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A VIOFOR JPS RENDSZER FELHASZNÁLÓIHOZ

A Viofor  JPS  berendezés  alkalmazásáról  meghozandó  döntés  esetén  a  szükséges  alapvető  publikációk  a
következők:

• "Használati utasítás": tartalmazza  a  berendezés  alkalmazásának  orvosi  ja-
vallatait és ellenjavallatait valamint hatásának lényegét,
a készülékek használatának technikai részleteit

• Viofor JPS rendszer aplikátorai: kiegészítő  kiadvány,  mely  kizárólag  a  felszerelés  ki-
választását érinti

A "Viofor JPS rendszer aplikátorai" kiegészítő kiadvány orvosok, egészségügyi szakdolgozók számára készült.
Ebben  ismertetjük  a  hozzáférhető  aplikátorok  felhasználásának  módszerét  azon  elváltozások  esetén,
amelyekben a berendezés alkalmazható.

A "Viofor JPS rendszer aplikátorai" nem lehet a Viofor JPS rendszerrel végzett kezelés kiválasztásának egyetlen
kritériuma.  A döntés  meghozatalához  feltétlenül  szükséges  az  általános  ismeret  a  mágneses  terek  orvosi
alkalmazásáról.
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VIOFOR JPS BERENDEZÉS ALKALMAZÁSÁNAK JAVALLATAI

Pulzáló Mágneses Mezős Stimuláció

Fájdalomcsillapító hatás
1. csont-ízület rendszer:

• gerinc és felső-, valamint alsó-végtag csont-ízületi spondylosisa, 
• ízületek rheumatoid gyulladásai (RA),
• Bechterew-kór,
• ízületi sérülések.

2. lágy szövetek:
• ízületen kívüli rheumatizmus, ún. fibromyalgiák
• lágy szövetek sérülései
• szövetek folytonosság-megszakítása utáni állapotok (műtét utániak is)

3. migrénes fájdalmak

Regenerációs hatás
1.csontrendszer:

• oszteoporózis, főleg postmenopauzás (mind a profilaxist, mind a terápiát érinti),
• csontrepedések és törések utáni állapotok,
• csontrendszeren végzett műtétek utáni állapotok,
• álizületek.

2. lágy szövetek:
• trauma utáni állapotok bőr folytonosságának megszakításával és anélkül,
• égési sérülések,
• felfekvések.

Perifériás keringést javító hatás
1. végtag helyi keringési zavara:

• diabeteses angiopathia,
• szklerózis alapú angiopathia,
• lábszárfekélyek.

2. vérömleny felszívódásának gyorsítása.

Antispastikus hatás
• agyvérzés utáni állapotok,
• idegrendszer  degeneratív  elváltozásai,  melyekben

spaszticitás fordul elő.

Relaxaciós hatás
• neurózis,
• alvászavar,
• köznapi  értelemben  vett  stressz,  főleg  hosszan  tartó

pszichés / szellemi feszültség után,
• koncentrációs zavarok.

Edzés utáni restitúció időtartamának lerövidülése
• sportedzés után,
• biológiai regenerációban.

Pulzáló Mágneses Mezős Stimuláció fogorvosi alkalmazása - regeneratív és fájdalomcsillapító hatás
• gyökércsúcs károsodás - foggyökérszövet gyulladásainak konzervatív kezelése,
• idegkárosodás anesztézia szövődményei esetén,
• fogászati műtétek szövődményei esetén,
• gyökérkezelések szövődményei esetén,
• fogmedergyulladás,
• ortodontikus terápia adjuváns kezeléseként.

www.medandlife.hu, info@viofor.hu 6/28 +36 20 450-2886



A Pulzáló Magnetostimuláció + LED fény

Fájdalomcsillapító hatás
1. csont- és ízületi rendszer:

• a gerinc, valamint az alsó és felső végtagok spondylosisa,
• csontrendszeri sérülések,
• az ízületek rheumás gyulladásai,
• a gerincízületek merevedő gyulladása (merevedés).

2. lágy szövetek:
• extraízületi rheumatizmus - fibromialgia,
• lágyszöveti traumák,
• herpes zoster,
• neuralgia.
•

Regenerációs hatás
• bőr és lágyszöveti gyulladás,
• bőr és lágyszöveti gyulladás utáni állapot,
• psoriasis,
• égések,
• felfekvések,
• krónikus és szubakut arthitis,

Perifériás keringés javítása
1. végtagok nem megfelelő helyi keringése:

• diabetikus angiopátiában,
• atherosclerotikus angiopátiában,
• lábszárfekélynél

2. haematómák gyorsabb felszívódásához.

Görcsoldó hatás
• görcsös tünetekkel járó idegrendszeri degeneratív elváltozások.

Pulzáló Magnetoterápia (100 µT feletti kezelések)
Mozgásszervi megbetegedések

• elhúzódó csontgyógyulás
• csípőízületi endoprotézis szövődménye (protézis kilazulás)
• álízületek
• műtéti úton végzett csonthosszabbítás szövődményei
• oszteoporózis
• ízületek degeneratív elváltozásai és gyulladásai
• csonttörés és repedés utáni állapotok
• ízületi sérülések utáni állapotok

Keringési rendszer betegségei
• diabeteszes angiopathia
• szklerózis alapú angiopathia

Bőr és lágyrészbetegségek
• bőr és lágyrész sérülései
• bőr és lágyrészek bakteriális fertőzései
• égések
• keloid
• lábszárfekélyek és trophikus zavarok
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A RENDSZER KIÉPÍTÉS LEHETŐSÉGEI

A Viofor JPS rendszer elemeit alapvetően három fő kategóriába lehet sorolni.
Vezérlő:

• Elektromos impulzusokat generál
• Terápia paramétereinek kiválasztását teszi lehetővé

Aplikátorok:
• Az elektromos impulzusokat mágneses térré alakítják
• A mágneses tér szervezetre gyakorolt, vezérlőn kiválasztott paramétereknek megfelelő hatást biztosítják 

Kiegészítők:
• A felhasználás praktikumát, hatékonyságát, biztonságát  nyújtó eszközök.
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VEZÉRLŐEGYSÉGEK

