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за свобода на движението

3D-e серияКак да използвате устройствата 

Тук сме поместили какви са основните предимства на терапията с Biomag®.

Също така ще разберете как да използвате нискочестотната импулсна магнитотерапия Biomag®  
с патентована 3D технология.

Как магнитотерапията помага при здравословни проблеми?

Магнитотерапията е в състояние да подпомогне лечението на някои проблеми на опорно-двигателната система и да повлияе успешно 
при комплексно лечение и рехабилитация. Магнитотерапията се ползва задължително след предписание от лекар! 

• Добре е да започнете терапия с Biomag® 3D възможно по-скоро.

• За осезаем резултат трябва да се ползва редовно, в съответствие с инструкциите за употреба.

• Най-малко 20 минути, два пъти на ден е напълно достатъчно.

Коя е най-подходящата програма за вас?

Устройствата Biomag® 3D разполагат с шест програми. 
Програмата се избира според симптомите, които пациентът усеща най-силно.
Програмите са разделени на две групи:

I група -  при видими симптоми

II група - при скрити симптоми и причини за проблеми

Използването на Biomag® устройствата от серия 3D-e може да 
подпомогне подобряването или поддържането на добро здраве в 
случай на различни проблеми на опорно-двигателния апарат и 
заболявания. В рамките на комплексната терапия можете ефективно да 
подобрите здравето си при различни видове проблеми, причинени от 
не добра циркулация на кръвта, оксигенация на тъканите или нарушения 
на метаболизма.

Внимание:
Използвайте устройствата при състояния, които са потвърдени от 
лекар, с изключение на противопоказанията за магнитотерапия!



I група
Първата група включва симптоми, които могат лесно да бъдат разпознати. Можете да ги идентифицирате 
визуално, чрез допир и/или усещане. Това са различни леки наранявания, които често получаваме в 
забързаното си ежедневие.

Причини за тези наранявания могат да бъдат и проблеми с опорно-двигателния апарат, в резултат на дегенеративни промени или 
неправилен начин на живот. Тези видове проблеми обикновено имат няколко основни общи симптома.

Симптоми

а) Болка в мускулите, ставите и като цяло в опорно-двигателния апарат;

б) Проблеми като леки наранявания, синини, преумора в някои части на тялото, следоперативни състояния и състояния след 
наранявания, включително фрактури;

г) Крампи и спазми- чести симптоми на заболяване, преумора или минерален дисбаланс.

в) Отоци- симптом на локално увреждане или метаболитен дисбаланс в организма;

Група I: Как да прилагате Biomag® 3D терапията?

Програма 2. Лечебен ефект

Програма 3. Противооточен ефект

Програма 1. Болкоуспокояващ ефект

Програма 4. Миорелаксиращ ефект - за отпускане на мускулатурата при крампи и спазми

При симптоми от I група е препоръчително да използвате Biomag® 3D терапия. В случай 
на съпътстващи симптоми, първо изберете програма за проблема, който ви притеснява 
или ограничава най-много (например болка) и след това постепенно, след намаляване 
на болката, приложете програмите към други симптоми.

Приложението на Biomag®3D терапията осигурява максимално ефективно 
предаване на импулси от уреда към апликатора и към третираните части на тялото 
на пациента.

За постигане на плавен ефект на отделните апликатори върху мястото на 
приложение, главно при болезнени състояния и за подпомагане на 
миорелаксацията, поставете апликатора на място/места с най-интензивни проблеми.



II група

Втората група симптоми се проявяват повече или по-малко като скрити и често не ги 
възприемаме като сериозен проблем.

Те включват здравословни състояния, при които основен или съпътстващ фактор е свиване на кръвоносни съдове, което води до 
лоша проходимост и като цяло лош приток на кръв към тъканите с много последствия. При много хора подобни състояния водят до 
нарушения на метаболизма и повишено ниво на токсини в организма. Тези процеси често протичат незабелязано в тялото, но могат 
да причинят сериозни здравословни проблеми.

