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AVISO IMPORTANTE! 
 

A Vet Health Equipamentos e a Mundo à Parte não se 

responsabilizam pelo uso incorreto dos equipamentos, em 

desacordo com as orientações prestadas neste Manual de 

Instruções, tampouco se comprometem com a total 

eficiência dos resultados pretendidos com o uso do 

equipamento. 

 

O equipamento descrito neste manual, voltado à 

fisioterapia veterinária aliada ao uso da tecnologia, 

conhecimento e praticidade, tem o objetivo de auxiliar no 

tratamento fisioterapêutico de seu animal, mas não 

garante obrigatoriamente o resultado almejado, podendo 

depender de outros fatores alheios à utilização do 

equipamento. 

 

Atente-se às instruções contidas neste Manual, pois a VH 

Equipamentos e a Mundo a Parte não serão responsáveis 

pelo uso inadequado do equipamento, que poderá causar 

potencial perigo à saúde de seu animal. Por favor, 

quaisquer dúvidas na preparação, adequação e utilização 

do equipamento, favor entrar em contato conosco nos 

meios disponibilizados em nosso website:  

https://vhequipamentos.com.br/fale-conosco 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

1.1   Prezado cliente 

 

Parabéns por adquirir um equipamento de ótima qualidade e tecnologia, 

que associado a seus conhecimentos proporcionarão excelentes resultados em 

seu trabalho. 

Para aproveitar ao máximo dos recursos do equipamento com segurança 

é fundamental que leia este manual antes do primeiro uso e siga corretamente as 

instruções descritas. Assim, você estará preparado para exercer o seu trabalho 

de forma profissional proporcionando excelência nos atendimentos.  

A equipe VH Equipamentos está pronta para esclarecer qualquer dúvida 

quanto ao funcionamento do equipamento, bem como receber críticas e 

sugestões de melhorias. 

 

 

 

 

 

 

1.2   O manual 
 

O manual relata os processos de montagem, instalação e as especificações 

técnicas do equipamento MAGNUM.  

Este manual contém as especificações necessárias para o seu uso de 

forma correta e segura. Ele foi elaborado por profissionais veterinários 

especializados com excelentes qualificações para o seu desenvolvimento. 

 

 

 

SAC 

 Telefone: (47) 98830 3564   

E-mail: contato@vhequipamentos.com.br 
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1.3    Equipamento MAGNUM 

 

O MAGNUM foi desenvolvido por médicos veterinários especializados na 

área de fisioterapia e, portanto, projetados para conferir maior praticidade ao 

terapeuta e conforto ao paciente durante o tratamento.  

O Magnum é um equipamento de emissão de campos eletromagnéticos 

pulsados (CEMP) e está indicado no tratamento de processos inflamatórios, 

edema, dor, regularização da entrada e saída de íons, principalmente o cálcio, 

sendo indicado para tratamento de afecções ortopédicas, musculares e nervosas.  

Seu funcionamento é prático e intuitivo. É um equipamento leve e portátil.  

Acompanha bobinas, desenvolvidas em poliuretano áspero, conferindo 

maior adesão ao pelo e de fácil higienização; e cilindro magnético, revestido com 

um tecido resistente e de fácil limpeza. O equipamento possui capacidade máxima 

de 6 pares de bobinas e 2 cilindros, sendo 5 pares de bobinas e 1 cilindro já 

inclusos no Magnum. (Caso deseje adquirir um cilindro ou bobina adicional, fale 

com nosso SAC). 

Possui saídas independentes, possibilitando o tratamento de mais de um 

paciente ao mesmo tempo.  

Contém temporizador digital com sinal sonoro ao fim do tratamento.  

Com produção 100% nacional, a VH Equipamentos garante eficiência na 

aquisição dos produtos e assistência técnica rápida e personalizada.  

Para entender um pouco mais sobre a magnetoterapia é fundamental 

elucidar alguns conceitos:  

No corpo humano e animal os tecidos possuem um caráter diamagnético 

com suscetibilidade magnética próxima a da água. Porém, existem substâncias 

ligadas ao íon Ferro (hemoglobina, nas hemácias, por exemplo) que as torna 

partículas mais atrativas aos campos magnéticos. Quanto maior a composição de 

ferro em determinado tecido, mais ferromagnético ele é, ou seja, maior grau de 

atração. 