Viofor JPS Classic vezérlőegység
1. a  felhasználó  egyéni  szükségleteinek  megfelelően  a  terápia  paramétereinek  széles  sávban  történő

alkalmazási lehetőségét biztosítja:
a) választási lehetőség három programból (P1, P2, P3)
b) választási lehetőség aplikáció három típusából (M1, M2, M3)
c) 13 fokozatú intenzitás (0,5 - 12)
d) a kiválasztott aplikáció paramétereinek beprogramozása és memorizálásának
lehetősége
e) a beprogramozott aplikáció előhívásának egyszerűsége
f) három különböző aplikátor rákapcsolódási lehetősége
g) távvezérlő vagy billentyűzettel történő aplikátor választás

2. adapter felhasználásával lehetőség két különböző vagy azonos aplikátor egyidejű alkalmazására
3. kezelés számláló
4. PLACEBO funkció
5. együttműködik minden aplikátorral
6. kényelmes kezelhetőség - vezérlés billentyűzetről vagy távirányítóról
Tekintettel a nagyon széles terápiás lehetőségekre, alkalmazható kórházi gyógyítási körülmények között, orvosi
és fizikoterápiás rendelőkben, valamint otthon.

Viofor Standard vezérlőegység (már nem kapható) 
Egyéni felhasználó számára biztosította a profilaktikus és gyógyító feltételeket.

Viofor Family vezérlőegység (egyéni felhasználóknak)
1. egyszerű  kezelés  piktogramokkal

beállítható,  automatizált  programkivá-
lasztás.

2. külön  Terápiás  és  Wellness  program,
Felnőtt, időskori és gyermek kezelések.

3. aplikáció  intenzitásának  korrekciója
(programtól függő mértékben)

4. aplikátor ellenőrző funkció
5. a  Viofor  Family  készülékekhez  más  paraméterű  aplikátorokat

szállítunk,  mint  a  professzionális  Viofor  készülékekhez.
Utánrendelésnél  kérjük  erre  figyeljen!  (Rendelhető:  matrac,
párna, lokális kezelésekhez: ellipszis, pont, gyűrű,)

6. kizárólag billentyűzettel vezérelhető
7. a  matrac  kapható  normál,  három  szektorra  hajtogatható

kivitelben  (65x60x8,5  cm)  valamint  kisméretűre  összehajtható
(55x30x13 cm) „Travel” jelzéssel.  Kérés esetén természetesen
mindkét mérethez tudunk hord táskát is szállítani.

8. 12v -ról is üzemeltethető!
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Professzionális vezérlőegységek
Viofor JPS Delux, Viofor JPS Clinic, Viofor JPS MagneticLight, Viofor JPS Light
Részletes leírásukat lásd: Használati utasítás.
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APLIKÁTOROK

Magnetostimulációs aplikátorok
A Viofor  JPS  System aplikátorokban  lapos  tekercsek  vagy  különleges  térrendszerben  elhelyezett  tekercsek
biztosítják a mágneses teret.

Homogén mágneses mezős aplikátor – gyűrű aplikátor
A  homogén  mágneses  mezős  aplikátorok  —  mint  a  gyűrű  aplikátorok  —  megfelelően  kialakított  térbeli
elrendezésű  tekercsekből  kerültek  létrehozásra.  Az  aplikátor  belsejében  nagy területen  homogén  mágneses
mezőt bocsátanak ki. A tervezés biztosítja, hogy a kezelendő test vagy testrész a homogén területre kerüljön.

Heterogén mágneses mezős aplikátor – lapos aplikátorok
A lapos aplikátorok heterogén mágneses mezőt generálnak, ami annyit tesz, hogy az aplikátor felszínén és az
aplikátor fölött különböző helyeken mért indukciós érték eltérő. Minél távolabb vagyunk az aplikátor felszínétől,
annál kisebb az indukciós érték.

Klinikai aplikátor szett
Alap kezelő aplikátor. A Klinikai aplikátor egy nagy ágyaplikátort, egy nagy méretű gyűrű aplikátort és egy elosztót
tartalmaz. Kiegészítő kelléke: kispárna (fejtámasz).

Ágy + 85 cm átmérőjű gyűrű
Külső méretei: 196 cm x 92 cm x 117 cm

Ágy + 65 cm átmérőjű gyűrű 
A készlet erejéig!

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic 

Ágykeret + MDC matrac
Az  ágykeretet  arra  tervezték,  hogy  szerkezetet  nyújtson  az
MDC matrac és a 85 cm átmérőjű gyűrűaplikátor számára. 
Aplikátor aljzattal és az aplikátorválasztást biztosító üzemmód
kapcsolóval felszerelt.
Az  MDC matrac heterogén  mágneses  mezőt  bocsát  ki.  Az
MDC  matrac  teljes  testi  kezelésre  használható.  A  85  cm
átmérőjű gyűrűvel együtt célszerű használni,

Az ágykeret méretei: 196 cm x 67 cm x 59 cm
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Gyűrű aplikátor FI85 (85 cm Ø) 

Csak a nagy, ágyaplikátorral kombinációban alkalmazott aplikátor.
Rendelkezik az ágykereten való mozgatást segítő szerkezettel.  A  kezelt személy
testével párhuzamos erővonalakkal rendelkező homogén mágneses teret generál. 
Helyi  aplikátorként  alkalmazható  választott  testrészek  kezelésére  vagy  az  MDC
matraccal kombinált kezelésre.

Méretek: 

• külső átmérő: 92 cm
• belső átmérő: 79 cm

• mélység: 48 cm
• szélesség: 103 cm

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic 

Gyűrű aplikátor FI30 (30 cm Ø)

Az aplikátort végtagok helyi kezelésére tervezték. 

Méretei:
• belső átmérő: 37 cm
• külső átmérő: 25 cm
• mélység: 20 cm

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic 

Gyűrű aplikátor FI40 (40 cm Ø)
Az aplikátort  végtagok,  fej  (pl.  fogászatban) és a nyaki  gerinc területének
helyi kezelésére tervezték, de az ágyéki gerinc területén szintén használható.

Méretei:
• külső átmérő: 49 cm
• belső átmérő: 39 cm
• mélység: 24 cm

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic 

Gyűrű aplikátor FI50 (50 cm Ø)
Az aplikátort az ágyéki gerinc fekvő vagy ülő helyzetben történő kezelésére,
valamint végtagkezelésre tervezték.

