Terra mater
(pământul-mamă) şi
organismul nostru
dau tactul!
Ajutor prin
intermediul
oscilaţiilor
naturale
Terapia prin acţiunea câmpului magnetic
se practică cu succes şi în domeniul
ortopediei dento-maxilare.

C

um fucţionează de fapt
magnetoterapia (MT)?
Noţiunea de magnetoterapie
nu este deﬁnită. De aceea este nevoie
de atenţie: câmpurile electro-magnetice pot ﬁ pe de o parte beneﬁce,
pe de altă parte însă, ele pot să şi
dăuneze sănătăţii, după cum atrage
atenţia WHO. Dăunătoare sănătăţii
sunt semnalele tehnice ale câmpului,
deci cele artiﬁcial create, în cazul
unei expuneri îndelungate. Care
este motivul: organismul lucrează
cu câmpurile electro-magnetice
naturale, reacţionând în acelaşi
timp la semnalele magnetice ale
pământului şi ale atmosferei. Acestea sunt folosite sub formă de
informaţii pentru ghidarea optimă

a funcţiilor organismului. Ne putem
închipui cu uşurinţă că semnalele
tehnice împiedică pe cele naturale
sau chiar le distrug.
Experimente de optimizare, au arătat
că un semnal are cel mai mare efect
beneﬁc în vederea vindecării, când se
aseamănă cu cascadele impulsurilor
naturale din organism şi atmosferă.
Exemplu: atunci când ne întindem,
trece întotdeauna prin corpul nostru
în mod natural o „furtună“ cu impulsuri asemănătoare descărcărilor
electrice, declanşate de muşchi şi
nervi. Această „furtună“ poate ﬁ
utilizată ca semnal pentru MT, servind
la activarea proceselor metabolice
(sistemul NO) şi regenarative, inclusiv
sintezei proteinelor.

Ce beneﬁciu aduce
magnetoterapia?

Ameliorarea durerilor şi îmbunătăţirea stării
ﬁzice şi psihice cât şi creşterea randamentului

Activarea şi accelerarea forţelor de
autovindecare al organisnului la
nivel celular

Înlăturarea deranjamentelor şi
armonizarea organismului şi al
sistemului vegetativ nervos

Îmbunătăţirea metabolismului
celular şi promovarea
detoxiﬁerii organismului

Creşterea nivelului de
oxigenare a celulelor

Fortiﬁcarea sistemului
imunitar şi activarea
gospodăririi hormonale

Ce se întâmplă în timpul
magnetoterapiei?
Câmpuri magnetice pulsate cu
impulsuri, frecvenţe şi amplitudini
adecvate, pot susţine procesul de
vindecare prin:
• Îmbunătăţirea circulaţiei
sanguine
• Îmbunătăţirea permeabilităţii
membranelor celulelor
• Îmbunătăţirea competenţei
imunologice
• Îmbunătăţirea sintezei proteinelor
• Îmbunătăţirea îndeplinirii
funcţiilor celulei (diferenţierea
celulei)
Toate îmbunătăţirile se explică prin „mecanismul NO“. Un avantaj îl reprezintă
asociaţia între magnetoterapie şi terapia
cu lumină.
Astfel se activează metabolismul şi
se elimină deşeurile celulare. În plus,
creşte rata diviziunii celulare ceea ce
are ca urmare vindecarea mai rapidă
a leziunilor, grăbind şi vindecarea hematoamelor.
Şi în domeniul afecţiunilor articulaţiilor
există succese. În acest caz, masa
cartilaginoasă poate fi regenerată aşa încât
durerile în timpul mişcării dispar.

Îmbunătăţirea irigaţiei
şi stabilizarea circulaţiei
sanguine

Magnetoterapia este
special indicată...
...la alinarea durerilor înainte şi
după intervenţii chirurgicale.
Celula

Sânge

Celula

Sânge

...la evitarea sângerărilor şi
inflamaţiilor după extrageri
dentare.
...la susţinerea vindecării rănilor.

Îngustarea vaselor sanguine duc
la irigarea defectuoasă cu sânge a
ţesuturior.

Magnetoterapia relaxează vasele sanguine lărgindu-le. Oxigenul poate să
circule activând metabolismul şi prin
aceasta, contribuind la eliminarea
toxinelor, respectiv la accelerarea
proceselor de vindecare.

...la susţinerea unei terapii ortopedice maxilare.
...la afecţiuni articulare
(ale maxilarelor)
...la fracturi şi inflamaţii.

Conform directivelor europene pentru
aparate medicale (93/42 EEC), este necesar
ca aparatele destinate magnetoterapiei
să prezinte dovada ştiinţific-medicală
pentru fiecare indicaţie avizată. Evaluarea conformităţilor aparatelor cu
directivele UE, au loc în fiecare an direct la companiile producătoare de către
experţii independenţi ai instituţiilor de
certificare (de ex. în Germania TÜV,
DEKRA). Aparatele medicale certificate obţin marcajul CE cu un cod de
patru cifre.
Fiţi atenţi, ca pe aparatele utilizate să
existe marcajul european de conformitate CE!

Cereţi medicului Dumneavoastră stomatolog
sau specialist în ortopedia dento-maxilară,
informaţii pentru pacienţi, referitoare la alte
teme privind medicina naturistă în cadrul
medicinei dentare!

MEDICUR®
Magnetoterapie pulsantă
MEDICUR® poate ajuta la
îmbunătăţirea capacităţilor ﬁzice
şi intelectuale. Puteţi să obţineţi
într-un mod natural energie, o
stare generală bună şi vitalitate.
Aceste semnale de importanţă
vitală contribuie la normalizarea
„stării D-voastre biologice“. Aceasta
înseamnă că, deşi dacă nu aveţi
afecţiuni acute, are sens aplicarea
aparatului MEDICUR® preventiv 1 x zi.

Adresa:
AMS GmbH
Advanced Medical Systems
Tannenweg 9
D-97941 Tauberbischofsheim

Tel.: 0049 93 41/92 93 0-0
Fax: 0049 93 41/92 93 0-99
info@ams-ag.de
www.magnetotherapy.de

MEDICUR deţine autorizarea de lansare pe piaţa în întreaga UE, conform
legii care priveşte produsele medicale pentru ameliorarea durerilor.

INFORMAŢII PENTRU PACIENŢI
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Petrecem numai 2,5 ore pe zi în aer liber.
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Magnetoterapia oferă
standarde europene
de calitate!
La ce trebuie să ﬁţi
atenţi?!
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Prea puţin timp
pentru câmpurile
magnetice ale
pământului!
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Ameliorarea durerilor
în mod natural cu

Terapia prin acţiunea
câmpului magnetic
(magnetoterapia)

Pericol nu numai
pentru inimă, intestine
şi rinichi

O informaţie a

Asociaţiei medicilor stomatologi
care practică medicina naturistă in
Germania