 

1.3.1 Intensidade: No dispositivo do CEMP a emissão do campo 

magnético ocorre na superfície de bobinas compostas de solenoide 

de cobre quando a corrente elétrica é conduzida por este material. 
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Os fios de cobre são enrolados em torno de um cilindro 

diamagnético (plástico, madeira) e quanto mais voltas maior a 

intensidade do campo gerado. 

No Magnum, a intensidade do campo respeita a seguinte graduação 

conforme a seleção do usuário: 

Intensidade Gauss 

1 17 

2 33 

3 50 

4 67 

5 83 

6 100 

7 116 

8 133 

9 150 

 

 

1.3.2 Modular: Neste modelo Magnum você encontra a tecnologia de 

modulação da emissão dos campos eletromagnéticos. Quando o 

equipamento é ligado, a programação automática é para uma 

emissão sem intervalos do campo eletromagnético pulsado, ou seja 

sem um ciclo off de trabalho. Ao apertar o botão “modular”, o 

equipamento passa a operar com um ciclo de emissão:intervalo de 

1:1, ou seja para cada tempo de emissão há o mesmo tempo de 

intervalo de repouso.  

1.3.3 Frequência: representa o número de pulsos da corrente magnética 

em um intervalo de 1 segundo. Essa medida é representada pela 

unidade Hertz e pode ser encontrada no Magnum variando de 1 a 

100Hz. Conforme a patologia que se deseja tratar, recomenda-se 

uma frequência específica de melhor resposta. Na tabela abaixo 

estão representadas as frequências e patologias mais utilizadas na 

rotina do fisiatra veterinário: 

 



 

7 
 
 

* Contraindicado o uso em lesões agudas de hérnia de disco (em caso agudos de hérnia 

de disco é percebido uma piora no quadro do paciente, por isto a sua contraindicação). 

Este aparelho também está contraindicado em casos de tumores ósseos, cartilaginosos, 

hemangiossarcomas e tumores de bainha nervosa. 

 

1.3.4 Tempo: varia de 1 a 99 minutos. A relação de tempo sugerida de 

acordo com cada enfermidade está representada na tabela acima. 

 

2. CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O MAGNUM 
 

 

2.1 Cuidados técnicos 

 

Antes de ligar seu Magnum certifique de que o equipamento esteja seco e 

sem nenhum dano aparente.  

Não abra o equipamento, pois, além de perder a garantia, você estará 

pondo em risco a sua segurança. Qualquer problema ou defeito, entre em contato 

com a VH Equipamentos que dará suporte para a solução de danos.  

Doença Frequencia (Hz) / tempo 

(min/sessão) 

Inflamação e edema 5Hz / 30-50 min 

Lesão em nervos periféricos (parestesia, 

compressão raiz nervosa, trauma) 

2Hz / 30-50 min 

Lesões agudas da medula espinhal* 5Hz / 20-40 min 

Lesões crônicas da medula espinhal 75Hz / 30-50 min 

Patologias cerebrais (disfunção cognitiva, 

trauma, doenças congênitas) 

5Hz / 40-60 min 

Patologias ortopédicas 15Hz / 30-60 min 

Dor 50Hz / 30 min 

Epilepsia 1Hz / 50 min 

Alterações gastrointestinais 100Hz / 30  min 
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Não desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de força, isso pode 

danificar os fios.  

Não coloque o equipamento de forma empilhada com outros equipamentos 

ou objetos.  

Não force o plugue ao conectar os aplicadores, isto pode danificar os pinos 

de engate e diminuir a vida útil do mesmo.  

Sempre antes de utilizar as bobinas e o cilindro, teste os mesmo com o ímã 

fornecido pelo fabricante. Caso não haja vibração do mesmo, a bobina poderá 

estar danificada. Neste caso, acione a garantia (veja os passos no item 

GARANTIA).  

Uma vez conectados os aplicadores/cilindro, rosqueie o conector, para que, 

em casos de estiramento evite o dano ao cabo;  

Para desconectar os aplicadores, não puxe o cabo;  

Recomenda-se segurar as bobinas pela parte mais pesada, evitando dano 

ao fio condutor. 

             
                                 

             
 Foto meramente ilustrativa. O modelo dos aplicadores e cores das capas podem alterar 

conforme modelo do equipamento.  

 

Para guardar as bobinas, recomenda-se enrolar os cabos, sem que os 

mesmos sejam dobrados ao meio, ou pendurá-los utilizando o elástico em 

ganchos; 
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2.2 Cuidados com a limpeza 
 

Para correta higiene do equipamento, recomenda-se um pano levemente 

úmido em álcool ou água. 