Méretek: 
• külső átmérő: 58 cm
• belső  átmérő: 44 cm
• mélység: 30 cm 

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Delux

• Viofor JPS Clinic 
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A matrac - nagy aplikátor
A tervezés lehetővé teszi, hogy az aplikátort bármely
stabil  felszínen elhelyezhessük (ágykeret,  ágy,  szék)
vagy akár betakarjuk vele a kezelendő személyt. 
Kerülje a csavarást, gyűrést.
Egész testi kezelésre szolgál. Hatása: fájdalomcsilla-
pító,  regeneráló,  növeli  a  perifériás  aktivitást,  görcs-
oldó.

Alkalmazási területek rehabilitációban és terápiában:
• gerinc és felső-,  valamint  alsó-végtag csont-

ízületi spondylosisa,
• ízületek rheumatoid gyulladásai (RA),
• Bechterew-kór,
• oszteopénia és oszteoporózis,
• kiterjedt égési sérülés,
• kiterjedt felfekvés,
• agyvérzés utáni állapotok,
• idegrendszer  degeneratív  elváltozásai,  me-

lyekben spaszticitás fordul elő,
• neurózis,
• alvászavar,
• köznapi  értelemben  vett  stressz,  főleg

hosszan tartó  pszichés  /  szellemi  feszültség
után,

• koncentrációs zavarok,
• sportedzés után,
• biológiai regenerációban.

Mágneses tekercsek elhelyezkedése:  a 2-től  és 5-ig
tartó szektorok tartalmaznak tekercset; az 1-es és 6-
os szektorok nem generálnak mágneses mezőt.

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Family
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic 

Nagy aplikátor - 3S matrac
A 3S matrac méretei: 
180 cm x 65 cm x 3 cm
Az  összehajtott  3S  matrac
méretei:  
65 cm x 60 cm x 8,5 cm

Szállításkor a matracot három
részre lehet hajtani, ott ahol a
szekciók tűzve vannak.

Nagy aplikátor - 6S matrac
A 6S matrac méretei: 180 cm x 55 cm x 1.8 cm
Az összehajtott 3S matrac méretei: 
55 cm x 30 cm x 13 cm

Szállításkor  a  matracot  hat  részre  lehet
hajtani, ez csak ott lehetséges, ahol a szekciók
tűzve vannak.
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S pont aplikátor, Z pont aplikátor
A  pont  aplikátor  helyi  kezelésre  szolgál.  Az  aplikátor  kiépítése  pulzáló
mágneses stimuláció használatát teszi  lehetővé ott,  ahol  keskeny sugárban,
erősebb mágneses mező szükséges. 

Külső átmérő: 1,6 cm
Hossz: 17 cm

Helyi hatása: fájdalomcsillapító, regeneráló, javítja a perifériás keringést.
Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:

• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic

A párna – kis aplikátor
A párna – kis aplikátor helyi alkalmazásra szolgál.
A párna aplikátor két méretben készül a 3S és a 6S matrac méretéhez igazítva. Mindkét változat ugyanolyan,
heterogén mágneses mezőt bocsát ki.

Kis aplikátor – 3S párna Alkalmazási területek:
• ízületi sérülések,
• ízületen kívüli rheumatizmus, ún. fibromyalgiák,
• lágy szövetek sérülései,
• szövetek  folytonosság-megszakadása  utáni  állapotok  (műtét  utániak

is),
• migrénes fájdalmak,
• csontrepedések és törések utáni állapotok,
• csontrendszeren végzett műtétek utáni állapotok,
• álizületek,
• trauma  utáni  állapotok  bőr  folytonosságának  megszakításával  és

anélkül,
• égési sérülések,
• felfekvések,
• diabeteses és szklerózis alapú angiopathia,
• lábszárfekélyek,
• vérömleny,
• agyvérzés utáni állapotok,
• idegrendszer degeneratív  elváltozásai,  melyekben spaszticitás fordul

elő.

3S párna méretei: 50 cm x 28
cm x 3 cm

Kis aplikátor – 6S párna

6S párna méretei: 55 cm x 27
cm x 1,8 cm

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Family
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic
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Viofor - Office aplikátor

Alacsony frekvenciájú pulzáló mágneses mezőt generál. 

Két módon használható: 
Ülő helyzetben - térbeli elrendezés, biztosítja és erősíti a két
rész (a két mágneses modul) együttműködését. 
Síkban  kiterítve -  hanyatt  fekve,  ekkor  kényelmes  test-
helyzetben  a  teljes  felületen  a  szokásos  mágneses  mező
hatása érvényesül.

A kétmodulos "Viofor Office"-t nem szabad más aplikátorokkal
egyidejűleg kombinálni, mert a kölcsönhatás torzulást okoz a
mágneses mezőben vagy akár meg is szüntetheti azt! 

Hatása:  fájdalomcsillapító,  regeneráló,  javítja  a  perifériás
keringést, görcsoldó, relaxációt segítő.

Alkalmazási területek:
Csont-ízület rendszer:

• gerinc  és  felső-,  valamint  alsó-végtag  csont-ízületi
spondylosisa, 

• ízületek rheumatoid gyulladásai (RA),
• Bechterew-kór,
• ízületi sérülések.

Csontrendszer:
• oszteoporózis, főleg postmenopauzás (mind a profilaxist, mind a terápiát érinti),
• csontrepedések és törések utáni állapotok,
• csontrendszeren végzett műtétek utáni állapotok,
• álizületek.

Lágy szövetek:
• trauma  utáni  állapotok  bőr  folytonosságának  megszakításával  és

anélkül,
• égési sérülések,
• felfekvések.

Végtag helyi keringési zavara:
• diabeteses angiopathia,
• szklerózis alapú angiopathia,
• lábszárfekélyek.

Antispastikus hatás
• agyvérzés utáni állapotok,
• idegrendszer degeneratív elváltozásai, melyekben spaszticitás fordul elő.

Edzés utáni restitúció időtartamának lerövidülése
• sportedzés után,
• biológiai regenerációban.

