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МАДУМАДУ
нованова технологијатехнологија уу медицинимедицини
примењива у амбуланти и на терену

Prim. dr sc.med. ДУШАНКА МАНДИЋ

Ass dr sc med. ДРАГО ЂОРЂЕВИЋ

dr ДРАГАН ЦВЕТКОВИЋ

dr ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

Dr sc med СЛОБОДАН КАЖИЋ



СМАЊУЈЕ ЗАПАЉЕЊЕ
(антиинфламаторно и ACTH-слично дејство)

СМАЊУЈЕ ОТОК
(антиедематозни учинак, уређење дипола)

ПОБОЉШАВА ОКСИГЕНАЦИЈУ И ИСХРАНУ ТКИВА
(вазодилатација, микроциркулација, спазмолитички ефекат, 
активација метаболизма, нестаје киселост) 

СМАЊУЈЕ БОЛ
(аналгезија, хипоестезија, и морфиномиметичко дејство)

ПОБОЉШАВА РЕГЕНЕРАЦИЈУ РАЗНИХ ТКИВА
(базност погодује регенерацији, ангигенеза, уградња Ca++, 
фаворизују се зреле ћелије, отварање пукотинастих спојних

канала)
СМАЊУЈЕ ВИСКОЗИТЕТ СВИХ ТЕЧНОСТИ

(боља течљивост, смањење угла молекула воде, промена
конформационе кластер структуре)

ДРУГИ УЧИНЦИ СУ У ФАЗИ ИСТРАЖИВАЊА
(метаплазија из везива, ...)

ТЕРАПИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ МАДУ
МЕТОДЕ



Gauss

1T=10000G

МАДУ НОВА ТЕХНОЛОГИЈА У
МЕДИЦИНИ заснована на примени
једне од три централне силе у
природи-МАгнетског Дубинског
Униполарно оријентисаног поља





ПРОНАЛАСЦИ

Клопка за гелере
и

МАДУ трака
су eкoлошка медицинска средства

за неинвазивно лечење, а користе се као додатна терапија уз
савремене видове лечења.

Oвако оријентсано магнетско поље, као вид енергије блиске
биофизичким механизмима живих бића, дозвољава принципијелне
промене у организму, на чему су засновани локални и удаљени

терапијски учинци, који су растумачени познатим физиолошким и
патофизиолошким механизмима.

(Ђорђевић Д. - докторска дисертација МФ, Београд, 2008.)

Два медицинска средства су регистрована тј. одобрена :
2000. - Kлопка за гелере

2003. - МАДУ трака
Нова здравствена технологија одобрена 2007.





Мр. Маја Митић, дипл.инж.



страна гвожђевита тела



повреда у домаћинству

пре после

након апликације у трајању од 40мин. 
страно тело је изашло на улазну рану

BS (f) 1959.



БИОФИЗИЧКИ ЕФЕКТИ на нивоу ћелије
утицај на воду и њену кластерну структуру,  
утицај на феро и парамагнетике
Отварање јонских канала

БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ промена мембранских потенцијала

поспешује рад K/Na пумпе,
синхронизација ендогених осцилације јона Ca2+,
активација ензима, нарочито металоензима
поспешује стварање аденозинтрифосфата. (ATР)

БИОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ повећање спроводљивости

концентрација дифузибилних и других јона чини да
мембрана постаје еквивалентна електрична батерија.

MAДУ МЕТОДА
принципи и механизми деловања



ПОВРЕДА МЕКИХ ТКИВА



СПОРТСКА ПОВРЕДА - MM (m) 1935.
12.06.2007. – постављени МАДУ магнети

12.06.2007. 

стање пре постављања
МАДУ

19.06.2007. 

стање после седам дана
након постављања МАДУ

11.07.2007. 

стање после четри недеље
након постављања МАДУ



СПОРТСКА ПОВРЕДА - MM (m) 1935.
12.06.2007. – постављени МАДУ магнети

12.06.2007. 

стање пре постављања
МАДУ

19.06.2007. 

стање после седам дана
након постављања МАДУ

11.07.2007. 

стање после четри недеље
након постављања МАДУ



Повреда - прелом кости
антиедематозни учинак

23.06.2003.
након 7 дана

17.06.2003.
постављена МАДУ трака



Повреда - прелом кости

након 7 дана



мултифрагментарни прелом
надлакатне кости

подстакнуто зарастање МАДУ терапијом



компликован прелом
убрзано зарастање након МАДУ терапије



SB (m) 1941.

зарастање прелома кичменог пршљена

пре

МАДУ терапије

10.03.2005.

после

МАДУ терапије

15.03.2006.



инсуфицијенција артеријског крвотока
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шећерна болест - компликације



НИКОТИНСКО
СТОПАЛО



дегенеративна
коштано-зглобна обољења

ОБНОВЉЕНАОБНОВЉЕНА ХРСКАВИЦАХРСКАВИЦА
NEW CARTILAGE FORMATION:NEW CARTILAGE FORMATION:

““MADUMADU”” METHOD- UNIQUE RESULT



03.05.2000. 16.05.2001.

SV (f) 1928.