Para correta limpeza do tecido dos aplicadores e do cilindro, utilize um pano 

levemente úmido com detergente neutro e deixe secar naturalmente. NÃO 

RETIRE A CAPA DO CILINDRO PARA LAVAGEM. 

Caso seja necessária a assistência técnica do equipamento ou aplicadores, 

será realizada uma vistoria para identificação da causa do dano. Caso seja 

identificado o mau uso, não haverá cobertura da garantia do equipamento. 

 

 2.3 Cuidados com o armazenamento  

 

Não guarde o seu equipamento em locais sujos e úmidos. 

Não armazene seu equipamento em ambientes com temperatura superior 

a 50º ou inferior a -15ºC. 

Não coloque o seu equipamento exposto aos raios de sol ou chuva.  
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 2.4 Cuidados com o transporte 

 

Caso precise transportar o seu equipamento, utilize a bolsa de transporte 

da VH Equipamentos que foi produzida da forma que suporta e encaixe 

perfeitamente o equipamento. Assim, você garante a integridade do equipamento. 

 

2.5 Cuidados com a aplicação 

 

O campo eletromagnético emitido pelo equipamento possui uma 

capacidade de dissipação de até 10cm (quando à 150 Gauss). Por essa razão, 

deixe sempre as bobinas dispostas sempre com polaridades opostas. A partir de 

30 cm é uma distância segura de não-interferência com a outra bobina.  

Caso utilize o cilindro e bobinas no mesmo animal ao mesmo tempo, 

respeite essa distância de 30 cm entre a bobina e o cilindro para que não haja 

interferência de campo. 

Caso utilize dois cilindros no mesmo animal, essa distância e 30cm também 

deverá ser respeitada, para que o campo de um cilindro não se sobreponha no 

outro. 
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3. ITENS DO EQUIPAMENTO MAGNUM 
 

 

 1 Cabo de Força: 

 

 

 

 1 Equipamento emissor de campos magnéticos: 

 

 

  bobinas magnéticas com identificadores coloridos nas 

extremidades, para facilitar o manejo no paciente: 
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A bobina possui duas cores na sua composição: a face azul representa 

o polo SUL e a face branca representa o polo NORTE, como 

representando na imagem acima. 

 

  cilindro magnético – com capa e alça de transporte: 

 

 

 1 imã teste: 
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  Elásticos com fivelas:  

 

 

 

 

 1 Bolsa de transporte: 
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4. INDICAÇÕES 
 

O Magnum é um equipamento de uso veterinário. Recomenda-se que seja 

utilizado por médicos veterinários fisiatras ou com conhecimento no uso do 

equipamento de magnetoterapia. Seu uso está indicado no tratamento de 

afecções que cursem com desordens neuronais, processos inflamatórios, dor, 

formação de edema, dor abdominal, déficit de irrigação sanguínea e oxigenação 

tecidual. Também auxilia na consolidação óssea, contração e relaxamento 

muscular, peristaltismo e eixo neurohipofisário, através de sua atuação nos canais 

de cálcio. 

 Consolidação óssea: o campo magnético pulsado possui ação na 

consolidação de fraturas através da influência sobre os canais de cálcio 

favorecendo o influxo do íon na célula. O pulso emitido pelo equipamento 

estimula a abertura dos canais dependentes de voltagem fazendo com que 

o cálcio entre na célula de forma facilitada. Essa migração “massiva” de 

íons induz uma micro corrente elétrica que denomina-se efeito 

piezoelétrico. Esse efeito é o responsável por acelerar o processo de 

reparo de fraturas complicadas e não-complicadas; 

 

 Artrose: Assim como ocorre no tecido ósseo, a matriz cartilaginosa 

também possui movimentos iônicos que geram um fluxo de cargas através 

da matriz. Desta forma, a aplicação do campo magnético promove um 

aumento no conteúdo de glicosaminoglicanos e na deposição de sulfato de 

condroitina, aumento na expressão de colágeno tipo II e 

concomitantemente, o decréscimo da taxa de deterioração de 

glicosaminoglicanos; 

 

 

 Ação neuroprotetora: Uma das atribuições dadas ao campo 

magnético é a capacidade de promover uma ação neuroprotetora. Acredita-

se que os campos magnéticos favoreçam um aumento na densidade de 

receptores da adenosina A2a por reorientação das superfícies ligantes. 