Méretek:
Aplikátor kiterítve 92 cm x 48 cm x 2 cm-es
Aplikátor összehajtva 51 cm x 48 cm x 4 cm

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Family
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic
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Ellipszis aplikátor

Fehér és zöld színben. Helyi használat-
ra, a végtagokhoz rögzítő szalaggal le-
het  erősíteni.  Kezelési  terület:  kb.  20
cm2 (5 cm átmérőjű kör).
Pánttal lehet a karhoz vagy lábhoz erő-
síteni.  Pulzáló  heterogén  mágneses
mezőt  bocsát  ki.  A színeknek  jelentő-
sége  van,  amikor  elosztón  keresztül
mindkét színűt  egyszerre használjuk.  A
két különböző színű aplikátor lapos olda-
lát egymással szemben kell elhelyezni.
Méretei: 9,5 cm x 7,5 cm x 2 cm

Csatlakoztatásra alkalmas 
vezérlőegységek:

• Viofor JPS Classic
• Viofor JPS Family
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic

Helyi hatása: fájdalomcsillapító, regeneráló, javítja a perifériás 
keringést.

Alkalmazási területei:
• ízületi sérülések.
• ízületen kívüli rheumatizmus, ún. fibromyalgiák
• lágy szövetek sérülései
• szövetek  folytonosság-megszakítása  utáni  állapotok  (műtét

utániak is)
• migrénes fájdalmak
• csontrepedések és törések utáni állapotok,
• csontrendszeren végzett műtétek utáni állapotok,
• álizületek,
• trauma utáni állapotok bőr folytonosságának megszakításával

és anélkül,
• égési sérülések,
• felfekvések,
• diabeteses vagy szklerózis alapú angiopathia,
• lábszárfekélyek,
• vérömleny.

Fogászatban:
• foggyökércsúcs gyulladás,
• idegkárosodás anesztézia szövődményei esetén,
• fogászati műtétek szövődményei esetén,
• gyökérkezelések szövődményei esetén,
• fogmedergyulladás,
• ortodontikus terápia adjuváns kezeléseként.

Az aplikátorok kombinálása (két aplikátor egyidejű használata)
A lapos aplikátorok felszínétől való távolodás a mágneses indukció csökkenését eredményezi. A csökkenést 
tudjuk ellensúlyozni két aplikátor egyidejű használatával.

Amennyiben két lapos aplikátort elosztóhoz (aplikátor multiplikátor) csatlakoztatunk és egymással párhuzamosan
helyezünk el, a két aplikátor közötti területen egy homogénebb (indukció tekintetében is) mágneses mező jön 
létre, mely jobban átjárja a kezelt testrészt. Az így elért nagyobb homogenitású mágneses mezőt az aplikátorok 
típusa és a közöttük lévő távolság határozza meg.
Amikor két azonos típusú lapos aplikátort helyezünk egymás fölé megfelelő távolságban, csaknem homogén 
mágneses mezőt érhetünk el.
Az aplikátorok kombinálásával nagyobb terápiás hatékonyságot érhetünk el.

Aplikátor-kombinációk konfigurációja és hatásuk a terápiára

Nagy aplikátor (matrac) és kis aplikátor (párna)
A nagy - matrac - aplikátor és a kis - párna - aplikátor két színűek, így nyújtanak információt arról, hogy melyik 
oldalon milyen polarizációjú a mágneses mező.
A polarizáció (a szín hozzárendelés) fontos, amikor két aplikátort egyidejűleg használunk az adott testrészen. 
Amikor a két különböző színű felszín van egymással szemben, a mágneses mező polaritása azonos lesz, ami 
nagyobb mező-homogenitáshoz (az indukciót is beleértve) vezet a két aplikátor között.

Az ellipszis-aplikátor
Az ellipszis-aplikátor helyi kezelő, melyet pántokkal erősíthetünk a karra vagy lábra vagy más alkalmazási helyre.
Heterogén pulzáló mágneses mezőt eredményez.

Nagy aplikátor - Ágyaplikátor
A nagy - ágy- aplikátort egy kis - párna - aplikátorral lehet kombinálni. A párna aplikátort úgy kell elhelyezni, hogy 
a zöld oldala van az ágyon fekvő, kezelt személy felé.
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A Viofor JPS System elosztója (aplikátor multiplikátor)
Az elosztó arra szolgál, hogy két Viofor JPS System aplikátort kapcsoljon össze. Biztosítja az egyidejűleg 
használt aplikátorok számára a megfelelő pulzáló mágneses mezőt. A Klinikai aplikátor részét képezi, egy olyan 
kellék, melyet más aplikátorokkal együtt is lehet használni Pulzáló Mágneses Mezős Stimulációban.

Aplikátor kombinációk - Clinic, Delux, Classic
Aplikátor
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Nagy aplikátor - 3S matrac *

Nagy aplikátor - 6S matrac *

Kis aplikátor - 3S párna * * *

Kis aplikátor - 6S párna * *

Nagy gyűrű-aplikátor *

Nagy aplikátor - ágyaplikátor * *

Magnetoterápiás aplikátor

Lapos Aplikátor Pulzáló Mágneses Mezős Terápiához
Az  aplikátort  helyi  Pulzáló  Mágneses  Mezős  Terápiás kezelésekhez
tervezték.  Ez az aplikátor  két  azonos,  egymással  összekapcsolt  kétszínű
elemből – korongból – áll. Mindkét korong heterogén változó mágneses teret
generál. A két szín az elemek által generált mágneses tér pólusait határozza
meg; ez alapvetően fontos a terápiás mód (módszer) tekintetében.

Az egyes korongok átmérője: 16,5 cm; egyes korongok magassága: 3,3 cm.

AZ APLIKÁTOR LEHETSÉGES ELRENDEZÉSEI:
• Elhelyezés egy síkban

A korongokat külön-külön helyezzük el, azonos színű oldalukkal felfelé.
A végtagot a korongokra helyezzük.
Mindkét korong azonos polaritású heterogén mágneses mezőt bocsát ki.
A mágneses indukció lehetséges értékei:  0,19-4,5 mT. A mágneses mező
iránya körülbelül merőleges a végtag tengelyére.

• Elhelyezés egy síkban

A korongokat  külön-külön  helyezzük  el,  különböző  színű  oldalukkal
felfelé.
A végtagot a korongokra helyezzük.
A két korong ellentétes polaritású heterogén mágneses mezőt bocsát ki. A
mágneses  indukció  lehetséges  értékei:  0,19-4,5  mT.  A mágneses  mező
iránya többé-kevésbé párhuzamos a végtag tengelyével.
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• Egymásra hajtott elrendezés

A korongokat egymásra rakva helyezzük el,  azonos színű oldalukkal
felfelé. A végtagot a korongok tetejére helyezzük.
Mindkét korong azonos polaritású heterogén mágneses mezőt bocsát ki.
A mágneses indukció lehetséges értékei: 0,25-6,5 mT.