Пацијенти лечени због обољења кука (osteoarthrosis)
Интервал вероватноће p=0.95

(праћени интервали од по 6 месеци)

KEY: granica = border, gornja =upper, donja=lower, prosek= averaKEY: granica = border, gornja =upper, donja=lower, prosek= average,ge,
I pregled=1st examination,II pregled= 2nd examination, III pregI pregled=1st examination,II pregled= 2nd examination, III pregled = 3rd examinationled = 3rd examination

Мр Душан Димитријевић



before MADU

16.03.2001.

Регенерација међупршљенског зглобног простора

16.03.2001 15.10.2001 02.06.2003 14.04.2004

VM (f) 1937.



ОСТЕОПОРОЗА је метаболичка болест костију, настала смањењем
густине коштане супстанције и поремећајем структуре и чврстине
кости (стр. 57. – Ђурица С., “Хормонски узрокована остеопороза”, ISBN 86-
907677-0-3). У земљама нашег окружења, као и земљама Европске
уније (стр.39) , сваких 30 секунди настаје фрактура чији је узрок
остеопороза (стр. 37) . 

Здрава кост је добро васкуларизована (200-400 ml крви /min) и
непрестано се троши и обнавља (ремоделира) (стр. 21)

Уз савремене начине лечења остеопорозе ,додатни начин
подразумева примену МАгнетског Дубинског Униполарно
оријентисаног поља - МАДУ за подстицање биофизичких
репаративних процеса у организму и побољшава густину
коштане супстанце за 10-50%.



Dr ZV(f) 1933, dg:OSTEOPOROSIS         Dr ZV(f) 1933, dg:OSTEOPOROSIS          
Th MADU   08.12.1999                   Control Th MADU   08.12.1999                   Control 

13.03.200213.03.2002



L2-L4  Тscor = -3,59   18.12.2004. L2-L4  Тscor = -2,6  20.03.2006.

osteoporosis



Тscor = -2,6   25.04.2006. Тscor = -1,3   10.05.2007.

osteoporosis osteopenia



Улога РЕФЛЕКСОЛОГИЈЕ у лечењу
МАДУ методом

У РЕФЛЕКСОГЕНИМ (акупунктурним) тачкама је заступљеност ПСК
(пукотинастих спојних канала) 10 дo 20 пута већа него ван тачака и
меридијана. Сами меридијани сачињени су од скупова електрично
поларизованих молекула, а њихова равнотежа је здравље.

ПСК СУ НАЈСТАРИЈИ ПРАИНФОРМАТИВНИ СИСТЕМ У ОРГАНИЗМУ (који
је спор). Брзина информационог преноса ПСК-а је 10 cm / sec, док
Алфа-влакна имају брзину преноса 120 m / sec. Пукотинасти спојни
канали чине ланце, а испод њих су моноцити поређани као ниска
бисера. (Ђорђевић Д . 1999)

Дејством МАДУ поља у рефлексогеним зонама (или тачкама) ПСК се
отварају у већем броју што погодује бржем процесу оздрављења.



Индикационо подручје
MAДУ

• ПОМЕРАЊЕ И ИЗВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ГВОЖЂЕВИТИХ
ПРЕДМЕТА - КЛОПКА ЗА ГЕЛЕРЕ

• УБРЗАНО ЛЕЧЕЊЕ ИНФЕКЦИЈА МЕКОГ И ТВРДОГ ТКИВА
• УБРЗАН ОПОРАВАК ПОВРЕДА МЕКИХ ТКИВА
• ВАСКУЛАРНА ОБОЛЕЊА ПЕРИФЕРНИХ КРВНИХ СУДОВА

АРТЕРИЈЕ, ВЕНЕ, ЛИМФНИХ СУДОВА
• KOШТАНО-ЗГЛОБНО-МИШИЋНА ОБОЛЕЊА
• РЕГЕНЕРАЦИЈА ХРСКАВИЦЕ И КОСТИ
• ЗАРАСТАЊЕ ПРЕЛОМА КОСТИЈУ
• METAПЛАЗИЈА ВЕЗИВНОГ ТКИВА
• ДОДАТНО ЛЕЧЕЊЕ СИСТЕМСКИХ ОБОЛЕЊА
• ТРАНСПОРТ ЛЕКОВА
• ДРУГЕ ИНДИКАЦИЈЕ СУ У ФАЗИ ИСТРАЖИВАЊА



”МАДУ” МЕТОДА ЈЕ

НОВА ЗДРАВСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЈА ,

НОВА МЕТОДА ЛЕЧЕЊА КОЈА ЈЕ

ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДНА,

НЕИНВАЗИВНА, БЕЗБОЛНА;

ПРИМЕЊИВА У АМБУЛАНТНИМ И ТЕРЕНСКИМ УСЛОВИМА;

ОТВАРА НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ПРУЖАЊЕ

ЕФИКАСНИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

И ПОСТИЗАЊЕ БОЉЕГ

КВАЛИТЕТА ЖИВОТА. 



ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ !!



адреса: 
ВИСОКОГ СТЕВАНА 2,  Београд

телефонителефони: : 
tel/fax: +381 11 tel/fax: +381 11 29201952920195 ;  ;  39777003977700

063 8237 829063 8237 829

®

mandicdmandicd@eunet.@eunet.rsrs
www.madumagnet.comwww.madumagnet.com


