích, to by však neměl být
důvod k přerušení léčby. Někdy se efekt dostaví až s několikatýdenním
odstupem po skončení kúry.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Těhotenství
Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
Krvácivé stavy
Menstruační krvácení
Novotvary
Těžké septické stavy
Horečnaté stavy
Aktivní TBC
Mykotická onemocnění v místě aplikace
Záchvatová nervová onemocnění
Hyperfunkce štítné žlázy
Hyperfunkce nadledvin
Myasthenia gravis
Onemocnění hypotalamu a hypofýzy
Psychózy
Neznámé bolesti
Neurčená diagnóza
Rozpor s odborně určeným léčebným postupem

Vedlejší účinky:
Zvláštní pozornost je při aplikaci třeba věnovat pacientům s hypotenzí
(nebo sklony k ní) a hypertenzí.
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Individuální účinky a užití magnetoterapie je třeba posuzovat podle
konkrétního stavu a reakce jednotlivých pacientů.
Při neočekávaných reakcích se přeruší aplikace! Pokračovat v aplikaci se
doporučuje po kontrole ošetřujícím lékařem na základě jím určeného
postupu.

Odkaz: Léčení magnetem (ceskaordinace.cz)
https://www.ceskaordinace.cz/leceni-magnetem-ckr-955-9299.html#indikace-magnetoterapie
Vše, co potřebujete vědět o magnetoterapii | Renaissance (pulzni-magnetoterapie.cz)
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