• Egymásra hajtott elrendezés

A korongokat  egymásra  rakva  helyezzük  el,  azonos  színű  oldalukkal
felfelé. A végtagot a korongok közé helyezzük.
Mindkét korong azonos polaritású heterogén mágneses mezőt bocsát ki, de a
korongoknak ez az elrendezése részben homogén mágneses mezőt hoz létre
közöttük.
A mágneses indukció lehetséges értékei: 0,19-4,5 mT.

Figyelem! Ne használja az aplikátort azonos színekkel egymással szemben!

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Clinic

Ledterápiás és magnetostimulációs aplikátorok

R fény + magnetostimulációs aplikátor (vörös)
Főként bőrbetegségeknél használják:

• késleltetett felszíni sebgyógyulásnál, fekélynél, felfekvéseknél;
• acne vulgaris;
• herpes zoster;
• első fokú égések

Dermatológiában és szépészeti orvoslásban is javasolt a használata.

A kezelendő felületet egyenletesen sugározza be a vörös fény.
Hullámhossz – 630 nm
Szöveti penetráció – néhány mm-ig
Méretei: 9,2 cm x 7,5 cm x 3,1 cm
Besugárzási felület: 19,6 cm2

Működés jelzése: villogó narancssárga LED

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic
• ZAMS egységen keresztül Viofor JPS Classic
• Viofor JPS MagneticLight
• Viofor JPS Light
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IR fény + mágneses aplikátor (infravörös)

Hullámhossz: 855 nm
Szöveti penetráció – több cm-ig
méretek: 9,2 cm x 7,5 cm x 3,1 cm
Besugárzási terület: 19,6 cm2

Működés kijelzés: villogó zöld LED

Használata:
Osteoarticularis rendszer:
• degeneratív ízületi megbetegedések;
• különböző eredetű fájdalom szindrómák;
• csontrendszeri sérülések;
• csonttörések és lassan gyógyuló csonttörés;
• krónikus és szubakut arthritis;
• rheumatoid arthritis (RA);
Lágy szövetek:
• lágy szöveti sérülések;
• periarthritis;
Neurológiai megbetegedések
• neuralgia  (intercostalis  neuralgia,  trigeminalis

neuralgia, post herpetic neuralgia, sciatica).
Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:

• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic
• ZAMS egységen keresztül Viofor JPS Classic
• Viofor JPS MagneticLight
• Viofor JPS Light

RIR fény + mágneses aplikátor (vörös/infravörös)

Hullámhossz – 630 és 855 nm között
Szöveti penetráció – pár mm-től (630 nm-nél) akár
számos cm-ig (855 nm-nél)
Méretei: 9,2 cm x 7,5 cm x 3,1 cm
Sugárzási terület: 91,6 cm2

Működés kijelzés: villogó sárga LED
A kezelendő  felületet  egyenletesen  sugározza  be
az infravörös és a vörös fény.

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic
• ZAMS egységen keresztül Viofor JPS 

Classic
• Viofor JPS MagneticLight
• Viofor JPS Light

Mozgásszervrendszeri megbetegedések:
• degeneratív ízületi megbetegedések;
• különböző eredetű fájdalom szindrómák;
• csontrendszeri sérülések;
• csonttörések és lassan gyógyuló csonttörés;
• krónikus és szubakut arthritis;
• rheumatoid arthritis (RA);
• Bechterew-kór;
Lágy szövetek:
• lágy szöveti traumák;
• periarthritis;
Neurológiai megbetegedések
• neuralgia  (intercostalis  neuralgia,  trigeminalis

neuralgia, post herpetic neuralgia, sciatica),
Bőrbetegségek
• késleltetett sebgyógyulás,
• fekélyesedés;
• felfekvések;
• acne vulgaris;
• herpes zoster.

Bőrgyógyászatban  és  szépészeti  orvoslásban  javasol  a
használata.
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RIR Szimpla Magnetoled Panel Aplikátor (vörös/infravörös)

Hullámhossz: 630 és 855 nm között
Szöveti  penetráció:  pár  mm-től  (630  nm-nél)  akár
számos cm-ig (855 nm-nél)
Méretei: 24,5 cm x 18,2 cm x 11,5 cm
Sugárzási terület: 280 cm2

Mozgásszervrendszeri megbetegedések:
• degeneratív ízületi megbetegedések;
• különböző eredetű fájdalom szindrómák;
• csontrendszeri sérülések;
• csonttörések és lassan gyógyuló csonttörés;
• krónikus és szubakut arthritis;
• rheumatoid arthritis (RA);
• Bechterew-kór;
Lágy szövetek:
• lágy szöveti traumák;
• izomfeszüléses szindrómák és periartikuláris  lágy

szövetek szindrómái;
• periarthritis;
Neurológiai megbetegedések
• neuralgia  (intercostalis  neuralgia,  trigeminalis

neuralgia, post herpetic neuralgia, sciatica),
Bőrbetegségek
• késleltetett sebgyógyulás,
• fekélyesedés;
• felfekvések;
• acne vulgaris;
• herpes zoster.

Bőrgyógyászatban  és  szépészeti  orvoslásban
használható.

A kezelt felületet egyenletesen sugározza be vörös, valamint infravörös sugárral.

Használat:
• nagy testfelületen
• kontakt vagy közel-kontakt használat
• LIGHT állványhoz rögzítve

Figyelem! Az arckörnyéki kezelések alatt védőszemüveg viselése javasolt.

Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:
• Viofor JPS Delux
• Viofor JPS Clinic

2-ernyős fény + mágneses 2 szekciós aplikátor (vörös)
Technikai adatok a használati utasításban.

2-ernyős fény + mágneses 2 szekciós aplikátor (infravörös)
Technikai adatok a használati utasításban.

2-ernyős fény + mágneses 2 szekciós aplikátor (vörös+infravörös)
Technikai adatok a használati utasításban.
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1-ernyős fény + mágneses 3 szekciós aplikátor (infravörös) 
Technikai adatok a használati utasításban.

