
 

RODINNÁ MAGNETOTERAPIE 

PRO DOMÁCÍ UŽIVATELE 

 Magnetoterapie Dimap s.r.o. | ceník platný od 1.6.2022 
CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 
 
ÚČINKY LÉČBY MAGNETOTERAPIÍ 
 Rozšíření cév 
 Uvolnění svalstva 
 Snížení bolestí 

 Urychlení hojení 
 Protizánětlivé působení 
 Zmírnění otoků 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 Pulzní vlna - střídání frekvencí zajišťující maximální účinek léčby 
 Cílené pulzní pole - směřované rozdělování energie ve tkáni 
 VÝSTUPY: pro připojení až 2 aplikátorů současně 
 PROGRAMOVÁ SKLADBA: 17 programů 
 NASTAVITELNÁ FREKVENCE: 0-200 Hz 
 NASTAVITELNÝ ČAS: 5-90 min 
 NASTAVITELNÁ INTENZITA: dosah magnetického pole [mT] 

 
 

 

               

  

PŘÍSTROJ PRODUKT CENA 

Technimag 

  
 

26.990 Kč s DPH 
22.305,79 Kč bez DPH 



 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

 

 
  

  

APLIKÁTOR TYP 
OBLAST 
POUŽITÍ 

ROZMĚRY PRODUKT CENA 

A1HF 
Univerzální 

lokální 

Ruka 
Zápěstí 
Loket 
Pata 

Krční páteř 

23x23cm 

 

3.490 Kč s DPH 
2.884,30 Kč bez DPH 

A4HLg Zádový 
Záda 
Páteř 

48x48cm 

 

5.490 Kč s DPH 
4.537,19 Kč bez DPH 

SPHLg 
Solenoid 

kruh 

Ruka 
Noha 

Krční páteř 

průměr 
24cm 

 

5.990 Kč s DPH 
4.950,41 Kč bez DPH 

A2HLg 250  
DUO 

Univerzální 
skládací 

2v1 

Záda 
Páteř 
Kyčle 
Ruka 

Zápěstí 
Loket 
Noha 

25x48 cm 

 

9.990 Kč s DPH 
8.256,20 Kč bez DPH 

A3HLg MAX  
DUO 

Celotělový 
lůžkový 

2v1 
Celé tělo 170x45cm 

 

14.790 Kč s DPH 
12.223,14 Kč bez DPH 



 

OBJEDNEJTE SI SADU MAGNETOTERAPIE 

 
 

Chcete zakoupit magnetoterapeutickou sadu pro domácí použití?  
Rádi Vám pomůžeme s výběrem produktů a sestavíme cenovou nabídku 
 
Objednejte telefonicky nebo emailem: 
E-mail: info@dimap.cz 
Telefon: +420 608 340 621 
 
Možnosti platby: 
 Hotově při převzetí na sídle společnosti v Kladně 
 Dobírka 
 Bankovní převod (zálohová faktura) 
 
Možnosti dopravy: 
 Osobní odběr v sídle společnosti v Kladně 
 DPD (229 Kč + DPH21%, ZDARMA při koupi sady) 
 
Ověřte si dostupnost v online katalogu: www.dimap.cz/katalog 

 
 

 
 
 

 
 

Kontraindikace magnetoterapie absolutní 
 Těhotenství - jako předběžná opatrnost, i když veškeré experimentální práce popírají negativní vliv magnetických polí, nicméně u lidí není zcela jasno, v rámci předběžné opatrnosti. 
 Kardiostimulátor, infuzní pumpa - může být ovlivněna jejich funkce. 
 Hyperfunkce (zvýšená funkce) štítné žlázy, nadledvin, v rámci předběžné opatrnosti. 
 Myasthenia (chorobná svalová slabost) gravis - spekulativní, založeno na poznatku o spasmolytickém (uvolnění křeče) účinku magnetických polí, v rámci předběžné opatrnosti. 
 Krvácivé stavy jakéhokoliv původu - hemofilie 
 Onemocnění hypothalamu a hypofýzy (podvěžku mozkového)  
 Těžká plísňová onemocnění - nečetná klinická pozorování popisují zhoršení plísňových onemocnění prstů nohou, pokud byla exponována hlezna 
 Akutní virová onemocnění v rámci předběžné opatrnosti. 
 Aktivní tuberkulóza - ojedinělá klinická pozorování, (i když více prací popisuje pozitivní působení i zde), v rámci předběžné opatrnosti. 
 Zhoubné nádory i v anamnéze (předchorobí) - jako předběžná opatrnost. Doporučená konzultace s onkologem 
 Psychózy - spekulace na základě změny chování při experimentech, v rámci předběžné opatrnosti. 
 Diabetes mellitus – cukrovka u mladistvých. 
 Poruchy citlivosti v místě aplikace. 
 Oblast velkých sympatických pletení. 

 
 

Kontraindikace magnetoterapie relativní 
 Záchvatovitá neurologická onemocnění  
 Těžká ateroskleróza (onemocnění tepen char. tvorbou tukových, vazivových a ateromových plátů, usazováním cholesterolu a zmožením vaziva ve vnitřní vrstvě tepenné stěny) 
 Menstruace žen. 
 Lidé s výraznou převahou tonu parasympatiku (nerv útrobní nervové soustavy) 
 Bolesti neznámého původu 
 Neznámá diagnóza, příčina zdravotních obtíží 

 

 

 

 

 
Magnetoterapie Dimap s.r.o.  
Huťská 273, 272 01 Kladno 
Česká republika (EU) 
 
IČO 27216250 | DIČ CZ27216250 

Spisová značka: C 105132      www.dimap.cz 

SADY 
Aplikátor A1HF 

univerzální  
Aplikátor A4HLg 

zádový 
Aplikátor SPHLg 

na končetiny 
Koženková 

brašna 
CENA  

ZÁDOVÁ   -  
37.690 Kč s DPH 

31.148,76 Kč bez DPH 

SOLENOID  -   
38.190 Kč s DPH 

31.561,98 Kč bez DPH 

DUO -    
40.190 Kč s DPH 

33.214,88 Kč bez DPH 

TRIO 
NEJPRODÁVANĚJŠÍ     

43.680 Kč s DPH 
36.099,17 Kč bez DPH 

http://www.dimap.cz/katalog

