
Mata do magnetoterapii Globus B-MAT 
Instrukcja obsługi 
 
Mata B-MAT do magnetorapii firmy Globus posiada budowę modułową i składa się z 2 rodzajów elementów: 

• MAT 100 – mata aktywna zawierająca w sobie 4 elektromagnesy, które mogą być podłączone do jednego 
kanału aparatu Magnum.  

• N-MAT – mata neutralna, która nie posiada elektromagnesów.  
 
Maty MAT 100 oraz N-MAT mają jednakowy rozmiar 70 x 44 cm i mogą być ze sobą łączone szeregowo 
tworząc jedną matę typu B-MAT o długości 176 cm, która w zależności od ilości zastosowanych mat aktywnych 
może występować w następujących konfiguracjach: 

• B-MAT 200 – 2 x MAT 100 oraz 2 x N-MAT (8 elektromagnesów) 

• B-MAT 300 – 3 x MAT 100 oraz 1 x N-MAT (12 elektromagnesów) 

• B-MAT 400 – 4 x MAT 100 (16 elektromagnesów) 
 
Poniższy rysunek obrazuje przykładowe rozmieszczenia elementów MAT 100 i N-MAT dla modelu B-MAT 200: 

 
 

Mata aktywna MAT 100 zawiera 
cztery elektromagnesy, które są 
zorientowane na północ od strony 
przedniej i południowo po stronie 
tylnej. 

 
 

Przód:     Tył: 
Od strony ciała 
 

 
Prąd jest doprowadzany do elektromagnesów poprzez wtyczkę wystającą z maty MAT 100. 

• Połącz ze sobą elementy MAT 100 oraz N-MAT w taki sposób, aby pozwalały na leczenie wybranego 
obszaru ciała.  

• W przypadku maty B-MAT 400, gdzie wszystkie cztery elementy są aktywne, 
jeśli stosujesz aparat 2-kanałowy, podłącz drugą matę za pomocą 
przewodów łączących.  

• Połóż matę na podłodze, na łóżku, na leżance lub na krześle. 

• Wtyczki wychodzące z MAT 100 podłącz do 
odpowiedniego kanału urządzenia Magnum za 
pośrednictwem przewodów doprowadzających, które 
powinny być wpięte do gniazda znajdującego się w 
urządzeniu (wyżłobienie na wtyczce przewodu 
doprowadzającego powinno być skierowane w dół). 

                

• Włącz urządzenie Magnum i rozpocznij zabieg zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. 
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