1-ernyős fény + mágneses 3 szekciós aplikátor (vörös+infravörös)
Technikai adatok a használati utasításban.

LED terápiás pont aplikátor (PDT terápiához)
Technikai adatok a használati utasításban.
Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:

• Viofor JPS MagneticLight
• Viofor JPS Light

Mágneses lézer aplikátorok

Mágneses lézer aplikátor (vörös)
Technikai adatok a használati utasításban.
Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:

• Viofor JPS MagneticLight
• Viofor JPS Laser

Mágneses lézer aplikátor (infravörös)
Technikai adatok a használati utasításban.
Csatlakoztatásra alkalmas vezérlőegységek:

• Viofor JPS MagneticLight
• Viofor JPS Laser

Viofor  JPS  rendszer  aplikátorainak  tekercsei  által  létrehozott  mágneses  tér
maximális indukciója

Az egyes aplikátorok felszínen hatásos mágneses mező indukciójának aránya a matrachoz viszonyítva. A matrac
mágneses mezejének indukciós értékét vesszük 100%-nak (további részleteket, lásd 52 oldal, 17. sz. táblázat)

Aplikátor típusa Aplikátorok  indukciójának  és  a  matrac
indukciójának aránya

Nagy aplikátor - matrac 100%

Kis aplikátor - párna 200%

Ellipszis és ellipszis fény + mágnes aplikátor 450%

S pont aplikátor 500%

Z pont aplikátor 10*S pont aplikátor - 5000%

Gyűrű aplikátor - nagy 43%

Gyűrű aplikátor - kicsi 30 cm Ø - „L szintű” 43%

Gyűrű aplikátor - kicsi 30 cm Ø - „H szintű” 130%

Gyűrű aplikátor - 40 cm Ø 130%

RIR Szimpla Panel aplikátor 300%
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KIEGÉSZÍTŐK

Az elosztó  arra  szolgál,  hogy  két  Viofor  JPS System aplikátort  kapcsoljon  össze.
Biztosítja az egyidejűleg használt aplikátorok számára a megfelelő, azonos beállítású
pulzáló mágneses mezőt. 

A Klinikai aplikátor részét képezi.

A Classic vezérlőegység távirányítója biztosítja a távolról történő vezérlést, a könnyű
programozhatóságot,  valamint  az  előre  beprogramozott  paraméter-beállítások
előhívását.

A Classic vezérlőegység távirányítója biztosítja a távolról történő vezérlést, a könnyű
programozhatóságot,  valamint  az  előre  beprogramozott  paraméter-beállítások
előhívását.

Olyan  Viofor  JPS  szettek  hordozására  szolgál,  amelyek  2S  matracot,
vezérlőegységet, párnát és helyi aplikátorokat tartalmaznak.
Nagyon tartós, PVC textilből készült.

Olyan  Viofor  JPS  szettek  hordozására  szolgál,  amelyek  3S  matracot,
vezérlőegységet, párnát és helyi aplikátorokat tartalmaznak.
Nagyon tartós, PVC textilből készült.

Olyan  Viofor  JPS  szettek  hordozására  szolgál,  amelyek  6S  matracot,
vezérlőegységet, párnát és helyi aplikátorokat tartalmaznak.
Nagyon tartós, PVC textilből készült.

Fényaplikátorok számára.

Asztali fényaplikátor számára.

Védőszemüveg vörös, infravörös, kevert fényű, valamint lézer aplikátorok használata
közben történő viselésre.
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Family tápegység.

Family akkumulátor.

Szivargyújtó adapter Family szettekhez.

Mágneses mező indikátor az aplikátorok működésének ellenőrzésére.

ZAMS  01/2  tápegység,  mely  lehetővé  teszi,  hogy  az  ellipszis  fény  +  mágneses
aplikátorral  Pulzáló  Mágneses  Mezős  LED  Terápiát  végezzünk  a  Classic
vezérlőegységgel.
A ZAMS tápegység feladata, hogy a Classic vezérlőegységből érkező mágneses jellel
szinkronizálja a fényaplikátorok fényének pulzálásával.
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A MAGNETOSTIMULÁCIÓS KEZELÉS ÁLLÍTHATÓ PARAMÉTEREI

A vezérlőegységen beállítható magnetostimulációs kezelések összetevői

Aplikátor kiválasztása 
A Viofor JPS aplikátorok pulzáló mágneses mezőt bocsátanak ki többféle indukciós értékkel.
A lapos aplikátor mágneses mezőjének indukciós értéke az aplikátor méretétől (lsd. előző fejezet) és az aplikátor
felszínétől való távolságtól függ. Általánosan elmondható, hogy minél nagyobb az aplikátor, annál a nagyobb
mértékű a penetráció. Amennyiben nagyobb mértékű penetrációt szeretnénk, az alábbiakat kell tenni:

• nagyobb méretű aplikátort választunk,
• két lapos aplikátort elosztóval csatlakoztatunk,
• gyűrű aplikátort használunk.

Classic vezérlőegység esetében a vezérlőegység vagy a távirányító gombjainak segítségével tudjuk beállítani,
hogy melyik csatlakoztatott aplikátort szeretnék választani; Delux és Clinic vezérlőegységek esetében a beállítási
képernyő vagy a távirányító aplikátor választó gombjával az alábbi szokás szerint:

• A Classic vezérlőegység A1 aljzatába a matrac (2S, 3S, 6S) típusú aplikátorokat csatlakoztatjuk, és a
vezérlőegység  vagy  a  távirányító  gombjain  az  A1-t  választjuk.  Delux  és  Clinic  vezérlőegységeken
ugyanezen aplikátorokat a G1 aljzatba csatlakoztatjuk és a vezérlőegység beállítási ablakában vagy a
távirányító aplikátorválasztó gombjának segítségével a G1-t választjuk.

• A párna típusú aplikátorokat a Classic vezérlőegység A2 aljzatába csatlakoztatjuk, és a vezérlőegység
vagy  a  távirányító  gombjain  az  A2-t  választjuk.  Delux  és  Clinic  vezérlőegységeken  ugyanezen
aplikátorokat a G2 aljzatba csatlakoztatjuk és a vezérlőegység beállítási ablakában vagy a távirányító
aplikátorválasztó gombjának segítségével a G2-t választjuk.