Essa proteína além de possuir uma importante função nos processos 
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bioquímicos relacionados a transferência de energia (ATP e ADP) e 

transdução de sinal das células (AMPc), também atua como 

neuromodulador no sistema nervoso central; 

 

 Efeito Anti-inflamatório: a exposição aos campos magnéticos 

pulsados promove na célula um aumento significativo na densidade dos 

receptores adenosina A2a por provável reorientação da superfície ligante, 

otimizando a ação anti-inflamatória mediante injúrias. 

 

5. CONTRAINDICAÇÕES 
  

O uso do equipamento Magnum não é indicado em pacientes com uso de 

marca-passo, gestantes, lesões fúngicas e lesões agudas de hérnia de disco. 
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6. VISÕES 
 

6.1   Visão frontal 
 

 

 

 

 

6.2 Visão traseira 
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7. MODO DE UTILIZAÇÃO 
 

1 - Conecte o cabo de energia (com pressão, evitando o mal contato) e os 

aplicadores que serão utilizados. PERCEBA que o conector do cilindro possui uma 

conformação de pinos diferente das bobinas, devendo ser utilizado 

exclusivamente na saída correspondente. 

 

 

 

 

 

2 - Conecte na tomada de energia e ligue a chave geral. 

 

3 -  O aparelho já está pronto para a utilização. Programe seu protocolo 

girando no sentido horário os botões de frequência, intensidade e tempo. Após 

programação, aperte o botão liga/desliga da parte frontal do equipamento.  

 

 Quando terminar o tempo, haverá um bip sonoro para o terapeuta 

reprogramar a frequência. 

 

4 -  Ao finalizar o tratamento, desligue a chave geral do equipamento e 

desconecte os cabos com delicadeza, se for necessário transportar o 

equipamento.  
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Observação 1: Se aparelho apitar, reiniciar e aparecer no display a 

mensagem “ERRO 1” entre em contato com a Manutenção (tel: (47) 98830 -3564 

e-mail: contato@vhequipamentos.com.br). O erro é referente à uma ou mais 

bobinas que estejam danificadas por alguma razão. O Magnum possui uma 

proteção automática interna que protege o equipamento de algum dano 

relacionado as bobinas. 

 

Observação 2: Se aparelho apitar, reiniciar e aparecer no display a 

mensagem “ERRO 2” entre em contato com a Manutenção (tel: (47) 98830 -3564 

e-mail: contato@vhequipamentos.com.br). O erro é referente à uma possível falha 

no equipamento. 

 

Observação 3: Se aparelho apitar, reiniciar e aparecer no display a 

mensagem “ERRO 3” entre em contato com a Manutenção (tel: (47) 98830 -3564 

e-mail: contato@vhequipamentos.com.br). O erro é referente à uma possível falha 

na saída de cilindro. O Magnum possui uma proteção automática interna que 

protege o equipamento de algum dano relacionado aos cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@vhequipamentos.com.br
mailto:contato@vhequipamentos.com.br
mailto:contato@vhequipamentos.com.br
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8. GARANTIA: 
 

O equipamento Magnum possui garantia de 1 ano, e as bobinas e o cilindro estão 

cobertos por um período de 6 meses a partir da data de emissão da nota fiscal.  

Todos os equipamentos saem da fábrica já testados.  

Se houver a necessidade de acionar a garantia, envie um e-mail para 

contato@vhequipamentos.com.br com o assunto GARANTIA.  Descreva na 

mensagem o que aconteceu com o seu produto. Um técnico irá avaliar o caso 

para verificar se o dano está coberto pela garantia.  

Em caso positivo, um código de postagem de logística reversa pelos Correios será 

enviado ao seu e-mail, devendo ser o equipamento acondicionado na embalagem 

original (ou em uma embalagem que mantenha o equipamento bem protegido 

durante o transporte), junto à uma cópia da NF. 

A postagem poderá ser feita em qualquer agência dos correios de sua cidade, 

sem custo. Após o recebimento, o equipamento passará pela avaliação in loco do 

fabricante, que irá gerar um laudo do defeito. Nossa equipe entrará em contato 

dando um prazo para recebimento. 

Casos em que seu equipamento está descoberto da garantia:  

 na presença de água/umidade excessiva dentro do equipamento ou dos 

aplicadores;  

 sinais de mau uso (mordidas do cabo, estiramento, fios quebradiços por 

mau acondicionamento); 

 danos ocorridos por descargas elétricas como raios, ou falhas na rede 

elétrica local; 

 retirada da capa do cilindro magnético.  

 

mailto:contato@vhequipamentos.com.br

