
O que é o magneto  
da VNS Therapy®?
A VNS Therapy administra automaticamente  
terapia em intervalos regulares ao longo do dia  
visando o controlo das crises. O magneto é um  
benefício opcional que pode proporcionar um  
controlo adicional das crises.

Suspenda temporariamente a terapia para gerir 
os efeitos secundários durante atividades como 
cantar, falar em público ou praticar exercício. 

O magneto da VNS Therapy 
tem duas funções

Detetar e Responder
Administração reativa

Modo Magneto
Administração mediante pedido

Modo Standard
Administração de prevenção

São fornecidos dois magnetos com uma bracelete 
e um suporte para o cinto. Contacte o seu médico 
para obter magnetos adicionais.

Evite a estimulação excessiva. Períodos superiores 
a 8 horas de estimulação constante por utilização 
do magneto podem danificar o nervo vago. Se a 
estimulação for dolorosa, contacte imediatamente 
o seu médico.

A.

B.

Fornecer uma dose adicional de terapia a pedido. 
Se tiver uma crise convulsiva atípica, isto pode:

 • Parar a crise

 • Encurtar a crise

 • Reduzir a intensidade da crise

 •  Melhorar o período de recuperação,  
na sequência de uma crise.

*Os resultados individuais podem variar.

Como utilizar o magneto
Os doentes, familiares, prestadores de cuidados, professores  
e enfermeiros escolares podem utilizar o magneto para iniciar 
uma dose extra de estimulação quando o doente sente que  
uma crise está prestes a começar ou durante uma crise. 

Mover
Mova o magneto sobre  

o gerador por um período 
inferior a dois segundos.

MENOS DE

SEGUNDOS
2

O magneto da VNS Therapy®

Um benefício único da VNS Therapy
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O magneto da VNS Therapy é o único magneto que deve ser  
utilizado para iniciar ou parar a estimulação.

Consulte as informações de segurança em VNSTherapy.com/safety

Responder
Tenha sempre consigo 
o magneto para poder 

agir prontamente.
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