• A Classic  vezérlőegység  A3  aljzata,  valamint  a  Delux  és  Clinic  vezérlőegység  G3 aljzata  a  lokális
aplikátorok csatlakoztatására szolgál.

Aplikáció módszerei (M)
• M1 - állandó intenzitású aplikáció, a tér kiválasztott intenzitása az aplikáció teljes ideje alatt állandó. Jó

általános állapotú egyéneknél javallt - minden aplikátorra érvényes
• M2 - növekvő intenzitású aplikáció, a tér intenzitásának foka 10 vagy 12 mp -ként az aplikáció ideje alatt

ciklikusan  fokozódik  0,5-től  a  kiválasztottig.  Gyengébb  általános  állapotú  egyéneknél  javallt.  Minden
aplikátorra  használható,  kivéve  az  "S"  és  "Z"  pont  aplikátorokat,  melyek  számára  ez  az  aplikációs
módszer nem célszerű

• M3 -  fokozódó-csökkenő intenzitású aplikáció,  a tér  intenzitásának foka 2 percig  fokozódik 0,5-től  a
kiválasztottig,  következő  8  percben  a  kiválasztott  fokozaton  tartózkodik  majd  a  2  utolsó  perc  alatt
lecsökken 0,5-re. Javallatok mint M2-nél. Javasolt a "3" vagy nagyobb intenzitás alkalmazása.

Programok (P)
• P1 - egyszerűsített struktúrájú és szűkített spektrum jelű, kis arányú extrém alacsony frekvenciájú pulzáló

mágneses mező (magnetostimuláció) 
• P2 - extrém alacsony frekvenciájú pulzáló mágneses mezőt használó JPS rendszer, főleg megelőzésben

alkalmazandó
• P3 - extrém alacsony frekvenciájú pulzáló mágneses mezőt használó JPS rendszer, főleg terápiában

alkalmazandó

Mágneses tér intenzitása
A 0,5-től  12-ig  terjedő  intenzitás  arányaiban  megfelel  az  aplikátorok  által  emittált  mágneses  tér  értékének.
Javasolt a kezelést alacsonyabb fokozattal jelölt tér intenzitással kezdeni és fokozatosan áttérni a magasabb
fokozatokra. A magasabb fokozatokra való áttérés függ a felhasználó általános állapotától és korától. Mágneses
térre kifejezetten érzékeny egyének esetén az aplikációt célszerű "0,5" fokozattól kezdeni. Idősebb egyéneknél
és gyermekeknél az áttérés 5-7 naponta következhet be, másoknál 1-2 naponta.

FIGYELEM! "8"  vagy  magasabb  fokozatú  intenzitás  alkalmazása  esetén  javasoljuk  Viofor  JPS  rendszerű
berendezés alkalmazására kiképzett orvos tanácsát kikérni.
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Felnőttek számára javasolt mágneses tér intenzitása:
- 0,5-től 7-ig, figyelembe véve a kort és mágneses térrel szembeni egyéni érzékenységet.
Gyermekek számára javasolt tér intenzitása:
- 0 - 2 év 0,5 - 1 fokozat
- 2 - 5 év 1 - 2 fokozat
- 5 - 11 év 1 - 4 fokozat
- 11 - 15 év 1 - 6 fokozat

Aplikáció paramétereinek kiválasztása
Az aplikáció paramétereinek kiválasztását a program (P), módszer (M) és intenzitás összeállításával végezzük.

1. P1 + M1 - állandó intenzitású aplikáció (8 perc)
2. P1 + M2 - fokozatosan növekvő intenzitású aplikáció (12 perc)
3. P1 + M3 - növekvő - csökkenő intenzitású aplikáció (12 perc)
4. P2 + M1 és P3 + M1 - JPS rendszer állandó intenzitással (10 perc)
5. P2 + M2 és P3 + M2 - JPS rendszer növekvő intenzitással (12 perc)
6. P2 + M3 és P3 + M2 - JPS rendszer növekvő - csökkenő intenzitással (12 perc)

A fenti 9 aplikációs fajta bármelyikét bármilyen kiválasztott tér intenzitással össze lehet kapcsolni a fent megadott
elvek alapján.
Az adott beteg számára az aplikáció paramétereinek megállapításakor figyelembe kell venni: 

• korát
• általános állapotát
• az alapbetegség lefolyását
• társult betegségeket
• alkalmazott gyógyszereket
• napszakot, melyben a kezelést végezni fogja
• viofor terápia időtartamát
• egyéb alkalmazott fizikoterápiás módszerek

Gyárilag beprogramozott aplikációs beállítások paraméterek (távirányítóban)
Az  alkalmazás  megkönnyítése  céljából  lehetővé  tették  a  gyárilag  beprogramozott  aplikációs  beállítások
paramétereinek kiválasztását. Ezekhez a beállításokhoz a hozzáférés csak a távirányítón keresztül lehetséges. 

dEF1 lista jó általános állapotú felnőtt egyének számára
• B billentyű - délelőtti profilaktikus kezelés (P2 + M1, "3" intenzitás)
• C billentyű - esti profilaktikus kezelés (P2 + M1, "1" intenzitás)
• D billentyű - párnával történő aplikáció orvost nem igénylő okozta panaszok csökkentésére (P2 + M3, "6"

intenzitás)
• E  billentyű  -  pont  vagy  ellipszis  aplikátorral  történő  kezelés,  kisebb  sérülések  okozta  panaszok

csökkentésére (P3 + M1, "7" intenzitás)

dEF2 lista rossz általános állapotú felnőtt egyének részére
• B billentyű - délelőtti profilaktikus kezelés (P2 + M2, "2" intenzitás)
• C billentyű - esti profilaktikus kezelés (P2 + M2, "1" intenzitás)
• D billentyű - párnával történő aplikáció kisebb sérülések okozta panaszok csökkentésére (P2 + M2, "3"

intenzitás)
• E  billentyű  -  pont  vagy  ellipszis  aplikátorral  történő  kezelés,  kisebb  sérülések  okozta  panaszok

csökkentésére (P2 + M1, "4" intenzitás)
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A VIOFOR JPS SYSTEM PULZÁLÓ MÁGNESES MEZŐS LED TERÁPIÁJÁ-
NAK LÉNYEGE

A fény-energia leginkább helyi hatással van a szövetekre. Testen belüli terjedése a fény hullámhosszától függ. A
szövetek reakciója függ az egyes szövetrétegek energia-átvitelétől. A felszívódás hatékonysága függ: a szövet
vastagságától  (minden  szövetrétegben),  a  vérellátástól  és  vérkeringéstől,  a  víztartalomtól  és  a  pigmentek
jelenlététől.  Az  infravörös  reakció  a  sejtmembrán  szintjén  kezdődik,  a  vörös  fényre  adott  reakció  pedig  a
mitokondriumok szintjén.

