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Eksportujemy
do ponad 60 krajów.

Rehabilitacja 2019

W tym katalogu znajdziecie
Państwo wiele produktów spełniających
wymogi dotyczące innowacyjności.

30
LAT Rz azem
Wami!

Rehabilitacja 2019

94 347 10 50 (53)
biuro handlowe Wydziału Rehabilitacji
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

94 345 40 55
fax

fizjoterapia@meden.com.pl

94 344 90 48 / 665 812 666
serwis Wydziału Rehabilitacji (str. 376)

bezpłatna dostawa
dla zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto

2 lata
gwarancji
na wyroby własnej produkcji

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66
k.c. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania
dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać
od rzeczywistości.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością składamy na Państwa ręce najnowszy katalog innowacyjnych i zaawansowanych
technologicznie produktów rehabilitacyjnych. Spółka Meden-Inmed jest obecna na rynku od 30 lat
i pozostaje firmą rodzinną. Od początku działalności nieustannie inwestujemy w rozwój i nowoczesne
rozwiązania. Świetnie wyposażony park maszynowy, specjalistyczne pracownie konstrukcyjne,
profesjonalne oprogramowanie, własna pracownia wzornictwa oraz wykwalifikowana kadra umożliwiają
projektowanie i wykonywanie prototypowych konstrukcji, prowadzenie testów technicznych oraz
produkowanie sprzętu medycznego na dużą skalę. Wysokie parametry jakościowe wyrobów
Meden-Inmed jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko poprzez wdrożenie określonych standardów
procesu produkcyjnego, ale również dzięki doborze odpowiednich materiałów, gwarantujących
trwałość oraz niezawodność.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, szczególnie istotne w przypadku użytkowania sprzętu
medycznego. Wyroby przed wprowadzeniem na rynek podlegają licznym testom technicznym,
klinicznym oraz są konsultowane z najlepszymi specjalistami. Artykuły posiadają także wszelkie
niezbędne atesty. Jesteśmy certyfikowanym producentem wpisanym do rejestru przez amerykańskie
FDA.
Co roku wprowadzamy do oferty innowacyjne w skali światowej produkty, aby Państwa praktyki mogły
mgr Maciej Zinka
dr inż. Wiesław Zinka
być wiodącymi placówkami w branży. Asortyment poszerzyliśmy między innymi o sprzęt z zakresu
Prokurent / V-ce Prezes
Prezes Zarządu
rehabilitacji
kardiologicznej,
medycyny
hiperbarycznej
i
sportowej
oraz
diagnostyki
ds. Sprzedaży i Marketingu
i neurorehabilitacji. Pragniemy podkreślić, że nawet mały udział w Państwa sukcesie zawodowym
sprawia nam zawsze ogromną radość i satysfakcję. Stale rozrastający się zespół Meden-Inmed odnosi sukcesy, które przyczyniają się do podniesienia
jakości usług na rynku medycznym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez Państwa rad i uwag, a także zaufania,
za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie, ponieważ wiemy, że najlepsze koncepcje rodzą się wśród praktyków, blisko pacjenta.
Jesteśmy pewni, że tegoroczna oferta spełni nawet najbardziej rygorystyczne wymagania, natomiast nasze doradztwo przyczyni się optymalizacji działania
i rozwoju Państwa placówki.

Meden-Inmed od 1989

1989
- założenie firmy Meden
w garażu
- rozpoczęcie dystrybucji
ultrasonografów

- zakup pierwszych
6 laptopów do pracy
w terenie

- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji LEDRAPLASTIC
- otwarcie sklepu stacjonarnego

- wyróżnienie na III Targach Sprzętu
Rehabilitacyjnego “REHABILITACJA” w Łodzi

1991

1993

1995

1990

- wdrożenie
Systemu Zarządzania Jakością

2003

- aktywa 1,02 mln EUR
- Medal Europejski 2001

- połączenie działalności
produkcyjnej i sprzedażowej (firma Meden-Inmed)
- sprzedaż 5,02 mln EUR
- uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 oraz 485:2003

- zakończenie inwestycji o wartości
ok. 10 mln zł i przeprowadzka
do nowej siedziby
- sprzedaż 10 mln EUR

2008

2006 i 2007

- ekspansja zagraniczna - udział
w targach “Medica” 2010
- rozpoczęcie dystrybucji Dornier

2010

- 30-lecie firmy
Meden-Inmed

2019

1997

- sprzedaż 2,04 mln EUR
- pierwsza sprzedaż wyrobów produkcji
z logo Meden (urządzenie
wspomagające SAM II dla osób
z porażeniem czterokończynowym)

- Ambasador Polskiej
Gospodarki
w kategorii Eksporter
- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji MegaEMG

2012
2011

2009

- Gazele Biznesu 2006 i 2007
- uzyskanie z UE dofinansowania o wartości
ok. 5 mln zł na informatyzację firmy
i rozwój produkcji
- budowa hali produkcyjnej 3 500 m2 koszt ok. 5 mln zł

- rozpoczęcie
produkcji mechanicznej
- nagroda MOTYL’97
Fundacji „Porozumienie
bez barier”
- przedstawicielstwo firmy
Gymna-Uniphy

1998

- wydzielenie produkcji
do firmy Inmed
- powstanie pierwszej
pełnometrażowej hali produkcyjnej
- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji REDCORD

2005
- zatrudnionych 98 osób
- rozpoczęcie dystrybucji
Richard Wolf
- rozpoczęcie dystrybucji
ASA Laser

- rozpoczęcie produkcji
elektronicznej
- zatrudnionych 20 osób
- przedstawicielstwo firmy
AIREX

1999

2000

2002

1996

- przeprowadzka z garażu
do pierwszej siedziby
- utworzenie działu R&D
- założenie Wydziału Rehabilitacji

- rozpoczęcie symbolicznego
eksportu

2001

- Pomorski Produkt Roku
- 5 miejsce w rankingu 100 najlepszych
firm Pomorza Zachodniego

2004

1994

1992
- wdrażanie pierwszego
systemu do zarządzania firmą
- zatrudnionych 12 osób
- prezentacja oferty na targach
Salmed w Poznaniu

- rozpoczęcie budowy
pierwszej siedziby
- zatrudnione 4 osoby
- rozpoczęcie serwisu
aparatury medycznej

2013

- zatrudnionych 180 osób
- nagroda Inwestycja Roku
- Diamenty Miesięcznika Forbes
- zdobycie nagrody Perfect Line
Spa Business

- Medal Europejski 2011
- uruchomienie sklepu
internetowego

- Złoty Medal targów
“Rehabilitacja” w Łodzi
- rozpoczęcie wyłącznej
dystrybucji Hocoma

- rozpoczęcie
- poszerzenie
dystrybucji Bioness
portfolio produktów
i Physiolab
do rehabilitacji
- rozwój produktowy
w zakresie opieki nad kardiologicznej
o Cardioline
pacjentem
- rozpoczęcie
2018
dystrybucji Deymed

- otwarcie nowej hali
produkcyjnej i centrum
logistycznego
- Medal Europejski
- rozpoczęcie
2015
wyłącznej dystrybucji
- rozpoczęcie
DAVID
dystrybucji
2016
Humac, Winback

- Medal Europejski 2014
- Złoty Medal targów
“Rehabilitacja” w Łodzi
- Ambasador Polskiej
Gospodarki w kategorii
Eksporter

2017

2015

2014

Dodaj do ulubionych

www.meden.com.pl/oferta
Sklep internetowy z pełną aktualną ofertą oraz licznymi promocjami.

www.redcord.com.pl
Prezentacja urządzeń Redcord oraz wprowadzenie do terapii i treningu stosowanych w ramach
metody Neurac.

www.neurorehabilitacja.com.pl
Zbiór najnowszych informacji w dziedzinie neurorehabilitacji. Niezastąpione źródło wiedzy
eksperckiej o najnowszych technologiach.

www.falauderzeniowa.eu
Prezentacja pełnej gamy urządzeń do terapii radialną i skupioną falą uderzeniową.

www.terapia-tecar.com
Prezentacja terapii TECAR, wspomagającej regenerację stawów i mięśni.
Dowiedz się więcej o energii Winback.

www.hilterapia.pl
Prezentacja unikatowej terapii z zastosowaniem laserów wysokoenergetycznych.

.

www.ckmed.pl
Twoja baza szkoleń medycznych.

www.wdomu.org
Zestawy ćwiczeń oraz możliwości rehabilitacji w domu.

www.nietrzymaniemoczu.org
Portal dedykowany bardzo ważnemu problemowi społecznemu jakim jest nietrzymanie moczu.

www.hiperbaryczne.eu
Portal dedykowany medycynie hiperbarycznej i wykorzystaniu komór hiperbarycznych
we współczesnej medycynie.

Znajdź nas na:

Wydział Rehabilitacji
8
9

Irena Jurukowa
dyrektor zarządzający

10

ij@meden.com.pl
+48 662 281 086

7

Jadwiga Kamińska
dyrektor regionalny

Spotkajmy się...
Poznaj naszego przedstawiciela w Twoim regionie:

jk@meden.com.pl
+48 602 659 106

Iga Karolewska

Piotr Porosiński

Miłosz Maliński

manager ds. klientów

manager ds. kluczowych
klientów

przedstawiciel handlowy

pporosinki@meden.com.pl
+48 785 811 099

ikarolewska@meden.com.pl
+48 785 810 455

mmalinski@meden.com.pl
+48 606 759 400

Michał Barański

Jerzy Bartodziej

Łukasz Pyza

przedstawiciel handlowy

dyrektor ds.
neurorehabilitacji
i diagnostyki

przedstawiciel handlowy

7

jbartodziej@meden.com.pl
+48 664 413 001

mbaranski@meden.com.pl
+48 785 811 096

lpyza@meden.com.pl
+48 785 810 720

Paulina Czarnecka

Danuta Dołba

Marek Pijewski

przedstawiciel handlowy

przedstawiciel handlowy

przedstawiciel handlowy

10

9

8
pczarnecka@meden.com.pl
+48 785 811 104

ddolba@meden.com.pl
+48 605 893 309

mpijewski@meden.com.pl
+48 785 810 681

Bartosz Paprotny

Rafał Oleszczuk

Artur Zborowski

product manager ds. wyposażenia
sportowo-rehabilitacyjnego
produktów Winback i VitalStim

specjalista ds. laserów
wysokoenergetycznych
i fali uderzeniowej

specjalista ds. rehabilitacji
kardiologicznej

bpaprotny@meden.com.pl
+48 608 685 649

ro@meden.com.pl
+48 668 186 712

azborowski@meden.com.pl
+48 602 482 439

Biuro handlowe:
Aleksandra Bieńkuńska

Marta Pociask

koordynator ds. klientów

koordynator ds. klientów

abienkunska@meden.com.pl
+48 94 347 10 50

mpociask@meden.com.pl
+48 94 347 10 50

Magdalena Czerwińska
koordynator ds. dystrybucji
i klientów

mczerwinska@meden.com.pl
+48 785 810 434

Agnieszka Łobodziec

Paulina Świnka

Agnieszka Piękniewska

koordynator ds. klientów
i zamówień publicznych

specjalista ds. klientów
i łańcucha dostaw

koordynator ds. zamówień
publicznych i łańcucha
dostaw

alobodziec@meden.com.pl
+48 94 347 10 50

pswinka@meden.com.pl
+48 94 347 10 53

ap@meden.com.pl
+48 94 347 10 53

Nagrody
i wyróżnienia:

Zapraszamy na targi 2018
REHABILITACJA - XXVI Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
Łódź, 20-22 września 2018 (stoisko 1)

Złota Statuetka BCC 2016

Medal Europejski 2016
Medal Europejski 2015
Medal Europejski 2014
Medal Europejski 2013
Medal Europejski 2012
Medal Europejski 2011
Medal Europejski 2010
Medal Europejski 2009
Medal Europejski 2008
Medal Europejski 2007
Medal Europejski 2006
Medal Europejski 2003
Medal Europejski 2002
Medal Europejski 2001
Komitet Integracji Europejskiej
i Business Center Club

Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego
w Łodzi 2017

REHACARE
Düsseldorf, 26-29 września 2018 (Hala 3, stoisko B46)

Diamenty Miesięcznika
FORBES 2009
Ambasador Polskiej Gospodarki 2016
Ambasador Polskiej Gospodarki 2015
Ambasador Polskiej Gospodarki 2014
Ambasador Polskiej Gospodarki 2013
Ambasador Polskiej Gospodarki 2012

Perfect Line 2009 SPA Business

Gazele Biznesu 2008
Gazele Biznesu 2007
Gazele Biznesu 2006
XXII Rehabilitacja Łódź 2014
XXI Rehabilitacja Łódź 2013
XVI Rehabilitacja Łódź 2008
XV Rehabilitacja Łódź 2007
XIV Rehabilitacja Łódź 2006
XIII Rehabilitacja Łódź 2005
X Rehabilitacja Łódź 2002
VIII Rehabilitacja Łódź 2000
IV Rehabilitacja Łódź 1996
III Rehabilitacja Łódź 1995

Rehacare 2015

MEDICA
Düsseldorf, 12-15 listopada 2018 (Hala 4, stoisko E39)

Złoty Medal Targów
Inwestycja Roku 2009
Nagroda Naczelnej Organizacji
Technicznej
Zachodniopomorski Produkt Roku 2015
Zachodniopomorski Produkt Roku 2012
Zachodniopomorski Produkt Roku 2010
Zachodniopomorski Produkt Roku 2009
Zachodniopomorski Produkt Roku 2008
Zachodniopomorski Produkt Roku 2007
Zachodniopomorski Produkt Roku 2006
Zachodniopomorski Produkt Roku 2005
Zachodniopomorski Produkt Roku 2002
Koszaliński Produkt Roku 2014
Koszaliński Produkt Roku 2013
Koszaliński Produkt Roku 2010
Koszaliński Produkt Roku 2009
Koszaliński Produkt Roku 2008
Koszaliński Produkt Roku 2007
Koszaliński Produkt Roku 2006

Koszaliński Denar 2015
Koszaliński Denar 2014

Medica 2017

Inwestuj z nami

Innowacyjność · Jakość · Kompleksowość
Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnej kadrze oferujemy naszym klientom
kompleksowe dostawy do ośrodków rehabilitacyjnych - od drobnych akcesoriów po
pełne wyposażenie. Wielu klientów uzyskało dofinansowanie inwestycji z funduszy
Unii Europejskiej.

Projekt

Karty inwestycji:

Już na etapie koncepcji inwestycji kluczowa jest wiedza i doświadczenie naszych
specjalistów, którzy zajmą się doborem sprzętu zgodnego z wymaganiami
i potrzebami klienta oraz zaplanowaniem budżetu. Przy współpracy najbardziej
doświadczonych architektów w Polsce wykonujemy dokumentację projektową
nowo powstających obiektów, jak również projekty modernizacji lub rozbudowy już
istniejących placówek. Dzięki dobrze zaplanowanej inwestycji zaoszczędzą Państwo
czas i pieniądze w trakcie realizacji.

Park Aktywnej Rehabilitacji
i Sportu (PARiS)
Bydgoszcz - str. 32

Finansowanie
Z pomocą partnerów, umożliwiamy naszym klientom pozyskanie środków na
inwestycję. Posiadamy doświadczenie w korzystaniu z różnych źródeł finansowania,
m.in. projektów realizowanych w ramach środków europejskich, funduszy
norweskich, a także PFRON oraz Polkard. Doskonale rozumiemy jak ważne jest
zachowanie płynności finansowej placówki oraz uzyskanie środków z zewnętrznych
źródeł, dlatego przed przystąpieniem do inwestycji doradzamy naszym klientom
jakich instrumentów użyć.