а) При всички негативни последици от лоша съдова проходимост и лошо оросяване на тъканите;

б) При най-честите негативни последици от нарушения в обмяната на веществата и повишени нива на метаболити и токсини в организма.

Група II: Как да прилагате Biomag® 3D терапията?

Симптоми

Програма 5. Вазодилатиращ ефект (Съдоразширяващ)
- за разширяване на съдовете, оросяването им и подобряване на микроциркулацията.
При ревматизъм, исхемия (нарушено кръвооросяване на тъканите) на крайниците, диабетно стъпало, шум в ушите, варикозна язва, рани 
от залежаване и др. Може да се използва и за подпомагане на оросяването на кожата и подкожната тъкан, в случай на целулит, както и за 
стабилизиране на кръвното налягане. Помага и при умора и регенерация на мускулите след натоварване.

Програма 6. Метаболитен и детоксикиращ ефект
При артрит на малките и големите стави, и гръбначния стълб, при подагра, подпомагане и детоксикация на черния дроб, метаболитни 
нарушения, при възпаления и други патологични състояния.

Лошата циркулация на кръвта и метаболитните нарушения не трябва да се подценяват, тъй като натрупването на токсични вещества 
в организма, които не могат да бъдат изхвърлени от тялото, води до тяхното отлагане в мазнини.
Това причинява смущения в имунната система - нервност, повишена умора, намален естествен имунитет, което се 
превръща в източник на много функционални нарушения.
Магнитотерапията Biomag® 3D подобрява микроциркулацията в тъканите, подпомага метаболизма чрез по-добра циркулация на 
кръвта. Така се създават по-добри условия за детоксикация и възстановяване на организма.

На следващите страници ще намерите описание на всяка програма 
и ще разберете как магнитотерапията може да помогне при 
Вашето цялостно лечение. Тази информация ще ви помогне да 
използвате Магнитотерапията Biomag® 3D по най-добрия начин. 



Програма 1. Болкоуспокояващ ефект 

I група

Електромагнитната индукция при PEMF определя образуването на ток в 
нервните влакна. Този индуциран ток блокира преминаването на усещанията 
за болка от проблемното място през гръбначния мозък към мозъчните 
центрове. В резултат на този и някои други механизми болката се потиска. Тези 
други механизми включват повишено образуване на ендорфини, потискане на 
възпалението и подуването. Освен това се прилага миорелаксиращият 
механизъм или освобождаване на напрежението в мускулите. Повишеното 
производство на ендорфини и контролът на преноса на калциевите йони през 
клетъчната мембрана също спомага за постигане на вазодилатация 
(разширяване на кръвоносните съдове), аналгетични и успокояващи ефекти. 
След прилагане на PEMF е доказана повишена активност на лактат 
дехидрогеназа (вътреклетъчен ензим важен за производството на енергия) в 
мускулите. Лактат дехидрогеназата определя отстраняването на млечната 
киселина, която стимулира нервните рецептори и причинява болка.

Програма 2. Лечебен ефект

Лечебният и регенериращ ефект на PEMF върху костите и меките тъкани се 
обяснява с неспецифичното дразнене на цитоплазмената (клетъчната) 
мембрана. В тази мембрана метаболитната верига се активира и нейната 
ключова точка е промяната на съотношението между cAMP и cGMP, като по 
този начин промяната в съотношението между цикличен аденозин 
монофосфат и цикличен гуанозин монофосфат. При използване на 
регенеративен ефект върху костите, приложенията водят до повишаване на 
остеокластите и до последващо стартиране на процеса на регенерация на 
костната тъкан. PEMF значително увеличава заздравяването, активира 
създаването на нова тъкан, калцификацията и води до повишена 
чувствителност към паратхормон, което освен всичко друго помага за 
контролиране на нивото на калций в организма. По-добрата циркулация на 
кръвта в тъканите и по-голямото насищане с кислород спомагат за бързо 
намаляване на възпалението във всички тъкани и в същото време се засилва 
ефектът от възможното антибиотично лечение. За здравяването на увредените 
периферни нерви се ускорява значително, а също така се ускорява 
регенерацията на неврофибрилите (влакна в невроните) и растежа на 
централните аксони (нервни влакна).