A változó mágneses mezők (ELF-MF) és fény energia biológiai hatása a szövetek szintjén hasonló természetű.
Szinergiát  várhatunk,  amikor  magnetostimulációt  fénnyel  együtt  alkalmazunk,  személyes  tulajdonságoktól
függően.

A fény energiával együtt alkalmazott magnetostimuláció hatásai
• Fokozott  oxigén  asszimiláció  a  szállítók  által,  amely  növeli  az  ATP szintézist  az  oxidációcsökkentő

rendszerekben (aerób és anaerób légzési útvonalon); a fokozott ATP koncentráció - mely közvetlenül
függ az ATP-függő enzimek működésétől -  felelős többek között a protein és a kollagén szintézisért,
amely jelentősen befolyásolja a szövetregenerációt.

• DNS szintézis és sejt osztódás erős serkentése.
• Vasodilatációs  hatása  az  edények  lágy  izomtakarója  közvetlen  relaxációjának  köszönhető,  ami  az

angiogensis felgyorsított folyamatával és a szöveti perfúzióval kapcsolatos, ami a regenerációt segíti elő
• Közvetlen  hatása  van  a  folyékony  kristálymembrán-szerkezetre  és  azon  membránenzim

tevékenységekre,  melyek  a  mitokondriális  ATP-szintézis  fokozásával  megnövelt  ATPáz-függő
ionpumpákkal  kapcsolatosak;  a  fenti  folyamatok  mindegyike  a  membrán  áteresztőképességének
növekedéséhez vezet, azaz az elektrolitek és a víz disztribúciójának változását eredményezi a sejtekben
vagy  organelljükben  és  a  környező  területeken;  mindkét  folyamat  gyulladáscsökkentő  és
duzzanatcsökkentő hatással bír.

• A betegség következtében elveszett tárolt ATP-függő membránpumpa tevékenység - a neuronokban lévő
nátrium-kálium és kalcium pumpák, amelyek hyperpolarizációhoz és stimulus zároláshoz vezetnek, főleg
a magas amplitúdójúaknál; ennek eredményeképp a fájdalom stimulusok vezetése az afferens szálakban
csökken, így tiszta fájdalomcsillapító hatást figyelhetünk meg.

• A  serotoninergikus  szinapszisok  megváltozott  tevékenysége  és  a  beta-endorfin  stimuláció
felszabadítása, valamint az agyalapi mirigy-mellékvese tengely stimulálása, ami társul a clycocorticoidok
fokozott felszabadulásával, hozzájárul az erős fájdalomcsillapító hatáshoz.

• Az immunrendszer  és a vér rheologikus tulajdonságainak szabályozása.

A fényenergiával kombinált magnetostimuláció használata
A magnetostimulációs és fényenergiás kezelés legnagyobb hatékonyságának eléréséhez az alábbi utasításokat
kell követni:

• Magnetostimulációs és fényenergiás kezelést sorozatban kell  folytatni a három mágnes-fény aplikátor
egyikével. Csak helyi kezelés adható.

• A mágnes-fény aplikátoros kezelést a változó mágneses mező alacsony indukcós értékével kell kezdeni
(I - intenztiás), mivel a várt szinergiás hatás jelentős lehet.

• Amennyiben  előzőleg  elipszis  aplikátorral  végeztünk  magnetostimulációs  kezelést,  ugyanazon
testfelületen az indukciós értéket 50%-val ajánlatos csökkenteni a mágnes-fény aplikátor esetében.

• Mivel az aplikátor érintkezik a bőrrel, ajánlatos kezelés előtt a bőrt megmosni és megszárítani.
• Mágnes-fény aplikátor használatakor teljes mértékben védeni kell a szemet a fénytől!
• Míg az indukciós érték 0,5-ről 6-ra nő, a fény intenzitása is nő, ezután pl. 6-től 12-ig növelésénél már

csak a változó mágneses intenzitás nő. Ajánlatos alacsony intenzitás értékkel kezdeni a kezelést.
• Az aplikátor kiválasztásánál a terápia adott formájához szükséges fényt kell figyelembe venni.
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Viofor FAMILY : otthoni használatra... 

Viofor CLASSIC: az extrém alacsony frekvenciájú 
pulzáló mágneses mező - mely eddig is különlege-
sen eredményessé tette a készülékeinket - továbbra 
is főszerepet kap.  
Viofor CLASSIC SIMPLE: egy speciális ajánlat 
orvosoknak. 
Viofor CLASSIC BASIC: egy speciális ajánlat moz-
gásszervi és traumatológiai kezelésekhez. 

Viofor DELUX SIMPLE: fény és magnetostimuláció egy kezelésben! 

Viofor DELUX BASIC: magnetostimuláció, nagypaneles fény, végtag kezelőgyűrű 

Viofor DELUX DENT: FOGORVOSOK, szájsebészek kezeléseihez

Viofor DELUX MED: a rendelő! 

Viofor DELUX COMPLEX: magnetostimuláció, és fénnyel kombinált magnetosti-
muláció!

Viofor CLINIC COMPLEX: magnetoterápia(!) magnetostimuláció, fénnyel 
kombinált kezelések.

Viofor VET+: 
állatorvoslás
számára!

Kizárólagos forgalmazó:

www.medandlife.hu
info@viofor.hu

+36 20 450-28-86

A Viofor terápia: segíti az oxigénbevitelt és felhasználást. Pozitívan befolyásolja a sejtmembrán áteresztőké-
pességét, a sejtfalon keresztüli ionáramlást, a sejtanyagcserét, a sejt energiaszintjét és ezeken keresztül tá-
mogatja a szervezet homeosztatikus állapotának fenntartását, illetve zavar esetén az egyensúly helyreállítá-
sát. Adjuváns kezelés.
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