Realizacja
Po wspólnej pracy nad projektem aktywnie pomagamy również w realizacji
inwestycji. Dysponujemy pełną dokumentacją techniczną naszych urządzeń, która
jest niezbędna do zaplanowania przyłączy. Nasza kadra inżynierska zapewni nadzór
techniczny nad prawidłowym wykonaniem instalacji. Praca z nami to gwarancja
sprawnej realizacji zaplanowanej inwestycji.

Wyposażenie
Profesjonalny sprzęt medyczny jest zwieńczeniem udanej inwestycji. Dzięki
nadzorowi nad prawidłowością wykonania instalacji możliwe jest szybkie podłączenie
wyposażenia medycznego. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia naszej
kadry zapewni sprawny montaż, cykl profesjonalnych szkoleń oraz bezproblemowy
serwis. Regularne dostawy materiałów eksploatacyjnych i jednorazowych
w najlepszych cenach przyczynią się do minimalizacji kosztów operacyjnych.

Partnerstwo/Edukacja
Merytoryczne wsparcie dla kadry jednostki w obsłudze wyposażenia oraz udział
w międzynarodowych warsztatach. Współpraca w budowaniu wizerunku placówki.
Doradztwo w zakresie wypromowania usług dla potencjalnego pacjenta docelowego.
Powierzając inwestycję profesjonalistom mogą Państwo skupić się na tym co
najważniejsze – leczeniu swoich pacjentów. Na wszelkie pytania dotyczące
kompleksowej realizacji inwestycji odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni.

Centrum Rehabilitacji Ruchowej
Ost-Med
Wyszków - str. 108
Centrum Rehabilitacyjne
Rehamed-Center
Tajęcina - str. 292
Sanatorium Uzdrowiskowe
Bałtyk
Kołobrzeg - str. 306
Uzdrowisko Chrobry
Kamień Pomorski - str. 326
Holmed Uzdrowisko
Supraśl - str. 374

Innowacje w medycynie
- Hocoma Total Solution, str. 262

Kompleksowe projektowanie
obiektów Medical SPA
& Wellness, str. 305

Nasze kompetencje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rehabilitacja
rehabilitacja kardiologiczna
neurorehabilitacja
kardiologia i neurologia
medycyna hiperbaryczna
sanatoria i uzdrowiska
Medical SPA & Wellness
ortopedia i traumatologia
otolaryngologia
urologia
ginekologia
chirurgia ogólna
zintegrowane sale operacyjne
instalacje paneli przyłóżkowych
systemy przywoławcze

Spis treści

Hydroterapia

9 - 32

Wirówki i wanny do hydroterapii, wanny z hydromasażem, wanny balneologiczne, kąpiele CO2,
urządzenia do suchego masażu wodnego, natryski płaszczowe, bicze szkockie, akcesoria i środki
do konserwacji, rower wodny, bieżnie wodne.

O

2

Komory i stanowiska medyczne

33 - 42

Suche kąpiele w CO2 i ozonie, stanowiska do inhalacji, terapia hiperbaryczna, haloterapia, kriokomory
i kriosauny.

Kinezyterapia

43 - 108

Systemy Redcord – metoda Neurac, terapia Wave Motion, elektryczne i hydrauliczne
stoły do masażu i rehabilitacji, stoły do osteopatii i terapii manualnej, stoły do
ćwiczeń metodą Bobath i Vojty, stoły pionizujące, leżanki, przenośne stoły do
masażu, aparaty do korekty skolioz, trakcja, szyny CPM, urządzenia do ćwiczeń
z oporem elastycznym, fotele do ćwiczeń oporowych, tablice do ćwiczeń dłoni, rotory do ćwiczeń
kończyn, pozostały sprzęt do kinezyterapii.

Fizykoterapia

109 - 184

Elektroterapia, elektrostymulacja, terapia podciśnieniowa, terapia skojarzona, terapia ultradźwiękowa,
terapia TECAR, diatermie - terapia polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości,
diatermie krótkofalowe, magnetoterapia, funkcjonalna stymulacja magnetyczna, laseroterapia
wysokoenergetyczna HILT i MLS, laseroterapia konwencjonalna, terapia radialną i skupioną falą
uderzeniową, krioterapia, presoterapia termokinetyczna, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo,
terapia uciskowa BOA, masaż wibracyjny, terapia nietrzymania moczu, leczenie dysfagii.

Diagnostyka

185 - 210

Systemy EMG, biomonitory do badania fizjologii wysiłku, zaawansowane systemy EEG
i EMG, system Neurofeedback, magnetyczna stymulacja przezczaszkowa TMS, systemy do
wideoanalizy ruchu, systemy pomiaru rozkładu sił i nacisku, systemy diagnostyczno-rehabilitacyjne
do testów izometrycznych i izokinetycznych, uniwersalny system biofeedback’u, trening
i diagnostyka balansu, optyczna analiza 4D kręgosłupa, drobny sprzęt diagnostyczny, modele
anatomiczne.

Rehabilitacja neurologiczna

211 - 262

Zautomatyzowany system do reedukacji chodu Lokomat, bieżnie do diagnostyki i terapii chodu,
egzoszkielet, systemy dynamicznego odciążenia, funkcjonalna elektrostymulacja stopy opadającej,
stoły do dynamicznej pionizacji z funkcją kroczenia, symulator chodu, rotory neurologiczne,
rehabilitacja funkcjonalna kończyny górnej, system do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli
równowagi, rehabilitacja kognitywna, splinty – usztywnienia kończyn, integracja sensomotoryczna
i przyrządy do rehabilitacji neurologicznej.

Katalog 2019

Opieka nad pacjentem

263 - 292

Łóżka rehabilitacyjne, meterace i podkłady, panele nadłóżkowe i system przywoławczy, alarmy,
ozonoterapia stosowana do pielęgnacji skóry i leczenia ran, podnośniki pacjenta, mobilne krzesło
do higieny z elektryczną regulacją pozycji, wózki i wanny kąpielowe, wózki sanitarne i akcesoria.

Medical SPA & Wellness

293 - 306

Stoły do gimnastyki biernej, leżanki i stoły, terapia antycellulitowa falą uderzeniową, kriolipoliza,
sauny i strefy Wellness, baseny i jacuzzi, kompleksowe projektowanie i wyposażanie ośrodków
Medical SPA & Wellness.

Wyposażenie sal do ćwiczeń i gabinetów

307 - 326

Maty, poduszki sensomotoryczne, tory do ćwiczeń równoważnych, piłki, taśmy i trenery dłoni,
materace i kształtki tapicerowane, stoliki medyczne, drabinki gimnastyczne, koziołki i taborety, wagi
medyczne, chłodziarki farmaceutyczne, tablice okulistyczne, fotele uroginekologiczne, stoły i lampy
zabiegowe, plakaty anatomiczne, meble.

Rehabilitacja kardiologiczna

327 - 340

Ergometry i bieżnie wraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej, telemedycyna, bieżnia
kardiologiczna do prób wysiłkowych, systemy do prób wysiłkowych, defibrylatory, kardiomonitory,
aparaty EKG, holtery EKG, holter ciśnieniowy, kardiologiczny stół pionizacyjny do testów
pochyleniowych.

Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny

341 - 374

Koncepcja rehabilitacji ruchowej W-Move, platformy wibracyjne, platformy statyczno-dynamiczne do
rehabilitacji funkcjonalnej, izometryczny trening obwodowy, rehabilitacja kręgosłupa, wyposażenie
siłowni i sal Medical Fitness, wielofunkcyjne urządzenia do treningu funkcjonalnego, rowery
treningowe i ergometry, maszyny eliptyczne i crosstrainery, steppery, bieżnie, sprzęt do ćwiczeń
siłowych i atlasy, wioślarze, ćwiczenia w inwersji.

Pozostała działalność firmy

375 - 382

Serwis rehabilitacji, neurologia - Wydział Neurofizjologii, ortopedia i laryngologia - Wydział
Innowacyjnych Aplikacji, urologia, ginekologia i chirurgia ogólna - Wydział Aparatury Medycznej,
panele przyłóżkowe i systemy przywoławcze - Wydział Intensywnej Opieki Medycznej, Wydział
Eksportu, Wydział Produkcji.

Indeks

383 - 384

Najnowsze produkty w ofercie Meden-Inmed

AHA® Flex - system hiperbaryczny

Winback - terapia Tecar

str. 132

C-Mill - terapia funkcjonalna

str. 219

str. 220

Armeo® Senso - ćwiczenia funkcjonalne

str. 244

ECG 100L - elektrokardiograf spoczynkowy str. 338

IVO Trainer - przenośny system oporowy

str. 361

BFB - system Neurofeedback

Indego - egzoszkielet

str. 38

str. 194
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WKG

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Wirówka WKG jest idealnym urządzeniem do zastosowania
przy
rehabilitacji
kończyn
górnych.
Kąpiele
wirowe
są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych
oraz w celu łagodzenia zmęczenia oraz rozluźnienia układu
mięśniowo-nerwowego. Lecznicze działanie kąpieli wirowych
zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Dzięki
zastosowaniu specjalnej technologii zapewniającej efektywny
masaż przy użyciu 44 dysz, ergonomicznej konstrukcji oraz
ekonomicznemu zużyciu wody, WKG stanowi podstawowe
wyposażenie gabinetów do hydroterapii.

Długość: 90 cm

Wysokość: 92 cm

Szerokość: 95 cm

kg

Waga: 50 kg

Pojemność: 48 l

Cechy charakterystyczne:
• niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
• niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana
matami z włókna szklanego,
• ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (43-48 l),
• efektywny hydromasaż przy użyciu 44 dysz,
• system napowietrzania strumienia wody z regulacją,
• elektroniczny panel sterowania,
• ustawianie czasu zabiegu (1-599 min),
• zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
• system odkamieniania sterowany elektronicznie,
• czujnik temperatury wody,
• czujnik poziomu wody,
• szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
• półautomatyczny system opróżniania wanny,
• regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
• prysznic,
• krzesło obrotowe,
• system automatycznego napełniania (opcja).

Zawór prysznica

Pojemność do przelewu [l]:
Liczba dysz:
Czas napełniania / opróżniania [min]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:
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Zawór zimnej wody
Zawór napowietrzania

Spust
wody

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:

Zawór ciepłej
wody

ok. 40

Panel sterowania

48
44
1,3/0,7
0,9
230/50
90 x 95 x 92
50

Prysznic

Zawór opróżniania

WKS

Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi

Wirówka WKS jest idealnym urządzeniem do zastosowania
przy rehabilitacji stóp i podudzi. Kąpiele wirowe są szczególnie
zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych oraz w celu
łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego. Lecznicze
działanie kąpieli wirowych zostało potwierdzone licznymi
badaniami naukowymi. Dzięki zastosowaniu specjalnej
technologii zapewniającej efektywny masaż przy użyciu 38 dysz,
ergonomicznej konstrukcji oraz ekonomicznemu zużyciu wody,
WKS stanowi podstawowe wyposażenie gabinetu do hydroterapii.

Długość: 98 cm

Wysokość: 62 cm

Szerokość: 90 cm

Waga: 49 kg

kg

Cechy charakterystyczne:

Pojemność: 62 l

Zawór zimnej wody
Zawór prysznica

• niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
• niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana
matami z włókna szklanego,
• ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (40-62 l),
• efektywny hydromasaż przy użyciu 38 dysz,
• system napowietrzania strumienia wody z regulacją,
• elektroniczny panel sterowania,
• ustawianie czasu zabiegu (1-599 min),
• zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
• system odkamieniania sterowany elektronicznie,
• czujnik temperatury wody,
• czujnik poziomu wody,
• szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
• półautomatyczny system opróżniania wanny,
• regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
• prysznic,
• krzesło obrotowe,
• system automatycznego napełniania (opcja).

Zawór ciepłej
wody

Zawór napowietrzania

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:
Pojemność do przelewu [l]:
Liczba dysz:
Czas napełniania / opróżniania [min]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:

ok. 40

Panel
sterowania

62
38
1,7/0,7

Prysznic

Spust
wody

Zawór
opróżniania

0,9
230/50
98 x 90 x 62
49
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WKD

Wanna do hydromasażu i kąpieli wirowych kończyn dolnych

Wirówka WKD jest idealnym urządzeniem do zastosowania przy
rehabilitacji kończyn dolnych. Hydromasaż oraz kąpiele wirowe
są szczególnie zalecane w stanach pourazowych, reumatycznych
oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego.
Lecznicze działanie hydromasażu zostało potwierdzone licznymi
badaniami naukowymi. Atutem urządzenia jest efektywny
hydromasaż oraz system automatycznego napełniania.

Długość: 118 cm

Wysokość: 81 cm

Szerokość: 62 cm

kg

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,
ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (120-154 l),
efektywny hydromasaż przy użyciu 6 dysz kierunkowych,
regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz,
elektroniczny panel sterowania,
ustawianie czasu zabiegu (1-599 min),
zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
system odkamieniania sterowany elektronicznie,
czujnik temperatury wody,
czujnik poziomu wody,
system automatycznego napełniania,
szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
półautomatyczny system opróżniania wanny,
regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
prysznic,
stopień ułatwiający wejście do wanny.

Prysznic

Siedzisko pacjenta
Zawór opróżniania

Dysze kierunkowe

Spust wody

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:
Pojemność do przelewu [l]:
Liczba dysz:
Czas napełniania / opróżniania [min]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:
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ok. 120
154
6
4/3
0,9
230/50
118 x 62 x 81
56

Waga: 56 kg

Pojemność: 154 l

WKR

Wanna do hydromasażu i kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa

Wirówka WKR jest idealnym urządzeniem do zastosowania przy
rehabilitacji kończyn dolnych i kręgosłupa. Hydromasaż oraz
kąpiele wirowe są szczególnie zalecane w stanach pourazowych,
reumatycznych oraz w celu łagodzenia zmęczenia układu
mięśniowo-nerwowego. Lecznicze działanie hydromasażu zostało
potwierdzone licznymi badaniami naukowymi. Wanna WKR
zapewnia efektywny hydromasaż 2-strefowy, a jej funkcjonalność
spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających
użytkowników.

Długość: 116,5 cm

Wysokość: 95,2 cm

Szerokość: 68 cm

kg

Waga: 75 kg

Pojemność: 210 l

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,
ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (75-210 l),
efektywny hydromasaż przy użyciu 12 dysz kierunkowych,
możliwość pracy na dwóch poziomach (75/145 l): 1 - kończyny
dolne, 2 - kończyny dolne + kręgosłup,
regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz
niezależnie dla stref,
elektroniczny panel sterowania,
ustawianie czasu zabiegu (1-599 min),
zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
system odkamieniania sterowany elektronicznie,
czujnik temperatury wody,
czujnik poziomu wody,
system automatycznego napełniania,
szybkie napełnianie i opróżnianie wanny,
półautomatyczny system opróżniania wanny,
regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
prysznic,
stopień ułatwiający wejście do wanny.

Panel
sterowania
Regulacja
intensywności
- strefa górna

Regulacja
intensywności
- strefa dolna

Prysznic
Dysze
kierunkowe

Siedzisko
pacjenta

Spust wody

Dysze
kierunkowe

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:
Pojemność do przelewu [l]:
Liczba dysz:
Czas napełniania/opróżniania [min]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:

75-145
210
12
2/3,5
1,5
230/50
116,5 x 68 x 95,2
75
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Aquanea

Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego

Aquanea to wanna terapeutyczna z 9 strefami, która jest wynikiem
połączenia najnowszej technologii, ergonomicznych kształtów
oraz nowoczesnego wzornictwa. Dzięki swej funkcjonalności
Aquanea stanowi doskonały wybór dla najbardziej wymagających
przychodni, uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków Medical
SPA & Wellness.

