
Punkty aplikacyjne stosowane w magnetostymulacji

Punkty aplikacyjne stosowane w magnetostymulacji.

Na rysunku ludzkiego ciała oznaczone zostały liczbami miejsca przykładania impulsatora
magnetycznego, dla poszczególnych chorób i dolegliwości.

Uwaga!
Osoby z implantami elektronicznymi, kobiety w ciąży i osoby z czynną chorobą
nowotworową mogą stosować magnetostymulację wyłącznie po konsultacji z lekarzem!

Przy nieokreślonych dolegliwościach należy zwrócić się do lekarza, aby postawił
diagnozę.

  Nasza koleżanka  Karolina Kamińska
w swojej Zdrowej bajce opisuje
jak Księżniczka Segane
Miniaturowy Impulsator Magnetyczny MIM-2
dla poprawy swego Zdrowia zastosowała.
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Nasza koleżanka  Karolina Kamińska
w swojej Zdrowej bajce opisuje
jak Księżniczka Segane
Miniaturowy Impulsator Magnetyczny MIM-2
dla poprawy swego Zdrowia zastosowała.
  

(1)
:: Zapalenie ucha środkowego (prawego lub lewego, ewentualnie obustronne zapalenie),
faza początkowa bez wydzieliny ropnej
:: Bóle stawu szczękowego
:: Tinnitus (szum w uszach) wsparty medykamentami
:: Zespół Parkinsona, wsparty medykamentami
:: Migreny

(2)
:: Zapalenie zatok czołowych (faza początkowa)
:: Katar z przeziębienia lub katar chroniczny
:: Regeneracja siatkówki ocznej
:: Atrofia optyczna, jako leczenie wspomagające
:: Perforacja rogówki (urazy, operacje), na gojenie

(3)
:: Bóle i zapalenie zębów
:: Paradentoza
:: Bóle poekstrakcyjne (bóle po rwaniu zębów, jednak nigdy zaraz po zabiegu!)
:: Bóle nerwu trójdzielnego, jako leczenie wspomagające

(4)
:: Bóle po blokadach szyjnego odcinka kręgosłupa
:: Bóle głowy
:: Zespół chorobowy trapezium
:: Zaburzenia dokrwienia rąk (mrowienie)
:: Przeziębienie – chrypka
:: Zapalenie gardła

(5)
:: Bolesny, zdrętwiały bark (tzw. zamarznięty bark)
:: Arthalgia lub arthrosis stawów barkowych (bóle stawów)

(6)
:: Astma, jako leczenie wspomagające
:: Bronchit, jako leczenie wspomagające
:: Czkawka
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(7)
:: Regeneracja mięśnia sercowego po zawale
:: Po operacji bypasu
:: Zwężenie naczyń wieńcowych (ischemia serca)
:: Tachyarrhythmia serca (podwyższenie tętna)
:: Wysokie ciśnienie krwi

(8)
:: Zapalenie, kurcze i nadkwasota żołądka
:: Chroniczna wrzodowa choroba żołądka lub dwunastnicy (jednak nigdy przy
jednoczesnym krwawieniu)

(9)
:: Zapalenie ślinianki przyusznej – pancreatitis (chroniczne)
:: Cukrzyca (impulsator przykładać po lewej stronie z przodu lub z tyłu)

(10)
:: Regeneracja wątroby

  

(11)
:: Niepłodność u kobiet spowodowana zapaleniem jajowodów
:: Zaparcia, złe wypróżnianie

(12)
:: Zapalenie pęcherza moczowego, zwłaszcza u kobiet, jako leczenie wspomagające
:: Prostata u mężczyzn
:: Nr 12 i nr 25 moczenie się u dzieci (enurezja)

(13)
:: Prostata
:: Dysfunkcja seksualna u mężczyzn
:: Oziębłość seksualna
:: Hemoroidy (o ile nie krwawią)

(14)
:: Ostry i chroniczny „łokieć tenisowy”, bóle łokcia (arthrosis)

(15)
:: Zapalenie stawu w trakcie gojenia
:: Problemy reumatyczne
:: Nadgarstek – polyartritis progresiva

(16)
:: Nr 16 i nr 4 zespół chorobowy trapezium
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(17)
:: Bóle przy arthrosis stawów kolanowych
:: Złe dokrwienie kończyn dolnych u diabetyków (noga diabetyczna)

(18)
:: Złe dokrwienie kończyn dolnych u diabetyków (noga diabetyczna)
:: Nocne skurcze!
:: Osteoporoza kości
:: Chroniczne wrzody podudzia (jednak nigdy krwawiące), jako leczenie wspomagające

(19)
:: Bóle podbicia i kostki
:: Obrzęk w kostce
:: Złe dokrwienie kończyn dolnych u diabetyków (noga diabetyczna)

(20)
:: Problemy reumatyczne
:: Dna, bóle przy ostrodze
:: Złe dokrwienie kończyn dolnych (noga diabetyczna)

(21)
:: Bóle przy arthrosis stawów biodrowych
:: Osteoporoza szyjek stawów biodrowych

(22)
:: Złe dokrwienie kończyn dolnych u diabetyków (noga diabetyczna)

(23)
:: Migreny
:: Zespół Parkinsona wsparty medykamentami
:: Kurcze nie epileptyczne
:: Fantomowe bóle brakujących kończyn

(24)
:: Regeneracja szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa
:: Zespół chorobowy trapezium
:: Częściowe niedosłyszenie
:: Degeneracja rdzenia kręgowego różnego pochodzenia
:: Narośl na kręgosłupie
:: Choroba Bechterewa
:: Osteoporoza kręgosłupa
:: Fantomowe bóle brakujących kończyn

(25)
:: Ischias, bóle lędźwiowe i w krzyżu
:: Bóle nerek, w początkach kamieni nerkowych ułatwi ich wydalenie
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:: Osteoporoza kręgosłupa

  Nasza koleżanka  Karolina Kamińska
w swojej Zdrowej bajce opisuje
jak Księżniczka Segane
Miniaturowy Impulsator Magnetyczny MIM-2
dla poprawy swego Zdrowia zastosowała.
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