ALMAG-01
Apparat för fysioterapi med pulsat elektromagnetiskt fält
BRUKSANVISNING, utdrag.
För fullständig manual, se en annan Almag språkversion.

Kära kund,
du har köpt en ALMAG-01 - en apparat för fysioterapi med pulsat elektromagnetiskt fält.
Apparaten kan användas både på sjukhus och för personligt bruk för ett stort antal
sjukdomar samt i förebyggande syfte.
OBS: Rådfråga en fysioterapeut eller läkare innan du använder apparaten.

SÄKERHETSÅTGÄRDER
* Undersök apparaten noga innan användning. Kontrollera att alla delar är oskadade.
OBS! Använd inte apparaten om skalet, utstrålningsdelar eller kablar är skadade.
* Säkerställ att kablarna inte är vridna eller spända. AC huvuduttag: ~230V (-34,5V;
+23V), frekvens 50Hz. Lyft eller bär inte apparaten i kablarna!
* Vid rengöring av apparaten med kemisk desinfektion säkerställ att fukt inte läcker in i
kontrollenheten eller utstrålningsdelarna. Skydda apparaten från fukt och smällar.
* Placera inte en påsatt annan apparat närmare än 0,5 m från Almag (såsom magnetiska
dataskivor, kreditkort, videospelare, mobila minnesenheter och andra magnetkänsliga
enheter).

Säkerhetsinstruktioner för behandlingssessioner:
Den första behandlingen bör inte vara längre än 20 minuter.
•
Vid behandling av två områden, bör den totala behandlingstiden ej överskrida 30
•
minuter.
De första tre behandlingarna av nacken bör inte överstiga 10 minuter.
•
Det är förbjudet att använda apparaten på huvudet och hjärtat.
•

ALMAG består av:
А. Kontrollenhet
B. Band mellan utstrålningsenheterna
C. Induktionsspolar (utstrålningsenheter)
D. Utstrålningsenheternas kontaktsladd
E. Pulsat elektromagnetisk fältindikator (PEMF indikator)

Det finns två indikatorlampor (LEDS) med olika färger på kontrollenhetsboxen.
Grönt ljus visar att apparaten är kopplad till en kraftkälla. När det gula ljuset tänds
tillsammans med det gröna är det magnetiska fältet är aktivt. Det gula ljuset är kopplat till
en timer och stängs av efter 22 minuter och visar att det magnetiska fältet har inaktiverats.
För fortsatt användning, dra ut kontakten från kraftkällan (elnätet) och starta apparaten
igen, men låt det gå 10 minuter innan du sätter på apparaten igen.
Dra alltid ut kontakten när sessionen är klar.
Blinkande grönt ljus i mitten av var och en av de fyra utstrålningsenheterna visar att
magnetfältet är aktivt och att Almag fungerar som den ska. Lamporna ska blinka med
jämna mellanrum när apparten används.
Tack vare Almags magnetfälts höga penetrationsförmåga, så kan behandlingar
genomföras påklätt, över torrt eller fuktigt bandage eller plåster som är max 1 cm i tjocklek.
OBS: vid behandling av huden, så används sidan utan LED ljus och är markerad med ett
”N” (utstrålningsenhetens Nordpol).
ENG
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
- Muskuloskeletal systemsjukdom
- Skador och deras effekter
- Sjukdomar i det perifera nervsystemet
- Trauman i det centrala nervsystemet
- Trauman i ryggraden
- Komplikationer i buskpottkörteln/diabetes
– Sjukdomar i vensystemet
–
För detaljerad information om placering av Almag på kroppen vid varje sjukdom, se den
fullständiga manualen i en annan språkversion.

KONTRAINDIKATIONER
- Akuta pyoinflammatoriska sjukdomar
- Graviditet
- Systemiska blodsjukdomar
- Onkologiska sjukdomar
- Tyrotoxios
- Alkoholförgiftning
- Implanterad pacemaker i området för behandling
Inopererade metalliska föremål i benvävnader är inte en kontraindikation för att använda
apparaten.

BEHANDLINGSTIDER
Utför behandlingarna med jämna mellanrum (vanligtvis 10-20 behandlingar per
behandlingsomgång), helst före måltid. Undvik att äta 1 timme innan behandling.
The första sessionerna av en behandlingsomgång bör göras dagligen och bör inte vara
längre än 10 minuter åt gången. Öka behandlingstiden gradvis över 2-3 dagar tills
maxtiden är uppnådd. Normal behandlingstid är 10-20 minuter. Det är möjligt att ändra
behandlingstiden på läkares rekommendation.
Utför behandling två gånger per dag. Behandla endast en sjukdom per behandlingsomgång.
Vid behov, upprepa behandlingsomgången efter 30-40 dagar, och därefter efter 3-4
månader, vilket ger en total behandling om 3-4 omgångar per år för en sjukdom.
Mellan dessa behandlingar för en sjukdom, så kan man starta en ny behandlingsomgång
för en annan sjukdom förutsatt att man pausar behandlingar 10 dagar före nästa omgång.
Om en behandling orsakar förvärrande symptom, smärta, yrsel eller andra oönskade
symptom, behandla då bara varannan dag med samma behandlingstid. Om detta inte
eliminerar de oönskade symptomen, avbryt behandlingarna.
PEMF behandlingar kan utföras på patienter fr.o.m. 2 års ålder. Almag-behandlingar har
visats sig fungera väl på äldre patienter samt på personer med hjärt-kärlproblem.
Använd inte PEMF terapi om du druckit alkohol.
ENGENG
FÖRVARING OCH TRANSPORT
Efter förvaring eller transport vid temperaturer under +10 °C eller över +35 °C, förvara
apparaten i ett rum med en temperatur på mellan +10 °C till +35 °C minst 4 timmar innan
användning.
Innan användning, tvätta av de yttre ytorna på kontrollenheten och utstrålningsenheterna
med en trasa fuktad med 3%-ig väteperoxid blandad med 0,5%-ig
hushållsrengöringsmedel eller med 1%-ig kloraminlösning. Se till att ingen vätska läcker in
i kontrollenheten eller i utstrålningsenheterna.
OBS:
För fullständig information och komplett manual, vänligen se en annan språkversion.