Długość: 243 cm

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 115 cm

kg

Waga: 220 kg

Pojemność: 275 l

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,
ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (180-250 l),
188 dysz do hydromasażu podzielonych na 9 niezależnych
stref (opcja),
regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz,
62 dysze powietrzne do masażu perełkowego z regulacją
intensywności,
możliwość włączania i wyłączania ozonowania,
automatyczne napełnianie wanny z termostatem,
automatyczne opróżnianie wanny,
wielofunkcyjny, kolorowy panel sterowania,
ustawianie czasu zabiegu (10-30 min) i parametrów zabiegu,
zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
uruchomienie zabiegu 1 przyciskiem,
innowacyjny system dezynfekcji i odkamieniania,
system usuwania wody z całej instalacji wanny,
automatyczny system przepłukiwania i przedmuchiwania
kanałów wodnych oraz powietrznych,
2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny
i podczas zabiegu),
2 czujniki poziomu wody,
poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne
i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała
podczas zabiegu,
regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień.

Pojemność do przelewu [l]:

180-250
275
<4

Pobór mocy [kW]:

3,6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:

175 ± 50 cm

Opcje dodatkowe:

trójfazowe 400/50
243 x 115 x 85
220

CHROMO 2R: chromoterapia - 2 reflektory
CHROMO 4R: chromoterapia - 4 reflektory
CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła
CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła
CHROMO 36: chromoterapia - 36 pojedynczych źródeł światła
AUDIO: zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń
zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

AROMA: zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą
przycisku
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110 ± 5 cm

użytkownika

Czas napełniania/spustu [min]:
Zasilanie [V/Hz]:

57 ± 2 cm

ZONES 9: 9 niezależnych stref, 5 programów fabrycznych, 3 programy

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:

243 cm

85 ± 3 cm

•
•
•
•

115 cm

Cechy charakterystyczne:

Orionmed

Wanna do automatycznego hydromasażu strefowego

Orionmed to najbardziej uniwersalna wanna do hydroterapii
na rynku. Ergonomiczny design zapewnia komfort pacjenta
oraz ekonomiczne zużycie wody. Wanna Orionmed umożliwia
prowadzenie relaksacyjno-leczniczego hydromasażu całego
ciała w 3 niezależnych strefach, wykonywanie manualnego
masażu podwodnego biczem, kąpieli perełkowych oraz
zabiegów chromoterapii.

Długość: 214 cm

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 85 cm

kg

• niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
• niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana
matami z włókna szklanego,
• ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (160-280 l),
• 26 dysz kierunkowych do hydromasażu podzielonych na
3 niezależne strefy,
• regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz
niezależnie dla stref,
• 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego z regulacją
intensywności,
• możliwość włączania i wyłączania ozonowania,
• automatyczne napełnianie,
• łatwo dostępny, kolorowy, dotykowy panel sterowania,
• ustawianie czasu zabiegu (5-30 min),
• zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
• system dezynfekcji i odkamieniania,
• system usuwania wody z całej instalacji wanny,
• 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny
i podczas zabiegu),
• 2 czujniki poziomu wody,
• poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne
i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała
podczas zabiegu,
• regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
• prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień.

Dane techniczne:
Pojemność do przelewu [l]:
Czas napełniania/spustu [min]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:

Pojemność: 320 l

Strefy zabiegowe:

Cechy charakterystyczne:

Pojemność zabiegowa [l]:

Waga: 170 kg

160-280
320
ok. 4
4,5
230/50
214 x 85 x 85
170 (195 z pełnym wyposażeniem)

I strefa
Dysze
kierunkowe
na nogi

Dysze kierunkowe
na stopy

Chromoterapia

II strefa
Dysze
kierunkowe
na uda

Dysze
powietrzne

III strefa

Dysze
kierunkowe
na plecy

Dysze
powietrzne

Opcje dodatkowe:
HOSE: bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia
CHROMO 2R: chromoterapia - 2 reflektory
CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła
CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła
CHROMO 36: chromoterapia - 36 pojedynczych źródeł światła
AUDIO: zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń
zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

AROMA: zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą
przycisku
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Aquameden

Wanna do manualnego masażu podwodnego biczem

Aquameden to elegancka i solidna wanna do masażu
podwodnego za pomocą bicza, która dzięki swej funkcjonalności
oraz znakomitemu stosunkowi jakości do ceny stanowi
podstawowe wyposażenie sanatoriów i uzdrowisk.

Długość: 235 cm

Wysokość: 96 cm

Szerokość: 100 cm

kg

Waga: 195 kg

Pojemność: 550 l

Cechy charakterystyczne:

Możliwości zabiegowe:

• niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
• niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana
matami z włókna szklanego,
• bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją
ciśnienia,
• możliwość zmiany końcówki bicza wodnego zapewniająca
różnorodność masażu,
• wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicza wodnego (do 4,5 bar),
• 8 dysz bocznych do hydromasażu i 3 dysze na plecy (opcja),
• regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz,
• elektroniczny panel sterowania,
• ustawianie czasu zabiegu (1-599 min),
• zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
• 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny
i podczas zabiegu),
• czujnik poziomu wody,
• automatyczny system dezynfekcji instalacji wodnej wanny,
• instalacja wodna wykonana z miedzi oraz PVC,
• poręcze na dłonie i podpórki na stopy pomagające zachować
odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu,
• regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
• prysznic,
• stopień ułatwiający wejście do wanny.

• manualny masaż podwodny z użyciem bicza z płynną regulacją
ciśnienia wody,
• hydromasaż z użyciem dysz (opcja JETS 11),
• chromoterapia - leczenie światłem i kolorem (opcja CHROMO),
• muzykoterapia (opcja AUDIO).

JETS 11: 11 dysz kierunkowych do hydromasażu automatycznego (2 x 4 boczne

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:
Pojemność do przelewu [l]:
Czas napełniania/spustu [min]:
Ciśnienie wody w biczu [bar]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:
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Opcje dodatkowe:

+ 3 na plecy)

AIR 56:
min. 250
550
6,0/4,5
0-4,5
2,4
230/50
235 x 100 x 96
190

56 dysz powietrznych do masażu perełkowego, niezależna pompa

powietrza

CHROMO 2R: chromoterapia - 2 reflektory
CHROMO 4R: chromoterapia - 4 reflektory
CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła
CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła
CHROMO 36: chromoterapia - 36 pojedynczych źródeł światła
AUDIO: zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń
zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

AROMA: zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą
przycisku

Orionmed

Wanna Orionmed w wersji balneologicznej
do automatycznego hydromasażu balneologicznego

Orionmed w wersji balneologicznej to wanna do hydromasażu
i balneoterapii umożliwiająca przeprowadzenie obu zabiegów
jednocześnie. Wykorzystuje system 26 kierunkowych dysz do
hydromasażu, z armaturą przystosowaną do kąpieli solankowych
i odporną na działanie solanki. Niecka wanny balneologicznej
Orionmed jest wykonana z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego
włóknem szklanym. Dotykowy panel sterowania sprawia, że
obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta. Wanna precyzyjnie
odlicza czas pozostały do końca zabiegu dzięki wbudowanemu
zegarowi z licznikiem.

Długość: 214 cm

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 85 cm

kg

Waga: 160 kg

Pojemność: 320 l

Cechy charakterystyczne:

Możliwości zabiegowe:

• niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
• niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmacniana
matami z włókna szklanego, odporna na działanie solanki,
• ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (160-280 l),
• 26 dysz kierunkowych do hydromasażu,
• regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz
niezależnie dla stref,
• łatwo dostępny panel sterowania,
• ustawianie czasu zabiegu (5-30 min),
• zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
• system dezynfekcji i odkamieniania,
• system usuwania wody z całej instalacji wanny,
• 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny
i podczas zabiegu),
• 2 czujniki poziomu wody,
• specjalna pompa oraz armatura przystosowana do kąpieli
solankowych,
• poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne
i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała
podczas zabiegu,
• regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
• prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień,
• dodatkowy zawór CO2 (opcja),
• 2 czujniki poziomu wody,
• automatyczny spust wody.

• balneoterapia: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody
termalne, kąpiele z dodatkiem płynnej borowiny,
• kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora (opcja CO2),
• hydromasaż balneologiczny lub wodny,
• kąpiele w piwie,
• chromoterapia (opcje CHROMO),
• muzykoterapia (opcja AUDIO).

Dane techniczne:
Pojemność zabiegowa [l]:
Pojemność do przelewu [l]:
Czas napełniania/spustu [min]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:

160-280
320
<2 / ok. 4
2,1
230/50

Kąpiele solankowe - wskazania:
•
•
•
•
•
•
•

choroby reumatoidalne,
zwyrodnienia stawów i kręgosłupa,
stany pourazowe kości i stawów,
schorzenia ze zwiększonym napięciem mięśniowym,
nerwice,
przewlekłe choroby dróg oddechowych,
zaburzenia krążenia obwodowego.

Opcje dodatkowe:
CO2: dodatkowy zawór CO2
CHROMO 2R: chromoterapia - 2 reflektory
CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła
CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła
CHROMO 36: chromoterapia - 36 pojedynczych źródeł światła
AUDIO: zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń
zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

214 x 85 x 85
160 (175 z pełnym wyposażeniem)
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Balmed

Wanna medyczna do balneoterapii

Balmed
to
nowoczesna
wanna
medyczna
zaprojektowana specjalnie dla placówek oferujących kąpiele
balneologiczne:
kwasowęglowe,
solankowe,
siarczkowe
oraz borowinowe. Balmed to najbardziej popularna wanna
balneologiczna
stanowiąca
podstawowe
wyposażenie
największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków Medical SPA
& Wellness w Polsce.

Długość: 195 cm

Wysokość: 76 cm

Szerokość: 75 cm

Waga: 75 kg

kg

Pojemność: 240/300 l

Cechy charakterystyczne:

Możliwości zabiegowe:

• niecka wanny dostępna w kolorach: biały lub calypso,
• niecka jest wykonana z wysokiej jakości akrylu, odpornego na
działanie temperatury i czynników chemicznych,
• niecka wzmacniana matami z włókna szklanego,
• duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny,
• elementy armatury i wykończenia wykonane ze stali
kwasoodpornej,
• ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny,
• ustawianie czasu zabiegu (1-599 min) - dostępne z AIR64,
• szybkie
napełnianie
dzięki
zastosowaniu
2
dysz
napełniających,
• doprowadzenie wody ciepłej i zimnej,
• prysznic,
• do 3 rodzajów mediów: woda nasycona CO2, solanka ciepła
lub zimna, woda siarczkowa ciepła lub zimna,
• stopień ułatwiający wejście do wanny,
• pojemność zależna od wybranej wersji:
STANDARD: zużycie wody od 150 do 300 l,
ECO: ekonomiczne zużycie wody od 140 do 240 l zmniejszające
koszt zabiegu.

• balneoterapia: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody
wodorowowęglanowe
(szczawy),
wody
siarczkowosiarkowodorowe, wody radoczynne, wody termalne,
• kąpiele w płynnej borowinie,
• kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora,
• kąpiele w piwie,
• kąpiele perełkowe (opcja AIR 64),
• chromoterapia (opcje CHROMO).

Dane techniczne:

Opcje dodatkowe:
AIR 64: 64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, system podgrzewania
powietrza, niezależna pompa powietrza (opcja wyklucza kąpiele borowinowe)
CHROMO 12: chromoterapia - 12 pojedynczych źródeł światła
CHROMO 24: chromoterapia - 24 pojedyncze źródła światła
PODPÓRKA: podpórka dla pacjentów o niższym wzroście

Dostępne modele:
ECO

STANDARD

Pojemność zabiegowa [l]:

140

150

Pojemność do przelewu [l]:

240

300

142/140

165/162

2

2

230/50

230/50

Model

Czas napełniania*/opróżniania** [s]:
Liczba dysz napełniających:
Zasilanie [V/Hz]:

* 2x Ø 3/4'' DN20, 5 bar
** Odpływ min DN 100 o przepustowości min 3,5 L/s na całej długości instalacji
ściekowej
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Ilość
zaworów

Balmed ECO / STANDARD

3

Balmed ECO / STANDARD

4

Balmed ECO / STANDARD

5

Balmed ECO / STANDARD

6

Ciepła
woda

Zimna Prysznic Medium Medium Medium
woda
1
2
3

Aby zamówić należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np.
"Balmed STANDARD 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów.

Carbosat

Saturator CO2 obsługujący do 5 wanien

1

Wskazania stosowania kąpieli kwasowęglowych:
2

3
4

5

6

•
•
•
•
•
•
•
•

czynnościowe zaburzenia krążenia tętniczego,
nadciśnienie tętnicze I i II stopnia,
zaburzenie krążenia włośniczkowego w skórze,
zwężenie naczyń kończyn dolnych na tle miażdżycowym,
stany po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego,
zwyrodnienie mięśnia sercowego,
choroby neurowegetatywne i psychosomatyczne,
choroby reumatyczne w nieostrym okresie przy równoczesnym
wystąpieniu chorób serca,
• otyłość,
• cukrzyca.

7

1. Zawór bezpieczeństwa
2. Układ doprowadzania H2O
3. Układ doprowadzania CO2
4. Panel sterowania

5. Kolumna saturatora
6. Rurka spustowa zaworu bezpieczeństwa
7. Układ odprowadzania wody saturowanej

Carbosat to nowoczesny, wysokowydajny aparat do nasycenia
wody dwutlenkiem węgla. Urządzenie pracuje w trybie ciągłym
- użytkownik może pobierać na bieżąco wodę nasyconą CO2
z niesyfonowanej butli, co pozwala na prowadzenie 5 kąpieli
kwasowęglowych jednocześnie.

Sprawdź również komorę pozwalającą na przeprowadzanie
zarówno suchych kąpieli CO2 jak i kąpieli ozonowych
- TOWER MX-1 na str. 35

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysoka wydajność nasycania wody CO2 (50 l/min),
wysokie wysycenie wody CO2 (2 g/l),
maksymalna liczba podłączonych wanien typu Balmed: 5,
manometr wskazujący ciśnienie w układzie doprowadzającym
wodę z sieci,
elektrozawór automatycznie regulujący doprowadzanie wody,
manometr wskazujący ciśnienie w układzie doprowadzającym
CO2 z butli,
elektroniczny panel sterowania,
sygnalizacja świetlna napełnienia wodą zbiornika,
zbiornik ze stali nierdzewnej (ok. 160 l) z pierścieniami
ceramicznymi wewnątrz, przyspieszającymi wysycenie wody
CO2,
bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu atestowanego zbiornika.
Sprawdź również urządzenie do suchych kąpieli CO2
- Carbobed na str. 34

Dane techniczne:
Wydajność [l/min]:
Wysycenie wody CO2 [g/l]:
Wymiary (wys. x średnica) [cm]:
Masa [kg]:

50
2
187 x 32,4
120

Pobór mocy [W]:

60

Zasilanie [V/Hz]:

230/50
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Aquai

Urządzenie do strefowego masażu membranowego

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Długość: 237 cm

Wysokość: 70 cm

Szerokość: 114 cm

Aquai ma szeroki zakres zastosowań. Urządzenie używane jest
zarówno w centrach odnowy biologicznej oraz salonach fitness,
jak i w ośrodkach Medical SPA & Wellness. Doskonale sprawdza
się również w centrach rehabilitacji, sanatoriach oraz firmach
w pokojach do relaksacji.
W czasie zabiegu strumienie wody, krążąc w obiegu zamkniętym,
uderzają w elastyczną membranę, dzięki czemu pacjent może
doświadczyć leczniczej mocy hydromasażu na sucho.

kg

Waga: 190/410 kg

Pojemność: 220 l

Strefy masażu:

S6 Ramiona

Cechy charakterystyczne:

S5 Plecy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S4 Biodra

dysze do suchego hydromasażu o zwiększonej wytrzymałości,
możliwość pracy wszystkich dysz jednocześnie lub w strefach,
regulacja siły masażu,
regulowana kolejność stref i częstotliwość masażu,
6 programowalnych, niezależnych stref,
łatwo dostępny, kolorowy, dotykowy panel sterowania,
6 programów fabrycznych,
możliwość utworzenia i zapisania programu użytkownika,
regulacja temperatury (od 30° do 40°C),
ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
zintegrowany system ogrzewania,
możliwość pracy ciągłej dzięki zintegrowanemu systemowi
chłodzenia (składającego się z żebrowanych radiatorów
rurowych oraz wydajnych wentylatorów),
• nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
• oświetlenie LED u podstawy.
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S3 Pośladki

S2 Uda

S1 Łydki

Aquai

Urządzenie do strefowego masażu membranowego

Dane techniczne:
Długość [cm]:

237

Wysokość [cm]:

70

Szerokość [cm]:

114

Waga (pusty/pełny) [kg]:
Pojemność [l]:

190/410
220

Zalety zabiegu:
•
•
•
•
•
•

poprawa krążenia krwi i przemiany materii,
zwiększenie transportu tlenu w mięśniach,
zwiększenie zakresu ruchu kończyn,
zmniejszenie napięcia,
redukcja stresu i relaks,
poprawa samopoczucia.