Програма 3. Противооточен ефект 

Подуването се причинява от нарушение на кръвообращението на 
капилярите с последващо натрупване на течност между клетките. 
Приложенията на PEMF имат за цел да противодействат на основните 
причини за подуване, т.е. повишено кръвно налягане в капилярите 
(най-малките кръвоносни съдове в тялото), нарушение на изтичането на 
течности от тъканта, както и възможното увеличаване на пропускливостта 
на стените на капилярите. Подобреното оросяване, т.е. по-добрата 
циркулация на кръвта, играе важна роля в постигането на противооточния 
ефект. Ускореният метаболизъм след прилагане на LPMF дава възможност 
за по-бързо спадане на отока и значителен противовъзпалителен и 
аналгетичен ефект в засегнатата област.

Програма 4. Миорелаксиращ ефект

PEMF ускорява промиването на киселинни метаболити, които причиняват 
болезнено дразнене в мускулите и местата на хронични възпаления. 
Промиването на тези метаболити се осигурява от по-доброто оросяване и 
от повишената активност на лактат дехидрогеназата, която обуславя 
разграждането на млечната киселина. PEMF приложенията намаляват 
мускулните спазми (крампи). Терапията също така намалява радикулерното 
дразнене, което често причинява изтръпване и пулсираща или пареща 
болка. Приложението на PEMF подтиска болката и води до отпускане на 
мускулни спазми или контрактури и крампи, което води до цялостно 
отпускане на скелетните мускули и подобряване на подвижността.

Списък на съкращенията
PEMF - Импулсно електромагнитно поле 
LPMF - Нискочестотно импулсно електромагнитно поле



3D-e серия

II група

Приложението на LPMF влияе върху поляризацията на червените 
кръвни клетки чрез положителен заряд. Поляризацията на кръвните 
клетки влияе върху тонуса на артериолите и капилярите. Това води до 
подобряване на микроциркулацията, като по този начин се постига 
по-добро снабдяване на тъканите с богата на кислород кръв и 
хранителни вещества. Подобрената микроциркулация също 
допринася за по-бързото отвеждане на токсични вещества и 
метаболити от тъканите. PEMF  значително повишава парциалното 
налягане на кислорода и действа върху пластичността или 
еластичността на кръвните клетки. Освен това при продължително 
приложение на този метод се получава и неоваскуларизация и по този 
начин по-бързо образуване на нови съдове. В същото време 
магнитното поле намалява риска от образуване на тромби.

С подходящо зададени параметри, PEMF действа срещу утаяването на 
кръвта, т.е. аглутинацията на еритроцитите, които транспортират 
кислород в кръвта. Това води до многократно разпръскване на 
отделни еритроцити, така че площта на свързване на кислорода става 
по-голяма. Кръвта, която е преминала през подходящо магнитно поле, 
има по-висока способност да свързва кислород и да го транспортира 
до тъканта. LPMF  активира парасимпатиковата нервна система и 
насърчава рефлукса на Са2+ йони, което води до отпускане на 
кръвоносните съдове на мускулите и до последваща вазодилатация.

PEMF преминава равномерно през човешката тъкан и е един от малкото 
методи, които могат да действат и на места с вътрешно възпаление. 
Когато се прилага PEMF, той действа върху всяка клетка и индуцира 
слаби електрически токове в нея. Поради тази индукция се променят 
повърхностните потенциали на клетките. Основата на всеки процес на 
детоксикация е по-доброто снабдяване с хранителни вещества и 
отстраняване на метаболитните отпадъчни продукти от тъканта. 
Основният детоксикиращ орган в тялото е черният дроб, затова е добре 
да се приложи концентрирана терапия с PEMF, спрямо него.
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Програма 6. Метаболитен и детоксикиращ ефектПрограма 5. Съдоразширяващ ефект 


