
Magnetolith 
– fremtidens behandlingsmetode er allerede her

For mer informasjon, besøk oss på fysiopartner.no eller ring 23 05 11 60

®

Magnetolith® fra Storz Medical er  
den nyeste behandlingsmetoden for  
muskel- og skjelettplager.  
Fysiopartner er eksklusiv forhandler i Norge.  

Fordeler med magnetfeltterapi (EMTT®)

– Ikke-invasiv terapi

- Lett å bruke

– Bredt bruksområde

– Høy pasientkomfort

– EMTT® er et nyttig tillegg til

   sjokkbølgeterapi, ESWT

NYHET

Vi kommer gjerne til din klinikk og demonstrerer Magnetolith,  
slik at du kan se resultater selv med en gang! Send oss   en 
e-post på salg@fysiopartner.no for å bestille et besøk!



EMTT® – nye muligheter
i terapi og rehabilitering

Bruksområder for ekstrakorporal magnetotransduksjonsterapi (EMTT®) inkluderer problemer i 
muskel- og skjelettsystemet som som f.eks ryggsmerter, slitasjegikt og betennelser i sener og ledd. 
EMTT® skiller seg fra andre generelle former for magnetfeltterapi eller PEMF på grunn av sin høye 
oscillasjonsfrekvens på 100 - 300 kHz. Denne funksjonen muliggjør en stor penetrasjonsdybde og et 
bredt spekter av bruksområder. Effektiviteten til EMTT® er allerede bevist hos flere kliniske studier for 
individuelle indikasjoner.12345

Rotator cuff 
tendinopati

Cubital 
artrose

Radikulopati

Spondylartrose

– Degenerative leddsykdommer

Slitasjeskader/artrose i føtter, knær, 
hofter, hender, skuldre og albuer, 
diskogent problem, spondylartrose 

– Smertebehandling

(Kronisk) smerte, som ryggsmerter, lumbago, 
muskelspenninger, radikulopati

– Idrettsskader

Akutt og kronisk betennelse i sener og ledd

Flere bruksområder for muskel- og skjelettplager



EMTT® – hvordan fungerer det?

Biologiske effekter av EMTT®

– Økt sirkulasjon

– Optimaliserer cellepermeabiliteten

– Mekanisk aktivering av ionekanalene 1,2

I EMTT® behandles smerteområder i kroppen med magnetiske pulser med høy energi, hvor feltstyrken er innenfor det terapeu-
tisk effektive området - 10 mT (millitesla) og oppover. Med denne pulsintensiteten er det mulig å oppnå en terapeutisk effekt i 
cellen. Den genererte energien overføres via en applikator til kroppsområdene som skal behandles. Det er ingen temperaturøk-
ning i vevet på grunn av den korte varigheten av de enkelte pulsene.

– Høy oscillerende frekvens med svært dyp penetrasjon

– Effektivt og trygt

– Stort behandlingspotensial



For mer informasjon, besøk oss på fysiopartner.no eller ring 23 05 11 60

Opplæring 
Kjøpet inkluderer levering, installasjon og brukeropplæring  
på din klinikk.
 

Studier 
Kliniske studier viser 
signifikante terapeutiske 
effekter ved behandling

”Det føles godt å kunne komme ut til  
kundene og demonstrere en behandlings- 
metode som viser resultater allerede 
under første behandling!”

Vil du også at Thomas eller Tord skal  
komme ut til klinikken din og demon-
strere Magnetolith®? Kontakt oss i dag på 
 23 05 11 60 eller på salg@fysiopartner.no
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”Min erfaring har vært meget positiv.  
Den er brukervennlig, og et flott kompli-
ment til behandlingsteknikker og øvrig 
utstyr. Kombinasjonen med trykkbølge 
(RSWT) og Magnetolith er effektiv på tendi-
niter m.m. I forbindelse med diagnosen av 
typen ruptur, fraktur og inflammasjoner er 
den flittig benyttet med godt resultat.”

André Bjørnstadt, Naprapat siden 1998

Finansiering
Fysiopartner benytter De Lage Landen (DLL) som samarbeids- 
partner for leasing og tilbyr fordelaktige finansieringsløsninger. 
Kontakt oss så forteller vi mer og utvikler en skreddersydd 
løsning etter dine spesifikke behov.

Field strength behaviour at the applicator of the MAGNETOLITH® Comparison of a single pulse from MAGNETOLITH® and PEMF Field strength behaviour at the applicator of a typical PEMF device

”Magnetolithen fungerar helt fanta- 
stiskt bra! Generellt tycker jag att  
akuta ”småskador” svarar bäst, men 
har även galna resultat på 20 år gamla 
”kroniska” smärtor, så det fungerar 
även på den typen av smärtor.”

Petter Norman, Fysioterapeut 
IBalans i Hälsingland, Sverige
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