Teraz to Ty decydujesz, która część ciała jest masowana. Proste ustawienie
sześciu w pełni niezależnych obszarów pracy pozwala osiągnąć jeszcze lepsze
rezultaty terapeutyczne. Masaż całego ciała dla głębokiej relaksacji, barków w celu
zmniejszenia bólu pleców, ud i łydek dla usprawnienia ruchów.

Opcje dodatkowe:
AUDIO:

zintegrowany system audio z głośnikami
i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak:
odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

CARD MANAGER: system ułatwiający sprzedaż
zabiegów poprzez wykorzystanie kart z kredytem, w zestawie
z oprogramowaniem umożliwiającym doładowanie

Wejdź w rewolucyjny świat Aquai i zapewnij swoim pacjentom terapię lepszą niż
kiedykolwiek.
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VelusJet

Urządzenie do strefowego masażu membranowego

VelusJet to nowoczesne urządzenie do strefowego masażu
membranowego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,
terapeuta może dostosować parametry masażu do indywidualnych
potrzeb i wymagań każdego klienta. Urządzenie charakteryzuje
się intuicyjnym menu oraz prostą obsługą.
Velus-Jet został zarejestrowany jako urządzenie medyczne
i spełnia wymagania dyrektywy dla wyrobów medycznych (klasa
IIa).

Design
Oryginalny wygląd oraz wysoka jakość wykończenia sprawiają,
że urządzenie pasuje do różnego typu wnętrz. Wymiary
VelusJet pozwalają na instalację urządzenia nawet w niewielkich
pomieszczeniach.

Chłodzenie
System chłodzenia kontroluje temperaturę wody, jak również
monitoruje temperaturę otoczenia. Funkcje te pozwalają znacznie
obniżyć koszty eksploatacyjne oraz chronić środowisko.

Pompy
VelusJet jest wyposażony w 2 niezależne kontrolowane
i obrotowe ramiona, na których umiejscowione są dysze oraz
2 niezależnie działające pompy wysokiego ciśnienia.
Duża ilość wbudowanych programów oraz możliwość ich
indywidualnej konfiguracji pozwalają na tworzenie nielimitowanej
liczby spersonalizowanych terapii. Programy mogą być przypisane
do poszczególnych klientów, którzy mają dostęp do biblioteki
medycznej.
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Masaże
VelusJet wyróżnia się niezwykłą funkcjonalnością. Użytkownik
może precyzyjnie kontrolować wszystkie parametry masażu,
w każdej ze stref.

VelusJet

Urządzenie do strefowego masażu membranowego

VelusJet jest wielofunkcyjnym urządzeniem o szerokim spektrum
zastosowań. System z 2 pompami pozwala na niezależne
kontrolowanie dysz, co umożliwia wykorzystanie VelusJet
zarówno w terapii jednostronnej, jak i dwustronnej.
Masaż może być wykonywany w różnych kierunkach w każdej
ze stref. Oprócz klasycznego masażu urządzenie posiada wiele
innych wbudowanych technik, np. masaż limfatyczny.
System umożliwia zmianę parametrów masażu w trakcie trwania
zabiegu. Użytkownik może też w każdej chwili wybrać tryb
manualny, aby skoncentrować się na terapii wybranej części ciała.

Panel użytkownika
W celu zwiększenia komfortu użytkowania, dotykowy panel
sterowania może zostać ustawiony w dowolnej pozycji. Istnieje
także możliwość zmiany wyglądu menu przez dostępne szablony
albo dostosowanie poszczególnych parametrów.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oryginalny design,
duża powierzchnia zabiegowa,
maksymalne obciążenie – 210 kg,
wytrzymała i solidna konstrukcja,
energooszczędność - długi czas pracy,
prosta obsługa,
indywidualne dostosowanie parametrów,
kompleksowe wsparcie techniczne,
możliwość wyboru ulubionej muzyki i zapachu.

Dane techniczne:
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.) [cm]:

50 x 103 x 212

Powierzchnia membrany [cm]:

195 x 81

Waga pusty/wypełniony [kg]:

185 / 515

Kontrola dysz:

oddzielna

Liczba pomp:
Ciśnienie [bar]:

2
2 x 6,3 (7,4)

Zużycie energii [kWh]:

2,8

System chłodzenia:

woda / powietrze

Temperatura wody:

programowalna

Maksymalne obciążenie [kg]:

210

Biblioteka medyczna:
Tryb manualny:
Czytnik kart & czytnik RFID:
Podłączanie urządzeń zewnętrznych:

bez limitu
do wyboru
standardowe wyposażenie
tak / 2 urządzenia

Kompatybilność sieciowa:

LAN / WI-FI

Zdalna pomoc techniczna:

wbudowane
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Ekopompa

Stanowisko do zasilania wodą
w obiegu zamkniętym urządzenia Aquavibron

Stanowisko do zasilania wodą w obiegu zamkniętym,
przeznaczone jest do współpracy z uniwersalnym aparatem
do masażu Aquavibron. Strumienie wody uderzają w gumową
końcówkę powodując jej wibracje, dzięki czemu Ekopompa
umożliwia prowadzenie efektywnego masażu na sucho
w sposób proekologiczny i ekonomiczny. Urządzenie sprawdza się
w warunkach sanatoryjnych, w szpitalach uzdrowiskowych,
klinikach rehabilitacji oraz gabinetach Medical SPA & Wellness.

Długość: 63 cm

Wysokość: 87 cm

Szerokość: 50 cm

kg

Cechy charakterystyczne:

Waga: 40 kg

Wyłącznik zasilania

Szuflada

• zamknięty obieg wody uniezależniający zabieg masażu od
sieci wodociągowej,
• urządzenie przyjazne dla środowiska - brak zużycia wody,
• wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem
elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego,
• regulacja intensywności masażu,
• mobilność - system składający się z 2 stopek i 2 kółek oraz
rączki umożliwiającej transport urządzenia,
• intuicyjna obsługa i wysoka funkcjonalność,
• szuflada
umożliwiająca
przechowywanie
końcówek
masujących,
• uchwyt umożliwiający zawieszenie aparatu Aquavibron,
• możliwość sprawnego podłączenia oryginalnego aparatu
Aquavibron bez szkodliwych dla jego pracy przeróbek
i modyfikacji,
• wysoka jakość wykończenia (stalowe uchwyty, łatwo zmywalny
blat),
• drzwiczki rewizyjne umożliwiające łatwy serwis urządzenia,
zamykane na klucz,
• system chłodzenia składający się z wentylatora oraz otworów
wentylacyjnych.

Sterownik
elektroniczny

Drzwiczki szafki

Pojemność: 10 l

Szafka
Rękojeść zabiegowa

Dane techniczne:
Pojemność robocza zbiornika [l]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:
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7-10
0,6
230/50
63 x 50 x 87
40

Kółko

Stopka
Złącze obiegu wody

Zawór regulacji
intensywności
masażu

Aquamobil

Długość: 42 cm

Mobilny agregat do masażu podwodnego

Wysokość: 95 cm

Szerokość: 64 cm

kg

Waga: 55 kg

Ciśnienie: 4 bary

Przeznaczenie:
Agregat przeznaczony jest do wykonywania klasycznego
zabiegu masażu podwodnego za pomocą bicza z wymiennymi
końcówkami. Aquamobil umożliwia przeprowadzanie zabiegów
w dowolnych wannach i basenach terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obudowa z włókna szklanego ze specjalnymi wzmocnieniami,
zdejmowana pokrywa serwisowa,
2 długie, elastyczne bicze (zabiegowy i pobierający wodę),
zawór ciśnienia umożliwiający płynną regulację,
wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicza wodnego,
3 wymienne dysze,
mobilność zapewniona przez koła kierunkowe z hamulcami,
elektroniczny panel sterowania,
zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
czujnik temperatury wody,
bezpiecznik chroniący przed zwarciem,
wbudowany automatyczny system dezynfekcji,
wyłącznik zasilania z przodu agregatu,
uchwyty transportowe.

Dane techniczne:
Ciśnienie bicza [bar]:
Pobór mocy [kW]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

0-4
1
230/50
42 x 64 x 95
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Bryza

Natrysk płaszczowy

Kabina natryskowa Bryza przeznaczona jest do zabiegów
wykorzystujących właściwości masujące strumienia wody oraz
działanie temperaturą. Z odpowiednio rozmieszczonych dysz
natryskiwana jest woda pod dużym ciśnieniem, równomiernie
masując ciało pacjenta. Katedra sterownicza Bryza umożliwia
kontrolę temperatury w zależności od czasu dzięki czemu zabieg
może mieć różnorodne działanie. Bardzo popularne są natryski
naprzemienne, podczas których dochodzi do szybkich zmian
temperatury wody z ciepłej na zimną i odwrotnie.

Możliwości zabiegowe:

Cechy charakterystyczne Bryza typ NPL2:
• wolnostojąca katedra sterownicza natrysku płaszczowego,
• dźwignia szybkiej zmiany temperatury wody, umożliwiająca
przełączanie między ciepłą wodą z aparatu a zimną z instalacji,
• bateria termostatyczna o zwiększonej przepustowości do
płynnej regulacji temperatury,
• zawór regulujący intensywność masażu (ciśnienie) i odcinający
dopływ wody,
• zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia
wody w instalacji,
• 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające
wypoziomowanie urządzenia,
• termometr.

• zimne i chłodne natryski - temperatura wody 10-20°C. Czas
trwania natrysku od kilku sekund do minuty. Działają hartująco,
pobudzają procesy przemiany materii i podwyższają ciśnienie
krwi. Często stosowane są na zakończenie ciepłych zabiegów
wodoleczniczych, np.: kąpieli balneologicznych, sauny,
• ciepłe natryski - temperatura wody 32-37°C. Czas trwania
od 3 do 5 min. Zalecane w nerwicach, bezsenności
i nerwobólach,
• gorące natryski - temperatura wody 38-42°C. Czas trwania
5-10 min. Powodują pobudzenie procesów przemiany materii,
wzrost wydzielania potu, rozszerzenie naczyń krwionośnych
oraz spadek ciśnienia krwi, ogólne odprężenie i uspokojenie,
• zimne-ciepłe natryski - temperatura wody 32-37°C przez ok.
1 min, potem 10-20°C przez ok. 30 s. Czas trwania
ok. 5 min. Działają hartująco, odprężająco oraz pobudzają
procesy przemiany materii.

Cechy charakterystyczne szkieletu natrysku:
Cechy charakterystyczne Bryza typ NPLE:
• wolnostojąca katedra sterownicza natrysku płaszczowego,
• 2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury,
niezależnie dla wody ciepłej i zimnej,
• elektroniczny panel sterowania,
• czujnik temperatury,
• 2 elektrozawory umożliwiające szybką zmianę temperatury
wody – przełączanie między ciepłą a zimną wodą z termostatów,
• katedra wymaga podłączenia do sieci elektrycznej,
• włącznik/wyłącznik urządzenia,
• ustawianie czasu zabiegu dla wody ciepłej (0-99 min),
• ustawianie czasu zabiegu dla wody zimnej (0-99 s),
• 3 programy standardowe, 4 programy użytkownika,
• zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia
wody w instalacji,
• 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające
wypoziomowanie urządzenia,
• pompa stabilizująca ciśnienie – stosowana w przypadku
spadku ciśnienia w sieci (opcja).

26 Hydroterapia

• szkielet natrysku wykonany ze stali nierdzewnej,
• 2 niezależne strefy natrysku: 1 - deszczownica z góry, 2 - natrysk
płaszczyznowy z boków,
• zawór spustowy umożliwiający usunięcie wody z całej instalacji,
• do używania natrysku niezbędna jest katedra sterownicza
NPL2 lub NPLE.

Dane techniczne:
Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]:

4-6

Temperatura wody ciepłej (max.) [°C]:

60

Zasilanie (typ NPLE w opcji z pompą) [V/Hz]:
Pobór mocy [kW]:

230/50
0,9

Wymiary NPL2 (wys. x szer. x gł.) [cm]:

100 x 64 x 56

Wymiary NPLE (wys. x szer. x gł.) [cm]:

100 x 67 x 55

Wymiary szkieletu natrysku (wys. x szer. x gł.) [cm]:

216 x 89 x 89

Orkan

Natrysk biczowy

Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC1:

Przeznaczenie:

•
•
•
•

Natryski biczowe Orkan pozwalają na wykorzystanie podczas
zabiegów leczniczego działania mechanicznego i termicznego
wody. Dzięki bodźcom wywołanym przez strumień wody oraz
szybką zmianą temperatury terapia ma różny wpływ na organizm
pacjenta, m.in.: pobudzenie lub uspokojenie, hartowanie,
zwiększenie lub obniżenie ciśnienia krwi.

•
•
•
•
•
•
•
•

wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
2 dysze - pistolety - do masażu strumieniem wody pod dużym
ciśnieniem,
regulacja rozproszenia strumienia wody niezależna dla obu
dysz,
możliwość pracy na obu dyszach jednocześnie,
dysze obracane w zakresie pola zabiegowego,
dysze ze spustem uruchamiającym masaż wodny (z możliwością
blokady – masaż ciągły) z podporą na przedramię,
2 baterie termostatyczne do regulacji temperatury niezależnie
dla obu dysz,
2 manometry wskazujące ciśnienie niezależnie dla obu dysz,
2 termometry wskazujące temperaturę niezależnie dla obu
dysz,
2 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia) lub
odcinające dopływ wody niezależnie dla obu dysz,
4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające
wypoziomowanie urządzenia.

Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC2:
• wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
• 3 dysze – węże – do masażu strumieniem wody pod ciśnieniem
(1 wąż do polewań, 1 waż dający rozproszony strumień wody
oraz 1 wąż dający skupiony strumień wody),
• dźwignia
szybkiej
zmiany
temperatury
wody,
umożliwiająca przełączanie między ciepłą a zimną
wodą z termostatów,
• 2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury,
• manometr wskazujący ciśnienie,
• termometr,
• 3 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia)
i odcinające dopływ wody niezależnie dla węży,
• zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia
wody w instalacji,
• 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości umożliwiające
wypoziomowanie urządzenia.

