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GERBIAMI KOLEGOS,  

Bronchopulmoninės sistemos ligos užima vieną iš pirmaujančių vietų pagal sergamumo 
rodiklius, jomis kasmet suserga iki 30% pasaulio gyventojų, o tai prisideda prie gyventojų 
sergamumo ir mirtingumo rodiklių didėjimo.  

Šių susirgimų dažnis auga, ir tai sukelia daugybę neigiamų medicininių ir socialinių padarinių. 
Gydymo įstaigoms tenka sunki užduotis: sudėtingomis sąlygomis suteikti žmonėms savalaikę 
ir kokybišką medicininę pagalbą, susijusią su žmogiškųjų, finansinių, farmacijos ir techninių 
išteklių poreikiu. Reikia pažymėti, kad visa tai vyksta itin sunkioje situacijoje esant 
perpildytoms ligoninėms ir darbuotojų trūkumui!  

Siekiant sutrumpinti pacientų, sergančių bronchų ir plaučių ligomis, stacionarinį gydymo 
laikotarpį ir palengvinti sveikatos priežiūros specialistų darbą, siūlome į kombinuotą terapiją 
įtraukti ALMAG-02 prietaisą - prieinamą medicininę įrangą, kurios veiksmingumas yra 
įrodytas. 



 

Prietaisas yra mobilus, kompaktiškas, lengvas, jį lengva gabenti į ligoninių patalpas ir 
gydytojų kabinetus.   ALMAG-02 prietaisas originaliai yra sukurtas fizioterapinio gydymo 
tikslais medicinos ir profilaktinio gydymo įstaigose.  Dėl galimybės atlikti procedūras 
tiesiogiai ligoninės palatose, gydymo procesas tampa patogesnis ir efektyvesnis. 

 

Prietaisas yra skirtas įvairių organizmo sistemų, įskaitant bronchopulmoninę sistemą, ūmių ir 
lėtinių ligų gydymui naudojant žemo dažnio ir mažo intensyvumo magnetinį lauką. 

Dirbant su prietaisu ALMAG-02 specialisto dalyvavimas nėra būtinas, todėl medicinos 
specialistas terapinės procedūros metu gali atlikti ir kitus veiksmus. 

Kvėpavimo sistemos ligos yra rimta visuomenės sveikatos problema. 

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGŲ GYDYMAS - TAI VIENA IŠ KRUOPŠČIAI 
PARENGTŲ IR GERAI IŠTIRTŲ PRIETAISO SAVYBIŲ 



 

Indikacijos dėl ALMAG-02 įrenginio naudojimo bronchopulmoninės sistemos ligų 
gydymui: 

o Virusinė pneumonija 
o Bakterinė pneumonija 
o Lėtinis bronchitas be paūmėjimo 
o Astma ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga 
o Eksudacinis pleuritas (praėjus trims dienoms po torakocentezės, skysčio pašalinimas iš 

pleuros tarpo) 

Sergant sunkiomis plaučių ligomis kombinuota terapija, įskaitant imuninę sistemą 
aktyvinančias priemones, pavyzdžiui, magnetoterapiją, yra privalomas. 

ALMAG-02 prietaiso veikimas pagrįstas terapiniu bėgančio pulsuojančio magnetinio lauko 
poveikiu, turinčiu priešuždegiminį, dekongestantinį ir analgezinį poveikį. 

Magnetoterapija padeda efektyviau įsisavinti vaistus, taip pat pasižymi terapiniu poveikiu 
sergant plaučių ligomis. 

NAUDINGOS ALMAG-02 PRIETAISO SAVYBĖS 

Esant plaučių uždegimui ALMAG-02 
prietaisas padeda: 

• pagerinti kraujo apytaką ir dujų 
apykaitą plaučiuose; 

•  sulėtinti patogeninių 
mikroorganizmų reprodukciją; 

• gerinti infekcijos židinio 
detoksikaciją; 

• stiprinti imunitetą; 
• malšinti bronchų spazmus, 

 
Prietaisas sukuria dviejų tipų pulsuojančius 
magnetinius laukus, turinčius efektyvų 
terapinį poveikį. Tai nepastovūs 
pulsuojantys magnetiniai laukai ir pastovūs 
pulsuojantys magnetiniai laukai 

 
Prietaiso vidinėje atmintyje saugomos 79 
Burdenko centrinės karo klinikinės 
ligoninės (Maskva) specialistų sukurtos 
gydymo programos. Tai leidžia pritaikyti 
prietaisą individualiai įvairių ligų, ligos 
stadijų ir paciento būklių gydymui. 



mažinti kosulį ir gerinti 
atsikosėjimą; 

• sumažinti sekreto klampumą ir 
pašalinti jį iš plaučių;  

• pašalinti plaučių spazmus ir 
uždegimo paliestų audinių 
dirginimą; 

• sumažinti organizmo 
medikamentinę apkrovą; 

• sutrumpinti gydymo trukmę, 
paspartinti paciento reabilitaciją; 

• pagerinti bendrą paciento būklę; 
• pagreitinti atsigavimą po 

uždegimo; 
• galutinai slopinti uždegiminį 

procesą; 
• išvengti lėtinių plaučių ligų, 

komplikacijų, negalios. 
Metodo taikymo poveikis yra įrodytas 
ir jis yra visiškai saugus, jei laikomasi 
gydymo ir kontraindikacijų 
rekomendacijų. 

 

Individuali programa aktyvuojama 
paspaudus vieną mygtuką, po ko prietaisas 
pradeda veikti pagal programą, numatytą 
specialiai tam tikrai ligai ar jos stadijai, 
užtikrinant maksimalų įmanomą poveikį.   

 
Lengvas svoris ir didesnis spinduolių 
atsparumas nusidėvėjimui leidžia prietaisą 
valdyti tiek intensyviai, kiek to reikia esant 
padidėjusiam sergamumui šiomis ligomis. 

 
Kompaktiški matmenys suteikia galimybę 
ligonius gydyti tiesiogiai ligoninės 
skyriuose, taip pat įdiegiamos ligoninę 
pakeičiančios technologijos. 

 

PIRMINIAI SPINDUOLIAI  

 
Pastovus laukas   

Nepastovus 
vertikalus  

 
Nepastovus 
horizontalus  

 
Nepastovus įstrižas  

 Vietinis spinduolis  

 
Pastovus laukas  

Lanksti spinduolio 
juosta 

 
Nepastovus laukas  

Lanksti spinduolio juosta  

 
Pastovus laukas  

 

ALMAG-02 pasitvirtino kaip patikimas ir efektyvus medicinos prietaisas. 

Prietaiso ALMAG-02 privalumai  

 
saugus ir lengvai valdomas;  
nereikalingi specialūs  

Nėra priklausomybės ir perdozavimo 
poveikio  



medicinos personalo mokymai 

 
patikimumas įvairiomis 
aplinkos sąlygomis  

Reikšmingai sumažėjusios bendros 
gydymo išlaidos dėl trumpesnio pacientų 
gydymo stacionare ir mažesnio vaistų 
kiekio 

 
Gilus magnetinio lauko 
įsiskverbimas, leidžiantis atlikti 
manipuliacijas su vidaus 
organais 

 
Galimybė naudoti ligoninių palatose 
sunkios būklės pacientams 

 
Teigiamas atsakas bet kokio 
amžiaus pacientams   

Taupo laiką, energiją, racionalizuoja ir 
palengvina medicinos personalo darbą, 
kadangi magnetoterapijos seansų metu 
nėra būtinas nuolatinis personalo 
dalyvavimas 

 
Bronchų ir plaučių ligomis 
sergančių pacientų spartesnis 
gydymas ir reabilitacija  

 

Patikrinta kokybė  

 

ALMAG-02 GALI ŽYMIAI PAGREITINTI PLAUČIŲ LIGOMIS SERGANČIŲ 
PACIENTŲ GYDYMĄ IR REABILITACIJĄ BEI SUTRUMPINTI PACIENTŲ 
BUVIMO LIGONINĖJE TRUKMĘ. 

 

Bendrovė „ELAMED“ siūlo optimalias medicinos įrangos pirkimo, pristatymo ir montavimo 
sąlygas ir yra pasirengusi prisiimti visus su tuo susijusius rūpesčius. Dėkoju už neįkainojamą 
indėlį į žmonių sveikatą! 