Cechy charakterystyczne Orkan typ NBC2E:
• wolnostojąca katedra do natrysku biczowego,
• 3 dysze – węże – do masażu strumieniem wody pod ciśnieniem
(1 wąż do polewań, 1 wąż dający rozproszony strumień wody
oraz 1 wąż dający skupiony strumień wody),
• dźwignia
szybkiej
zmiany
temperatury
wody,
umożliwiająca przełączanie między ciepłą a zimną
wodą z termostatu,
• 2 baterie termostatyczne do płynnej regulacji temperatury,
• manometr wskazujący ciśnienie,
• termometr,
• 3 zawory regulujące intensywność masażu (ciśnienia)
i odcinające dopływ wody niezależnie dla węży,
• zbiornik wyrównawczy niwelujący drobne wahania ciśnienia
wody w instalacji,
• 4 antypoślizgowe stopki z regulacją wysokości, umożliwiające
wypoziomowanie urządzenia,
• pompa stabilizująca ciśnienie – stosowane w przypadku
spadku ciśnienia w sieci, włącznik/wyłącznik zasilania pompy.

Dane techniczne:
Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]:

4-6

Temperatura wody ciepłej (max.) [°C]:

60

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Wymiary NBC1 (wys. x szer. x gł.) [cm]:

115 x 64 x 55

Wymiary NBC2 i NBC2E (wys. x szer. x gł.) [cm]:

100 x 71 x 55

Pobór mocy NBC2E [kW]:

0,9
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Akcesoria i środki do konserwacji
Zagłówki:

Orionmed, Balmed

Aquai

Aquanea

Stopnie i krzesła:

Stopnie do wanny prostokątne
Stopnie do wanny owalne
bez poręczy (WKD, WKR,
bez poręczy (Aquanea)
Orionmed, Aquameden, Balmed)

Stopnie do wanny prostokątne
z poręczą

Krzesło obrotowe (WKS, WKG)

Dostępne kolory niecki:

Calypso

Biały

Środki do konserwacji:
Septer - środek do
dezynfekcji
wanien,
opakowanie 1 l.
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Kamix - środek do
odkamieniania systemu
instalacji wodnej wanien,
opakowanie 25 kg.

Kristalin - środek do
czyszczenia wanien do
hydromasażu.

Water Cycle Pro

Profesjonalny rower do ćwiczeń oporowych w wodzie

Water Cycle Pro to profesjonalny rower do
ćwiczeń w wodzie w basenach o głębokości
110-160 cm. Płynna możliwość regulacji oporu
umożliwiająca trening rehabilitacyjny oraz
fitness. System umożliwiający wypoziomowanie
rowerka
w
basenach
o
nachylonym
podłożu. System regulacji umożliwiający
zajęcie wygodnej pozycji zapewnia komfort
trenującemu.
Zastosowanie:

Urządzenie służy do rehabilitacji osób mających
problemy z kręgosłupem, zapaleniem stawów,
układem sercowo-naczyniowym i oddechowym,
a także obciążonych osteoporozą. Konstrukcja
rotora pozwala na wykonywanie ruchów
w wodzie bez obciążenia stawów. Sprzyja to
rehabilitacji po przebytych urazach i zabiegach
oraz niwelacji obrzęków.

Water Cycle Pro wyposażony jest w możliwość płynnej zmiany siły hamującej,
którą ustala się pokrętłem regulacyjnym. Do regulacji wysokości rotora służą punkty
regulacyjne usytuowane w przedniej i tylnej stopie ramy nośnej, zespole siodła oraz
zespole kierownicy. Do regulacji przesuwu poziomego służą punkty regulacyjne
usytuowane w zespole siodła i zespole kierownicy.
Do umieszczania rotora w niecce basenu przeznaczone są kółka transportowe,
umieszczone w przedniej części ramy nośnej, co pozwala na łatwe sprowadzenie
rowerka po ścianie basenu.
Rotor może być przechowywany na zewnątrz jak i w wodzie (stelaż wykonany
ze stali kwasoodpornej 316L elektropolerowanej o najwyższej odporności na
działanie środowiska basenowego). Siodełko rotora z wkładem żelowym dla
zmaksymalizowania wygody, przystosowane jest do pracy w wodzie, nie tracąc
swoich właściwości i estetyki.
Rotor cechuje stabilność, niezawodność i łatwość użytkowania. Wynika to
z jego przemyślanej konstrukcji, zastosowanej technologii wytwarzania i systemu
zapewnienia jakości wyrobu. Rotor wykonany jest zgodnie z wymaganiami
zasadniczymi dla wyrobów medycznych (klasa I, reguła 1) i posiada oznaczenie
znakiem CE, odpowiednio do deklaracji producenta.

Dane techniczne:
Długość [cm]:

105-121,5

Szerokość [cm]:

65

Wysokość [cm]:

112-153

Regulacja wysokości poziomu siodła [cm]:

95-136,5

Regulacja wysokości poziomu kierownicy [cm]:

102-143/112-153

Regulacja wysokości poziomu osi mechanizmu korbowego [cm]:
Regulacja przesuwu siodła [cm]:
Regulacja przesuwu kierownicy [cm]:
Obciążenie rotora [kg]:
Masa rotora [kg]:
Materiał głównej konstrukcji rotora:

34-52,5
0-8
0-12
≤ 150
32

Stal kwasoodporna 316L elektropolerowana

Hydroterapia 29

Aquamotion

Rehabilitacyjne bieżnie wodne

Innowacyjne
bieżnie
Aquamotion
to
wyjątkowe i w pełni profesjonalne produkty
medyczne przeznaczone do rehabilitacji
w wodzie. Urządzenia zostały zaprojektowane
i wyprodukowane w Polsce.

Wskazania:
• poprawa równowagi i koordynacji ruchowej,
w tym postawy i stabilności ruchowej,
• zwiększenie długości kroku i zakresu ruchów
w stawach,
• skolioza i wady postawy,
• zwyrodnienia i zapalenia stawów,
• porażenie mózgowe,
• autyzm,
• ADHD,
• choreoatetoza,
• choroby układu sercowo-naczyniowego
(zwiększenie wydolności),
• nadciśnienie tętnicze,
• rehabilitacja sportowa.

Dlaczego bieżnia wodna?
Hydroterapia jest efektywną metodą rehabilitacji oraz walki z nadwagą. Terapia
w wodzie może być stosowana przed, jak i krótko po zabiegu chirurgicznym.
Pozwala na wczesną interwencję i skraca czas powrotu do zdrowia. Opór wody
usprawnia funkcjonowanie całego układu mięśniowo-szkieletowego i zmniejsza
sztywność stawów. Korzyści hydroterapii jest znacznie więcej: poprawia mechanikę
chodu, zwiększa przepływ krwi i jednocześnie minimalizuje ból. Wypór wody obniża
względną masę ciała, co redukuje obciążenie stawów. Dzięki temu z ćwiczeń na
bieżni wodnej Aquamotion mogą korzystać również osoby, u których trening na
klasycznej bieżni jest przeciwwskazany lub niemożliwy. Oferowane przez nas
urządzenia cechuje wyjątkowe połączenie funkcjonalności i kompaktowej budowy.
Mogą być instalowane w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnego basenu jest
ograniczone ze względu na lokalizację albo zbyt wysokie koszty inwestycji.
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Bezpieczeństwo:
W
celu
zapewnienia
maksymalnego
bezpieczeństwa pacjentów oraz terapeutów
bieżnie wodne Aquamotion spełniają wszystkie
wymagania dotyczące wyrobów medycznych,
potwierdzone certyfikatami.

Aquamotion

Rehabilitacyjne bieżnie wodne

Aquamotion Junior, Aquamotion Junior Plus

Aquamotion, Aquamotion Sport, Aquamotion
Comfort

Modele przeznaczone do rehabilitacji dzieci, które charakteryzują
się wyjątkowo kompaktową budową. Mogą być instalowane nawet
w niewielkich pomieszczeniach, już od 9 m2. Najważniejszą zaletą
dla terapeuty jest brak konieczności przebywania w wodzie razem
z dzieckiem oraz praca z pacjentem w pozycji wyprostowanej.
Przy stałym poziomie wody w urządzeniu głębokość zanurzenia
regulowana jest poprzez opuszczanie i podnoszenie platformy
wewnątrz basenu.

Modele przeznaczone dla osób dorosłych. Szerokie, szklane
drzwi umożliwiają podjechanie do bieżni wózkom inwalidzkim.
Prędkość taśmy jest dostosowana do rehabilitacji lub treningu
kondycyjnego sportowców. Szklane ściany pozwalają na
monitorowanie przebiegu terapii, jak i ćwiczeń sportowych. Wersja
standardowa została wyposażona w system przeciwprądowy,
który stwarza dodatkowy opór podczas chodzenia. Napęd
hydrauliczny eliminuje ryzyko porażenia prądem w wodzie.

Przeznaczenie:

Aquamotion
Junior

Aquamotion
Junior Plus

Aquamotion

Aquamotion
Comfort

Aquamotion
Sport

dzieci modsze

dzieci starsze

dzieci i dorośli

dzieci i dorośli

sportowcy

Maksymalny wzrost pacjenta [cm]:

140

160

b.o.

b.o.

b.o.

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

50

50

135

135

135

2

2

9

9

12

Głębokość zanurzenia pacjenta w wodzie [cm]:

10-65

30-85

0-120

0-120

0-120

Objętość użytkowa wody [l]:

Maksymalna prędkość [km/h]:

800

1000

1600

1600

1600

Praca terapeuty z pacjentem bez wchodzenia do wody:

S

S

-

-

-

Wejście od góry, ruchoma podłoga:

S

S

-

-

-

Wejście otwieranymi drzwiami zewnętrznymi:

-

-

S

S

S

Masa własna bez wody i szaf sterujących [kg]:

400

450

550

550

550

Długość [mm]:

1700

1700

1780

1780

1780

Szerokość [mm]:

670

670

930

930

930

Wysokość [mm]:

1170

1370

1580

1580

1580

Moc grzania [kW]:

6

6

12

12

12

Zbiornik przepompowy wody:

-

-

S

S

S

Przeciwprąd wody:

S

S

S

S

S

Wymiennik ciepła do instalacji centralnego ogrzewana, pompy ciepła lub
solarnej:

O

O

O

O

O
O

Podłączenie do instalacji basenowej:

O

O

O

O

Filtr piaskowy:

S

S

S

S

S

Automatyczne dozowanie chloru sodu i regulacja pH:

O

O

O

O

O

Lampa UV do dezynfekcji wody:

O

O

O

O

O

Asekuracja sufitowa:

O

O

O

O

O

Napęd hydrauliczny (eliminacja stosowania prądu do napędu bieżni):

S

S

S

S

S

Bezpieczne, klejone szyby umożliwiające podgląd przebiegu terapii:

S

S

S

S

S

Wodoodporny pulpit z panelem LCD:

S

S

S

-

S

Wodoodporny pulpit z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD:

O

O

-

S

-

System kontroli ogrzewania wody poprzez aplikację (www, iPhone, Android):

O

O

O

O

O

Obudowa termiczna minimalizująca straty ciepła:

O

O

O

O

O

Zasilanie 400 V:

S

S

S

S

S

Zasilanie 230 V:

O

O

-

-

-

S - standard, O - opcja
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Karta Inwestycji
Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS), Bydgoszcz

Przedsięwzięcie:
Kompleksowe wyposażenie Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu PARiS w Bydgoszczy.
W ośrodku przygotowano gabinety wyposażone w stoły do rehabilitacji i meble medyczne,
a także w najnowocześniejszy sprzęt do rehabilitacji i odnowy biologicznej, m.in. nowoczesny
laser wysokoenergetyczny M6 firmy ASA Laser, urządzenia do elektroterapii firmy
Gymna-Uniphy, aparaty do krioterapii, kompletne stanowiska do rehabilitacji z aparatami
Redcord. W Parku znajdują się m.in. zaprojektowane i zainstalowane przez Meden-Inmed
luksusowe sauny i groty solne, gabinety jacuzzi i hydroterapeutyczne do hydromasażu, hala
sportowa, siłownia, 25-metrowy basen pływacki, centrum konferencyjno-szkoleniowe.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie do:
•
•
•
•
•
•

hydroterapii,
fizykoterapii,
kinezyterapii,
światłolecznictwa,
sal fitness i rehabilitacji,
odnowy biologicznej.

Zakres prac:
•
•
•
•
•
•

dobór sprzętu medycznego,
indywidualny projekt funkcjonalny,
adaptacja pomieszczeń strefy saun,
nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
montaż urządzeń,
szkolenia personelu.

"Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim było wyposażenie powstającego
Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu nie byłaby możliwa bez pomocy firmy
Meden-Inmed. Otrzymaliśmy daleko idące wsparcie, które pomogło nam szybko dopasować
rozwiązania idealnie odpowiadające naszym potrzebom."
mgr Agnieszka Lepczak,
kierownik Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu
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Komory i stanowiska medyczne

O

2

Carbobed

Urządzenie do suchych kąpieli CO2

Zalety łóżka do suchych kąpieli:
• przeprowadzenie zabiegu jest możliwe bez rozbierania
pacjenta,
• urządzenie cechuje niskie zużycie gazu,
• znacznie skrócony czas przygotowania pacjenta do zabiegu,
• łatwe podłączenie urządzenia (bez konieczności podłączania
instalacji wodnej),
• wysoce efektywna terapia.

Dane techniczne:
Regulacja czasu zabiegu [min]:
Koncentracja CO2 w komorze zabiegowej [%]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Wysokość leżyska [cm]:
Zasilanie [V/Hz]:
Waga [kg]:

10-35
>90
215 x 70x 98
59
230/50
85

Carbobed to nowoczesne urządzenie do suchych kąpieli CO2.
Dzięki zastosowaniu łóżka do suchych kąpieli CO2 zabieg może
odbyć się bez rozbierania pacjenta, gwarantując komfortowe
warunki terapii. Carbobed zużywa niewielką ilość gazu,
a dzięki prostej i szybkiej obsłudze zabieg może trwać krócej
niż w przypadku tradycyjnych kąpieli kwasowęglowych. Terapia
wykorzystująca urządzenie do suchych kąpieli CO2 jest wysoce
efektywną metodą rehabilitacji pacjentów.

Kąpiele kwasowęglowe (CO2) - wskazania:
•
•
•
•
•
•
•
•

nadciśnienie tętnicze,
schorzenia reumatyczne,
choroby układu krążenia,
zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych,
oparzenia i odmrożenia,
hipo- i hipertonia,
owrzodzenia podudzia,
gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne i naczyniokurczowe.

Cechy charakterystyczne:
• automatyzowany przebieg zabiegu,
• skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej,
• automatyczne uzupełnianie CO2 oraz cyrkulacja gazu pod
kopułą aparatu zapewniające wysokie skoncentrowanie gazu
na obiekcie zabiegu,
• automatyczne nawilżanie i ogrzewanie CO2 zwiększające
efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia,
• temperatura zabiegu regulowana w zakresie 30-40°C (+/- 1°),
• sygnalizacja dźwiękowa zakończenia zabiegu,
• kontrolowane odprowadzenie CO2 po zakończeniu zabiegu,
• zużycie CO2: średnio 18 l/min,
• mobilna konstrukcja urządzenia,
• regulowane pochylenie podgłówka,
• urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.
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Sprawdź również aparat do nasycenia wody dwutlenkiem
węgla - Carbosat na str. 19

TOWER MX-1

Komora do suchych kąpieli w dwutlenku węgla lub ozonie

Kąpiele O3 - wskazania:

Jedyna na rynku komora pozwalająca na przeprowadzanie zarówno suchych
kąpieli CO2 jak i kąpieli ozonowych.
Urządzenie pracuje automatycznie, posiada wbudowany licznik czasu trwania
zabiegu widoczny na panelu sterowniczym. Komora do suchych kąpieli CO2
/O3 jest wyposażona w nowoczesny system sterowania, umożliwiający regulację
parametrów zabiegu, jak: temperatura, dawka gazu leczniczego, odmierzanie czasu
zabiegu. Przed końcem terapii komora jest automatycznie opróżniana z gazu,
a o zakończeniu zabiegu informuje sygnał dźwiękowy.

• choroby naczyń obwodowych (zaburzenia
krążenia obwodowego tętniczego),
• nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze,
• przewlekłe schorzenia narządu ruchu:
choroby reumatyczno-zwyrodnieniowe,
• rehabilitacja po urazach,
• wszelkiego rodzaju nerwice (np.
nadpobudliwość),
• bezsenność,
• zaburzenia przemiany białkowo-tłuszczowej
(otyłość),
• zaburzenia perystaltyki jelit,
• wzdęcia,
• przewlekłe choroby kobiece i stany
depresyjne właściwe dla klimakterium,
nieregularne i bolesne menstruacje,
• przygasająca potencja seksualna (kąpiel
z aromaterapią),
• przewlekłe choroby skórne (stany zapalne,
niektóre egzemy, łuszczyca, grzybica),
• odleżyny, owrzodzenia troficzne
z infekującymi wykwitami skóry,
• nadpotliwość stóp,
• mózgowe porażenie dziecięce,
• niedowład w przebiegu przepukliny
oponowo-rdzeniowej,
• zespół Ehlersa-Danlossa,
• wzmożone lub patologicznie obniżone
napięcie mięśniowe,
• w medycynie kosmetycznej - zwalczanie
i zapobieganie cellulitowi, rozstępy,
obrzęki pooperacyjne, niekorzystne
zjawiska estetyczne pojawiające się
przy przekwitaniu, ciąży, po porodzie lub
intensywnych terapiach odchudzających.

Kąpiele w dwutlenku węgla
Przeznaczone są dla osób, które z powodu niektórych schorzeń nie mogą być
rehabilitowane za pomocą standardowych kąpieli kwasowęglowych, gdzie
występuje dodatkowo obciążające pacjenta ciśnienie hydrostatyczne.
Zabiegi suche zalecane są w przypadku współistniejących schorzeń
kardiologicznych lub naczyniowych mózgu, gdzie stosowanie obciążających
hydrostatycznie i termicznie kąpieli kwasowęglowych mokrych jest wykluczone.
Pobieranie „suchych” kąpieli w CO₂ nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej.
Dla osób z dysfunkcją narządów ruchu, zabieg ten ze względu na łatwość zajęcia
stanowiska zabiegowego zastąpić może kąpiele „mokre”.

Dane techniczne:
Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Max. pobór mocy [kW]:

2,4

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

120 x 120 x 180

Czas zabiegu [min]:

5-30

Temperatura [ºC]:

30-40

Średnie zużycie CO2 [kg]:

20 na 160 zabiegów

Kąpiele w ozonie
Ozon stosowany w metodach leczniczych nie jest czystym gazem. Najczęściej są
to mieszaniny ozonowo-tlenowe lub ozonowo-powietrzne. W medycynie ludzie
od ponad stu lat wykorzystują ozon stosując go jako środek wyjaławiający,
odkażający oraz poprawiający metabolizm komórkowy przez zwiększone
dostarczanie tlenu do tkanek.
Ozon zastosowany w mieszance z tlenem ma działanie poprawiające krążenie
obwodowe w kończynach dolnych, powoduje lepsze utlenienie tkanek
niedokrwionych, działa przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo oraz
dezynfekująco na rany i owrzodzenia. W większych stężeniach niszczy bakterie
i wirusy, a w mniejszych pobudza gojenie się ran, oparzeń, owrzodzeń, odleżyn, ma
także właściwości immunostymulujące.

Możliwość wyboru koloru
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Stanowiska do inhalacji

Stanowisko do inhalacji MAGIC BRINE MX-ip10 to nowoczesny
i zaawansowany system do terapii wziewnej. Urządzenie powstało
we współpracy ze specjalistami z dziedziny pulmonologii
i alergologii, pozwala na podawanie pacjentowi leku podczas
zabiegu, co podnosi efektywność leczenia.
Stanowisko do inhalacji BLUE AIR MX-2 to obecnie najbardziej
nowoczesne i komfortowe rozwiązanie gabinetów inhalacyjnych
pozwalające na optymalną konfigurację terapii. Stanowisko
do inhalacji składa się z blatu zabiegowego z elegancką
obudową wykonaną z płyt MDF i wygodnych przegródek
z tworzywa sztucznego. Cała konstrukcja posiada własne gniazda
sieciowe, jest wyposażona w oświetlenie i wyciąg powietrza
pozabiegowego.
Stanowiska inhalacyjne BLUE AIR MX-2 pozwalają na
przeprowadzanie zabiegów inhalacyjnych z zachowaniem pełni
bezpieczeństwa higienicznego i mikrobiologicznego (wydychany
aerozol jest wyprowadzany do wentylacji przez zamontowany
system wyciągu).
Urządzenie zostało zaprojektowane w oparciu o potrzeby
najbardziej
wymagających
użytkowników
z
dziedziny
pulmonologii i alergologii, dzięki bezpośredniej współpracy
z pracownikami Instytutu Balneologii.

Stanowisko do inhalacji przeznaczone jest do wytwarzania
ciepłego aerozolu o temperaturze w zakresie 30°C do 41°C,
na bazie solanek i wód mineralnych z dodatkiem środków
leczniczych. Temperatura aerozolu w inhalatorze utrzymywana
jest na zadanym poziomie z odchyleniem ±2°C od temperatury
nastawionej. W wersji MX-ip10 (zmiennocieplna) temperatura
aerozolu zmienia się w granicach ±5°C. Aerozol wytwarzany
jest przy pomocy zmodyfikowanego układu dysz Bergssona,
zasilanego z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza. Aparat
inhalacyjny wytwarza aerozol średniokroplisty o średniej średnicy
cząstek równej 8 µm i długości widma wynoszącym 20µm.
Urządzenie MAGIC BRINE MX-ip10 jest wyposażone w aparat
zabiegowy sterowany przez nowoczesny komputer, automatycznie
wyłączający urządzenie po upływie ustawionego czasu.

Dane techniczne:
Zasilanie [V/Hz]:

Dane techniczne:

Pobór mocy [W]:
Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Pobór mocy [W]:

15

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

166 x 60 x 60

Wysokość zamontowania blatu [cm]:
Odległość pomiędzy blatem a wyciągiem [cm]:

Ciśnienie sprężonego powietrza [bar]:
Pobór powietrza przez aparat [l/min]:
Czas zabiegu [min]:

84

Zakres regulacji temperatury [°C]:

65

Średnia średnica cząstek aerozolu [µm]:
Długość widma [µm]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
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230/50
200
2-2,5
30
5-30
30-40
8
20
140 x 90 x 65

Terapia hiperbaryczna
Istota terapii hiperbarycznej:
Podstawowym skutkiem terapii jest zwiększenie
ilości tlenu w organizmie. Terapia hiperbaryczna
powoduje także:

Terapia hiperbaryczna polega na podawaniu pacjentowi tlenu w środowisku
o podwyższonym ciśnieniu. Dzięki zwiększonemu ciśnieniu przyśpieszona
jest migracja cząstek tlenu do komórek organizmu co zwiększa ich dotlenienie
sprzyjając ich regeneracji i rozwojowi.
Podstawowa definicja terapii hiperbarycznej podana jest w „Europejskim Kodeksie
Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym”. Według tego dokumentu terapia
hiperbaryczna jest metodą leczenia chorób i urazów w komorze hiperbarycznej
wykorzystującą ciśnienie wyższe niż atmosferyczne.
Terapia tlenem hiperbarycznym polega na oddychaniu (wentylacji pacjenta)
w warunkach zwiększonego ciśnienia niż panujące lokalnie. Umożliwia znaczne
zwiększenie rozpuszczalności tlenu we krwi. W warunkach podwyższonego
ciśnienia zawartość tlenu w organizmie znacząco wzrasta, między innymi
dlatego, że jest nie tylko przenoszony przez hemoglobinę, ale także wzrasta jego
rozpuszczalność w osoczu.
Wskazana jest dla pacjentów z niedokrwionymi i niedotlenionymi tkankami
i/lub ranami w celu wspomagania ich gojenia, równolegle ze stosowanymi w tym
samym czasie standardowymi procedurami terapeutycznymi.

• zwiększenie dopływu tlenu do
uszkodzonego obszaru,
• poprawienie ukrwienia w obszarze
uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń
centralnych i zwiększenie przepływu przez
tkanki uszkodzone,
• zmniejszenie obrzęku uszkodzonych tkanek,
• hamowanie namnażania się bakterii
zwiększa skuteczność antybiotykoterapii,
• aktywację neoangiogenezy,
• namnażanie komórek skóry właściwej,
• zwiększenie produkcji kolagenu,
• wzrost aktywności przeciwbakteryjnej,
• zwiększenie aktywności osteoblastów
i osteoklastów,
• zmniejszenie okresu półtrwania
karboksyhemoglobin,
• zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu
we krwi.

Wskazania do tlenoterapii
hiberbarycznej to:
• spowalnianie procesów starzenia się skóry
(zwiotczenia, przebarwienia) i narządów
wewnętrznych,
• przewlekłe zmęczenie,
• wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości,
• choroby przewlekłe skóry (łuszczyca,
pokrzywka, wysypka, rumień, AZS, trądzik),
• wspomaganie procesu leczenia po
zabiegach medycyny estetycznej,
• profilaktyka chorób przewlekłych,
• przyspieszenie procesów rekonwalescencji
po zabiegach chirurgicznych,
• problemy z wchłanianiem pokarmu zaburzenia przewodu pokarmowego,
• choroby związane z niedotlenieniem tkanek,
• leczenie obrzęków,
• leczenie trudno gojących się ran,
• anemia, migreny, depresje, grzybice,
• choroby układu krążenia (miażdżyca,
nadciśnienie),
• choroby układu nerwowego (ADHD, Autyzm,
Ch. Alzheimera, Ch. Parkinsona),
• choroby z autoagresji i inne przewlekłe
choroby zapalne,
• regeneracja organizmu u sportowców.
Jak pokazują badania metoda ta pozwala
zwiększyć wydolność organizmu nawet o 10%.
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AHA® Flex

Nowoczesny system hiperbaryczny

Wdychanie tlenu pod ciśnieniem umożliwia
lepsze wchłanianie tego ważnego gazu przez
wszystkie płyny ustrojowe.
Ze względu na swoją funkcjonalność
i bezpieczeństwo system hiperbaryczny AHA®
Flex posiada szerokie grono użytkowników. Jest
on stosowany w szpitalach, klinikach i innych
instytucjach medycznych, sanatoriach, domach
spokojnej starości, ośrodkach Wellness i SPA,
hotelach, klubach sportowych oraz siłowniach.
Świetnie sprawdza się także w warunkach
domowych.

Funkcjonalność:
Nowy wymiar w dziedzinie medycyny hiperbarycznej:
Wieloletnie badania wykazały, że aby uzyskać pożądane efekty terapeutyczne
ciśnienie w komorze hiperbarycznej powinno wynosić min. 1,6 bar. Na świecie jedynie
niewielka część producentów jest w stanie wyprodukować sprzęt charakteryzujący
się takimi parametrami. Do tego elitarnego grona należy firma AHA Hyperbarics®.
Dzięki wiedzy i rozwojowi osiągnęliśmy nowy wymiar w dziedzinie medycyny
hiperbarycznej. Możemy z dumą poinformować, iż firma AHA Hyperbarics® GmbH
otrzymała Europejską Złotą Nagrodę jako producent innowacyjnych komór
hiperbarycznych z ciśnieniem do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi).
Systemy hiperbaryczne AHA® Flex są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą
Rady Wspólnot Europejskich MDD 93/42/EWG dla Wyrobów Medycznych i są
produkowane zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością dla produkcji wyrobów
medycznych ISO 13485.
Ze względu na funkcjonalność i bezpieczeństwo system hiperbaryczny AHA® Flex
może być używany zarówno w celach medycznych, jak i pozamedycznych lub
relaksacyjnych.
Jedyny producent przenośnych komór hiperbarycznych, które osiągają ciśnienie
do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi) i są dopuszczone do stosowania w medycynie.

• mobilność (możliwość przenoszenia
w częściach),
• niewielka waga (żadna z części urządzenia
nie przekracza 35 kg),
• brak konieczności montażu butli z tlenem system przy pomocy koncentratorów tlenu
sam generuje go z powietrza,
• komory hiperbaryczne są duże i jasne,
• możliwość stosowania jako komory
stacjonarnej.

Bezpieczeństwo:
• przetestowany i wyprodukowany zgodnie ze
standardami medycznymi,
• tlen w komorze jest wilgotny i ciepły, dzięki
czemu jest bezpieczny i nie powoduje
zapalenia płuc przy częstym użytkowaniu,
• pacjenci są w komorze eksponowani na
działanie powietrza, nie czystego tlenu,
a jednocześnie wdychają czysty tlen przez
maskę tlenową,
• dopływ tlenu nie wymaga butli tlenowych
i miejsca na ich przechowywanie,
• pacjenci znajdują się pod stałym nadzorem
wykwalifikowanych i certyfikowanych
operatorów hiperbarycznych.

Wskazania certyfikowane przez AHA:
• obrażenia związane ze zmiażdżeniem danej
części ciała (ang. crush injuries),
• stopa cukrzycowa,
• udar mózgu,
• zespół po wstrząśnieniu mózgu (PCS),
• niedokrwistość twardówki,
• zespół bolesnego pęcherza
i śródmiąższowe zapalenie pęcherza,
• autyzm.
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AHA® Flex

Nowoczesny system hiperbaryczny

Terapia
hiperbaryczna
czystym
tlenem
w komorach hiperbarycznych AHA® Flex
jest całkowicie naturalnym, bezpiecznym,
nieinwazyjnym i bezbolesnym sposobem
leczenia. Badania kliniczne nie wykazały także
żadnych skutków ubocznych terapii.

Komory hiperbaryczne są:
•
•
•
•

bezpieczne,
łatwe w użyciu,
przenośne i nadmuchiwane,
dopuszczone do użytku medycznego przy
ciśnieniu do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi).

Współpraca:

Odkryj nasz system hiperbaryczny:
Podawanie czystego tlenu pod ciśnieniem regeneruje uszkodzone komórki
w organizmie i zapobiega dalszym ich uszkodzeniom. Taka metoda tlenoterapii
pozwala na dostarczenie do komórek większej ilości tlenu. Gaz rozpuszcza
się w osoczu, dzięki czemu może trafić do wszystkich tkanek, nawet tych słabo
unaczynionych.

Zależy nam na wspólnej drodze do sukcesu.
Jesteśmy otwarci na wzajemną współpracę
z partnerami biznesowymi, którzy wyznają
podobne wartości i mają zbliżoną wizję
funkcjonowania firmy.
Naszym partnerom biznesowym
wsparcie n
 a cztery sposoby.

Komory hiperbaryczne

oferujemy

Oferujemy dwa rodzaje komór hiperbarycznych AHA® Flex:
DORADZTWO
Zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie
hiperbarycznego systemu i akcesoriów.
do 180 kPa (1,8 bar, 12 psi) ciśnienia

do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi) ciśnienia

Komory AHA® Flex zasilane są przez bezolejową sprężarkę powietrza AHA® Air 22,
która dba o właściwą wentylację w komorze - 170 l/min. Nadciśnieniowe zawory
bezpieczeństwa zapewniają ciśnienie robocze.
Koncentrator tlenu
Tlen do komory doprowadzany jest za pomocą koncentratora tlenu AHA® Oxy 22.
Specjalne filtry na bieżąco produkują czysty tlen z powietrza - nie ma potrzeby
użycia butli tlenowych. Nasze systemy to wynik inwestycji w rozwój.

Cechy charakterystyczne:
• osiągają ciśnienie do 200 kPa (2,0 bar, 15 psi),
• komory hiperbaryczne AHA® Flex składają się z trzech samodzielnych warstw:
pierwsza (komora wewnętrzna) zapewnia szczelność, druga i trzecia (komora
zewnętrzna i siatka z pasów) chronią komorę wewnętrzną i utrzymują jej kształt,
• specjalny system zaworów bezpieczeństwa łączy wszystkie warstwy i pozwala
na kontrolowaną regulację ciśnienia,
• komory AHA® Flex wykonane są bez użycia kleju i są w całości spawane przy
pomocy skomputeryzowanej maszyny o wysokiej częstotliwości,
• komory posiadają dużą średnicę (85 cm), która pozwala na jednoczesne
korzystanie z niej przez dwie osoby (np. rodzica i dziecka),
• atrakcyjny wygląd wewnątrz i na zewnątrz komór,
• koncentrator tlenu AHA® Oxy 22 oddziela tlen z powietrza za pomocą
innowacyjnej technologii - oscylacyjnej ciśnieniowej adsorpcji (PSA) i koncentruje
go do poziomu 93% (+/- 3%) pod ciśnieniem 300 kPa (3,0 bar).

WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
Instalacji dokonują wyłącznie wykwalifikowani
i doświadczeni specjaliści (technicy hiperbaryczni
bądź instalatorzy). Oferujemy usługi serwisowe
i naprawy na całym świecie.
SZKOLENIA
Szkolenia na temat stosowania naszych
urządzeń są niezbędne, aby we właściwy
i bezpieczny sposób eksploatować urządzenia.
Programy szkoleniowe mają kilka kategorii od szkolenia dla operatorów hiperbarycznych

do programu szkoleniowego dla personelu
medycznego.
MENTORING
Chętnie
dzielimy
się
naszą
wiedzą
i doświadczeniem, także po przebyciu cykli
szkoleń. Pomagamy zdobywać dodatkowe
umiejętności i kwalifikacje.
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Halogenerator

Urządzenie do wytwarzania suchego aerozolu solnego

Wskazania do stosowania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do wytwarzania suchego aerozolu solnego. Aerozol
wytwarzany w urządzeniu wdmuchiwany jest z sąsiadującego pomieszczenia
technicznego przez otwór w ścianie. Generator posiada 6 programów różniących
się koncentracją aerozolu solnego w atmosferze groty. Menu generatora umożliwia
ustawienie właściwego programu oraz czasu jego trwania. Wyrób jest dedykowany
do stosowania przez wykwalifikowany personel.
Halogenerator Salsano DC-405 - wytwarza wysoko-dyspersyjny suchy aerozol
solny. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom generator dostarcza aerozol do
pomieszczenia w sposób ciągły, co jest szczególnie ważne ze względu na fakt,
że mikrocząsteczki swoją najwyższą aktywność utrzymują tylko przez około 100
sekund od momentu rozdrobnienia.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

panel sterowania LCD,
wiele trybów pracy,
automatyczna wentylacja,
niewielkie wymiary umożliwiają instalację w dowolnym obiekcie,
szerokie zastosowanie: sanatoria, groty solne, sauny solne, SPA & wellness,
ośrodki zdrowia, zajęcia fitness i joga, przedszkola, baseny, odnowy
biologiczne, restauracje, kina, domy kultury oraz wiele innych.

Dane techniczne:
Zasilanie [V/Hz]:

230/50 z instalacji z bolcem ochronnym,
z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym
70

Moc [W]:
Wilgotność względna otoczenia [%]:
Temperatura [o]:
Wydajność [mg/min]:
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm]:

≤ 60
nie podano
100 ÷ 3000
45,5 x 55,5 x 32,3

Waga [kg]:

15

Klasa bezpieczeństwa:

IIa
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zapalenie oskrzeli,
zapalenie płuc,
przewlekła zastoinowa choroba płuc,
astma oskrzelowa,
choroba rozstrzeniowa oskrzeli,
mukowiscydoza,
alergiczny i naczynioruchowy nieżyt nosa,
alergie układu oddechowego,
choroba zatok,
przewlekłe i ostre zapalenie zatok,
polipowatość nosa,
zapalenie wyrośli adenoidalnych,
przewlekłe zapalenie gardła i migdałków,
częste, ostre wirusowe infekcje dróg
oddechowych,
patologie skórne, m.in.: pokrzywka,
łuszczyca, egzema,
kaszel palacza,
pozostałości po gruźlicy płuc,
katar sienny.

Kriokomory i kriosauny

Krioterapia
ogólnoustrojowa,
inaczej
kriostymulacja,
to zastosowanie w krótkim okresie czasu intensywnych bodźców
zimna na powierzchnię ciała pacjenta znajdującego się w komorze
kriogenicznej. Celem kriostymulacji jest wywołanie fizjologicznych
reakcji organizmu na bodziec i późniejsze ich wykorzystanie
w leczeniu ruchem. To uznana metoda rehabilitacji poprawiająca
stan kliniczny i funkcjonalny pacjentów.

Najistotniejszym elementem w rehabilitacji z wykorzystaniem
kriokomory jest następujący po zabiegu kriostymulacji,
indywidualnie dobrany dla pacjenta, program usprawniania
ruchowego. Korzyści płynące z kriostymulacja ogólnoustrojowej
pozwalają w znacznie bardziej efektywny sposób prowadzić
z pacjentem rehabilitację ruchową. Dzięki temu pacjent
w krótszym czasie osiąga lepsze wyniki usprawniania i następuje
szybki powrót do zdrowia.
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Kriokomory i kriosauny

Komory do krioterapii różnią się między sobą wielkością, formą,
a także zastosowanym typem czynnika chłodzącego i osiąganą
efektywnością.
Najmniejsze, bez przedsionków, mieszczą jednorazowo 2 osoby,
ale można je instalować w relatywnie małych pomieszczeniach.
W większych komorach z przedsionkami zapobiegającymi utracie
zimnego powietrza, może jednocześnie odbywać sesję leczniczą
nawet 6 osób. Najbardziej stabilne warunki zabiegowe i ekonomię
użytkowania uzyskuje się w rewolucyjnych konstrukcyjnie
komorach z "zaleganiem chłodu". Idea tego rozwiązania
wykorzystuje naturalne zjawisko fizyczne jakim jest opadanie
zimnego powietrza, dlatego główna część komory instalowana
jest w zagłębieniu pomieszczenia, do której prowadzą schody,
a całość otoczona jest dodatkowo barierami termicznymi.
W ten sposób wychodzenie i wchodzenie pacjentów podczas
pracy komory nie powoduje w niej znacznej wymiany powietrza
zimnego na ciepłe.
Do zasilania komór kriogenicznych używany jest pośrednio
ciekły azot przez wymienniki ciepła, jak i bezpośrednio skroplona
mieszanina gazów zwana syntetycznym powietrzem. Temperatury
lecznicze, które mogą być płynnie regulowane, zawierają się
w przedziale od -110 do -160 °C.

Kliniczne efekty kriostymulacji
ogólnoustrojowej to m. in.:
•
•
•
•
•
•

ustąpienie dolegliwości bólowych,
odruchowe przekrwienie powłok skórnych,
działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne,
obniżenie napięcia mięśniowego,
wzrost siły mięśniowej,
poprawa odporności immunologicznej.

Konfiguracje komór kriogenicznych oferowanych przez
Meden-Inmed są dopasowywane do indywidualnych potrzeb
Inwestora i uzależnione od czynników, takich jak kształt
i powierzchnia lokalu.
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Kinezyterapia

Metoda Neurac

Diagnostyka i terapia funkcjonalna

Terapia Neurac
Neurac (Neuromuscular Activation) jest nowatorską metodą terapii opracowaną
przez norweskich lekarzy i terapeutów w kooperacji ze specjalistami z innych
krajów. Oparta jest na doświadczeniach terapeutów pracujących na urządzeniu
Redcord oraz na zasadach naukowych, które swoje potwierdzenie znajdują
w wynikach wielu badań przeprowadzonych na całym świecie.
Teoretyczna podstawa metody Neurac wiąże się z generowaniem przez
układ nerwowy prawidłowych wzorców motorycznych oraz z założeniem, że
większość dysfunkcji narządu ruchu jest wywołana poprzez zaburzenie działania
mechanizmów, które łączą pracę lokalnych i globalnych grup mięśniowych. Teoria
ta, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, może być wykorzystana do wyjaśnienia
przyczyn powstania dysfunkcji zarówno w obrębie stawów obwodowych, jak
i w rejonie połączeń ruchowych kręgosłupa. Celem nerwowo-mięśniowej aktywacji
(Neurac) jest przywrócenie prawidłowych programów motorycznych, które jest
możliwe tylko na drodze intensywnego pobudzenia układu nerwowego. Aby takie
działania przyniosły dobre skutki wszystkie ćwiczenia muszą być wykonywane
w warunkach wolnych od dolegliwości bólowych. Wyłącznie w takich warunkach
terapia Neurac będzie przynosiła pożądane efekty.

Szkolenia
Szkolenia z zakresu metody Neurac organizowane są przez firmę
Meden-Inmed we współpracy z grupą międzynarodowych instruktorów. Mają one
na celu przedstawienie szczegółów obsługi wszystkich elementów zestawów do
ćwiczeń w podwieszeniu Redcord, zasad ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach
kinematycznych oraz dogłębnego wprowadzenia w arkana diagnostyki, leczenia
i treningu wykorzystywanych w metodzie Neurac.
Kurs Neurac 1 trwa 3 dni i obejmuje 21 godzin wykładów oraz praktyki, po jego
zakończeniu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat respektowany we
wszystkich krajach uwzględniających w systemach opieki zdrowotnej metodę
Neurac (m.in. większość krajów europejskich, USA, Japonia). Ukończenie szkolenia
z zakresu metody Neurac gwarantuje bezpieczne i efektywne wykorzystanie
stanowisk do rehabilitacji firmy Redcord.
Lech Wojdyła

Maciej Biały

specjalista ds. szkoleń Neurac

specjalista ds. szkoleń Neurac

lwojdyla@meden.com.pl
+48 663 746 445
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mb@redcord.com.pl
+48 782 668 617

Leczenie dysfunkcji układu mięśniowoszkieletowego człowieka, u których
podstaw leżą zaburzenia związane
z kontrolą nerwowo-mięśniową, wymaga
specyficznego podejścia. Diagnostyka
funkcjonalna w oparciu o metodę Neurac
i wynikająca z niej terapia w prosty
i zarazem skuteczny sposób prowadzi
do wykrycia i wyeliminowania przyczyn
tego typu problemów. Skuteczność
tej metody polega na mnogości
możliwości
terapeutycznych,
które
pozwalają na eliminację dolegliwości
bólowych i ćwiczenie w prawidłowych
wzorcach ruchowych z jednoczesnym
dopasowaniem obciążeń do aktualnego
stanu funkcjonalnego pacjenta. W praktyce
stosowanie metody Neurac na aparatach
Redcord pozwala na zaspokojenie
potrzeb szerokiej gamy pacjentów, którzy
wymagają kinezyterapii, czyli leczenia
ruchem.

Redcord Axis

Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Zastosowanie systemów
Redcord:
Medycyna - rozwiązania wspomagające
leczenie objawów bólu mięśniowoszkieletowego oraz dysfunkcji nerwowomięśniowych.
Stworzony dla:
• Profesjonalistów z dziedziny rehabilitacji
pracujących z pacjentami z objawami
bólu mięśniowo-szkieletowego lub
dysfunkcjami nerwowo-mięśniowymi,
np.:
fizjoterapeuci,
chiropraktycy,
lekarze medycyny.
• Pacjentów
z
bólem
mięśniowo
-szkieletowym lub dysfunkcją nerwowomięśniową (bóle i urazy barków, odcinka
szyjnego kręgosłupa, pleców i inne).
Redcord Axis to najnowszy produkt firmy Redcord, pozwalający na wprowadzenie
ćwiczeń wykorzystujących rotację. Aparat Redcord Axis umożliwia:

• przeprowadzanie ćwiczeń w zgodzie z prawami anatomicznymi
i biomechanicznymi,
• zwiększenie zakresu i poziomu trudności ćwiczeń dla wszystkich wzorców
motorycznych wykorzystywanych podczas terapii Neurac,
• precyzyjną kontrolę nad rotacją w trakcie ćwiczeń,
• utrzymanie równego obciążenia obu stron ciała użytkownika,
• wzmacniający trening funkcjonalny dla konkretnych partii ciała,
• trening całego ciała przy pomocy jednego urządzenia,
• wprowadzenie ćwiczeń skierowanych do profesjonalnych sportowców, które
można modyfikować w zależności od wymagań,
• wprowadzenie bardziej wymagających ćwiczeń poprzez zwiększanie rotacji
w czasie.

Użytkownicy indywidualni - rozwiązania
dostosowane do spersonalizowanych
potrzeb osób zainteresowanych własnym
rozwojem fizycznym i poprawą jakości
życia.
Stworzony dla:
• Instruktorów
fitness
i
trenerów
personalnych oferujących usługi dla
osób prywatnych.
• Indywidualnych użytkowników bez
względu na wiek i umiejętności,
aktywnie spędzających czas.
• Trenerów i profesjonalnych sportowców
dążących do osiągnięcia lepszych
wyników i szukających sposobu na
zapobieganie przyszłym urazom.
• Sportowców amatorów na każdym
etapie treningu, poszukujący nowych
rozwiązań wspomagających ich rozwój
fizyczny.
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Redcord Medical

Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Redcord Medical - systemy do ćwiczeń w podwieszeniu przeznaczone dla
fizjoterapeutów pracujących metodą Neurac.

Redcord Workstation Professional
dla 3 aparatów

Zalety systemów Redcord Medical:
• system zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu diagnostyki i zabiegów
z wykorzystaniem metody Neurac,
• gwarancja bezpiecznego podwieszenia pacjenta,
• efektywne leczenie stanów bólowych,
• łatwość w osiągnięciu poprawnych biomechanicznie pozycji ułożeniowych,
dzięki zastosowaniu linek elastycznych,
• szybka i łatwa regulacja linek i podwieszek,
• szeroki wachlarz ćwiczeń w podwieszeniu,
• uniwersalność systemu pozwalająca na dopasowanie do każdego pacjenta,
• swoboda w wykonywaniu ruchu mimo podwieszenia,
• ułatwienie wykonywania zabiegów metodami manualnymi.

Systemy mocowane do sufitu:
Redcord Workstation Professional z 3 trawersami: zestaw przeznaczony do
przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się z konstrukcji sufitowej
oraz 3 trawersów i 4 aparatów Redcord, umożliwiający pełne podwieszenie pacjenta
i jednoczesne przeprowadzenie zabiegów wykorzystujących urządzenie Redcord
Stimula.
Redcord Rehab Pro: rozbudowany zestaw stacjonarny, pozwalający na częściowe
podwieszenie pacjenta i przeprowadzenie zabiegu metodą Neurac. Możliwość
zamocowania na konstrukcji sufitowej lub konstrukcji przyściennej.
Redcord Rehab Pro Plus: zestaw Redcord Rehab Pro z aparatem Axis.
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Redcord Rehab Pro

Redcord Medical

Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Systemy mocowane do sufitu:
Redcord Workstation Professional
Wall Stand z 3 trawersami: zestaw
przeznaczony do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający
się z konstrukcji przyściennej z konstrukcją sufitową oraz 3 trawersów
i 4 aparatów Redcord, umożliwiający pełne podwieszenie pacjenta i jednoczesne
przeprowadzenie zabiegów wykorzystujących urządzenie Redcord Stimula.
Redcord Workstation Professional Floor Stand z 3 trawersami: zestaw
przeznaczony do przeprowadzania zabiegów metodą Neurac, składający się z 3
trawersów i 4 aparatów Redcord na konstrukcji mocowanej do podłogi.

Idealne rozwiązanie dla pomieszczeń z wysokimi sufitami lub gdy
nie jest możliwe zamocowanie systemu do sufitu.

Redcord Workstation Professional
Wall Stand z 3 trawersami

Redcord Workstation Professional
Wall Stand z 3 trawersami

Redcord Workstation Professional
Floor Stand z 3 trawersami
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Redcord Active

Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Redcord Active – systemy do ćwiczeń w podwieszeniu przeznaczone dla
sportowców, trenerów, instruktorów fitness i do użytku domowego.
Ćwiczenia wykonywane w podwieszeniu są efektywnym i łatwym sposobem na
poprawienie ogólnego stanu organizmu, wzmocnienie funkcjonalności konkretnych
partii ciała oraz zapobieganie przyszłym urazom. By umożliwić korzystanie z tych
ćwiczeń nie tylko terapeutom i ich pacjentom, firma Redcord opracowała systemy
odpowiadające na potrzeby profesjonalnych sportowców, instruktorów fitness,
trenerów osobistych oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem fizycznym.

Zalety systemów Redcord Active:
• uniwersalność pozwalająca na korzystanie z ćwiczeń w podwieszeniu niezależnie
od wieku i umiejętności,
• widoczna poprawa wyników w krótkim czasie,
• łatwość w dostosowaniu do własnego poziomu rozwoju.

Systemy dla profesjonalistów:
Redcord Active Pro: zaawansowany zestaw mocowany do sufitu dla
sportowców, instruktorów fitness oraz trenerów osobistych. Przeznaczony do
ćwiczeń indywidualnych. Możliwość zamocowania na konstrukcji sufitowej lub
konstrukcji przyściennej.
Redcord Active Pro Plus: zestaw Redcord Active Pro z aparatem Axis.
Redcord Tandem Station: stacja treningowa pozwalająca na pełne podwieszenie
z 2 aparatami Trainer i aparatem Axis.

Redcord Active Pro
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Redcord Active

Czynne i bierne ćwiczenia w podwieszeniu

Systemy do zastosowań indywidualnych:
Redcord Portable Gym: przenośny zestaw fitness.
Redcord Mini Extra: rozbudowany zestaw przenośny do zastosowań
indywidualnych.
Redcord Mini: podstawowy zestaw przenośny do zastosowań indywidualnych.
Redcord Home Gym: zestaw fitness do zastosowań domowych.

Redcord Portable Gym

Niezbędne w Twojej praktyce!

Redcord Mini Extra

Redcord Stimula+ to opatentowane przez firmę Redcord urządzenie
do kontrolowanej wibracji w zamkniętych łańcuchach kinematycznych,
wykorzystywane w terapii metodą Neurac. Powstało dzięki dekadom badań
i testów klinicznych przeprowadzonych przez naukowców i fizjoterapeutów
współpracujących z firmą Redcord. Pozwala na przeprowadzenie zabiegów
z wibracją o częstotliwości pomiędzy 15 a 99 Hz.

Wpływ wibracji na organizm:
• propriocepcja – zastosowanie wibracji w zakresie 80-99 Hz pobudza
wrzeciona mięśniowe, będące najważniejszym receptorem mechanicznym
w kinestezji,
• aktywacja mięśni – zastosowanie wibracji w zakresie 30-50 Hz pobudza
mięśnie, szybkość przekazywania informacji i synchronizację motoryczną,
• współskurcz mięśni antagonistycznych – dzięki odruchom rdzeniowym
wibracja wyzwala współskurcz mięśni antagonistycznych,
• ulga w bólu – zastosowanie wibracji w zakresie 50-99 Hz pozwala na
uśmierzenie bólu, co jest związane prawdopodobnie z mechanizmami
centralnymi i mechanizmami tzw. „bramek kontrolnych ”.

Redcord Mini

Sterownik generujący wibracje pozwala na regulację i kontrolę nad poziomem
zastosowanej energii, wzorem wibracji i czasem jej zastosowania.

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Redcord Home Gym
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Redcord

Elementy składowe zestawów

Urządzenia i aparaty:

Redcord Stimula
Urządzenie do kontrolowanej
wibracji w zamkniętych łańcuchach
kinematycznych, mocowane do linek
aparatu Redcord.

Redcord Axis
Wielofunkcyjny aparat umożliwiający
przeprowadzenie ćwiczeń z rotacją,
mocowany do aparatu Redcord Trainer.

Redcord Trainer
Wielofunkcyjny aparat do ćwiczeń,
mocowany do sufitu, konstrukcji sufitowej
lub konstrukcji przyściennej.

Redcord Mini
Przenośny, wielofunkcyjny aparat
do ćwiczeń, mocowany do sufitu,
drzwi lub innego stabilnego
elementu poprzecznego (gałąź
drzewa, poręcz, poprzeczka
bramki, inne).

Konstrukcje sufitowe i przyścienne:

Neurac (Neuromuscular Activation)
jest metodą terapii opracowaną na
początku XXI wieku przez norweskich
lekarzy i terapeutów w kooperacji ze
specjalistami z innych krajów. Oparta
jest na doświadczeniach rehabilitantów
pracujących z urządzeniem Redcord
oraz
na
zasadach
naukowych,
które swoje potwierdzenie znajdują
w wynikach wielu eksperymentów
przeprowadzonych na całym świecie.
Po więcej informacji zapraszamy na:
www.redcord.com.pl
Prowadzimy
również
szkolenia
m.in. z zakresu pracy metodą Neurac,
więcej na:
Konstrukcja sufitowa z dwoma
trawersami, rozmiar 180 cm x 77 cm,
max. obciążenie 150 kg.
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www.ckmed.pl
Dodatkowy trawers do konstrukcji
sufitowej.

Redcord

Elementy składowe zestawów

Nóżki do konstrukcji sufitowych i stelaże do montażu
pojedynczych aparatów:

Stelaż do pojedynczych aparatów
o regulacji wys. w zakresie 26-87 cm,
dla sufitów o wysokości 266-327 cm,
max. obciążenie 250 kg.

Dodatkowe nóżki do mocowania
stelażu o dł. od 15 do 120 cm,
max. obciążenie 200 kg.

Dodatkowe nóżki do stelaża dla
pojedynczych aparatów, łączna
regulacja wysokości w zakresie
88-187 cm, dla sufitów o wysokości
328-427 cm, max. obciążenie 250 kg.

Podwieszki:

Podwieszka wąska zakończona
metalowym kółkiem, rozmiar
94,5 cm x 10 cm x 4,5 mm,
max. obciążenie 100 kg.

Podwieszka szeroka zakończona
metalowym kółkiem, strona wewnętrzna
pokryta warstwą antypoślizgową, rozmiar
85 cm x 23,5 cm x 5 mm,
max. obciążenie 100 kg.

Podwieszka dzielona zakończona
metalowym kółkiem, rozmiar
73 cm x 10 cm x 3 mm,
max. obciążenie 100 kg.

Uwaga: pranie mechaniczne w temperaturze do 60°C, dla podwieszki szerokiej do 40°C

Linki zwykłe i elastyczne:

Komplet 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem,
dł. 30 lub 60 cm, kolor czerwony,
max. obciążenie 150 kg.

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem,
mały opór (czarne) lub duży opór (czerwone), dł. 30 cm,
max. obciążenie 10 kg.
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Redcord

Elementy składowe zestawów

Linki zwykłe i elastyczne:

Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem,
mały opór (czarne) lub duży opór (czerwone), dł. 60 cm, max. obciążenie 10 kg.

Linka czerwona z zaczepem 5 m,
max. obciążenie 150 kg.

Właściwości linek elastycznych:
Elastyczność [%]:

33

50

100

150

Linki czarne:

4,0

4,7

6,7

8,6

Linki czerwone:

8,0

9,2

13,0

18,0

Akcesoria:

Poduszka sensomotoryczna Redcord
Balance o śr. 33 cm, wys. 65 mm,
max. obciążenie 150 kg.

Wałek REDCORD ROLL o wymiarach
56 x 15 cm (twardy).

Wieszak na akcesoria Hook Rail,
długość 51 cm.

Komplet 2 szt. uchwytów zwykłych
z zaczepem, max. obciążenie 100 kg.

Komplet 2 szt. uchwytów Power Grip,
max. obciążenie 100 kg.

Zestaw Door Fix pozwalający na
zawieszenie aparatów w wersji
Mini na drzwiach.
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Redcord

Elementy składowe zestawów

Skład zestawów Redcord Medical:
Redcord
Workstation
Professional 3

Redcord
Workstation
Wall 3

Redcord
Workstation
Professional
Floor Stand

Redcord Rehab
Pro Plus

Redcord Rehab
Pro

Konstrukcja sufitowa z 3 trawersami

1

-

-

-

-

Konstrukcja sufitowa z 2 trawersami

-

-

-

-

-

Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową z 3 trawersami

-

1

-

-

-

Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową z 2 trawersami

-

-

-

-

-

Konstrukcja podłogowa z konstrukcją sufitową z 3 trawersami

-

-

1

-

-

Nazwa

Konstrukcja podłogowa z konstrukcją sufitową z 2 trawersami

-

-

-

-

-

Redcord Trainer

3

3

3

1

1

Redcord Axis

1

1

1

1

-

Kpl. uchwytów zwykłych

4

4

4

2

1

Kpl. uchwytów Power Grip

1

1

1

1

1

Podwieszka wąska

2

2

2

2

2

Podwieszka szeroka

2

2

2

1

1

Podwieszka dzielona

1

1

1

1

1

Linka zwykła 60 cm, czerwona

2

2

2

2

2

Linka zwykła 30 cm, czerwona

2

2

2

-

-

Linka elastyczna 30 cm, czarna

2

2

2

-

-

Linka elastyczna 30 cm, czerwona

2

2

2

-

-

Linka elastyczna 60 cm, czarna

2

2

2

2

2

Linka elastyczna 60 cm, czerwona

2

2

2

2

2

Poduszka sensomotoryczna

2

2

2

2

2

Wałek Redcord Roll

1

1

1

-

-

Kpl. akcesoriów

1

1

1

1

1

Skład zestawów Redcord Active:
Nazwa

Redcord
Active
Pro Plus

Redcord
Active Pro

Redcord
Tandem
Station

Redcord
Home
Gym

Redcord
Portable Gym

Redcord
Mini Extra

Redcord
Mini

Konstrukcja przyścienna Wall Stand

-

-

-

-

-

-

-

Redcord Trainer

1

1

2

1

-

-

-

Redcord Axis

1

-

1

-

-

-

-

Redcord Mini

-

-

-

-

1

1

1

Kpl. uchwytów zwykłych

2

1

3

1

1

1

1

Kpl. uchwytów Power Grip

1

1

1

1

1

1

-

Podwieszka wąska

2

2

2

-

-

-

-

Podwieszka szeroka

1

1

1

1

1

-

-

Linka elastyczna 60 cm, czarna

-

-

2

-

-

-

-

Linka elastyczna 60 cm, czerwona

2

2

2

-

-

-

-

Poduszka sensomotoryczna

2

2

2

-

-

-

-

Mata Redcord

-

-

-

-

-

-

-

Redcord Doorfix (para)

-

-

-

-

1

1

-

Kpl. akcesoriów

1

1

1

1

1

1

1

Torba transportowa

-

-

-

-

1

1

1
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Manuthera

Zaawansowany stół do chiropraktyki, technik manualnych i osteopatii

Manuthera 242 to najwyższej jakości zaawansowany stół do chiropraktyki,
technik manualnych i osteopatii. Do jego produkcji wykorzystano zaawansowane
rozwiązania technologiczne oraz wysokogatunkowe materiały. Manuthera 242
zapewnia komfort pracy, wspomaga pracę terapeuty oraz umożliwia kompleksową
rehabilitację pacjenta. Jego wszechstronne zastosowanie świetnie sprawdza
się w różnego typu placówkach medycznych, takich jak szpitale czy ośrodki
rehabilitacyjne, prywatnych praktykach lekarskich i gabinetach masażu. Głównymi
atutami stołu są: łagodne ustawienie pozycji pacjenta, możliwość prowadzenia
terapii mobilizującej w 3 płaszczyznach oraz ergonomiczna konstrukcja. Manuthera
242 cechuje się również oryginalnym wzornictwem oraz wysoką wytrzymałością.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szeroki zakres regulacji góra-dół,
elektroniczny system pionizacji,
blokowane kółka ułatwiające przemieszanie,
regulowana dolna część z dodatkowym podnóżkiem,
zagłówek z możliwością zginania na 2 sposoby,
możliwość ruchu w 3 płaszczyznach,
2-częściowa sekcja piersiowa zapewniająca ruch rotacyjny 3D oraz ruchy
w poziomie,
wielopozycyjna sekcja nożna,
funkcja uskoku trakcyjnego ułatwiająca większą manipulację w okolicy biodrowej,
regulowane podłokietniki z możliwością ruchów bocznych, które mogą być
wykorzystane także jako wsporniki boczne,
system stabilizujący pełną blokadę części przedniej i tylnej.

Dane techniczne:
Szerokość [cm]:
Długość całkowita [cm]:
Zakres regulacji wysokości [cm]:
Pionizacja góra/dół [°]:
Kąt regulacji zagłówka (3D) w pionie/poziomie [°]:
- zakres ruchu [°]:
- nachylenie w przód [cm]:
Zakres ruchów podłokietników w pionie [cm]:
Zakres ruchów górnej cz. klatki piersiowej (3D) [°]:
Zakres ruchów dolnej części (3D) [°]:

54
190
49-105
52/32
+35/-35
0/18
+28/-5
+3/23
+15/-13
21,5/ -40

Zakres ruchów podnóżka [°]:

0/85

- w pionie [°]:

0/90

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Waga całkowita [kg]:

170

System elektryczny [V]:

24
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Capre F

Capre FX

Stół do rehabilitacji

Stół do rehabilitacji

Lojer Capre F to funkcjonalny i wytrzymały stół do rehabilitacji.
Możliwość modyfikacji oraz regulacji wysokości stołu,
podłokietników, zagłówka i sekcji bocznej zapewnia ergonomiczne
warunki pracy, komfort oraz efektywność zabiegów. Leżysko stołu
Lojer CAPRE F zostało pokryte wysokogatunkową tapicerką SKAI.
Dzięki gładkiej powierzchni i zabudowanemu silnikowi stół jest
łatwy w utrzymaniu czystości.

Lojer Capre F to stół terapeutyczny zaprojektowany z myślą
o najbardziej wymagających użytkownikach. Stół wyróżnia
się anatomicznie ukształtowanym leżyskiem, zapewniającym
wyjątkowy komfort podczas zabiegu. Wytrzymała, odporna na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne tapicerka jest łatwa
w utrzymaniu czystości. Pełna regulacja stołu oraz cichy silnik
gwarantują efektywną terapię, bez obciążania terapeuty. Lojer
CAPRE FX może być wykorzystywany również jako fotel.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• 3 lub 5 sekcji,
• bardzo niska minimalna wysokość,
• bezskokowa regulacja podłokietników, zagłówka i kąta
nachylenia sekcji nożnej,
• ukryty silnik (24V),
• wyłącznik bezpieczeństwa zasilania głównego (opcja),
• do wyboru 16 kolorów wysokiej jakości tapicerki SKAI (w tym
tapicerka antybakteryjna).

• 3 lub 5 sekcji,
• składane podłokietniki, które mogą służyć również jako
wsporniki boczne,
• pełna regulacja,
• cichy silnik,
• stabilna konstrukcja,
• kółka oraz listwa do regulacji wysokości za pomocą stopy,
• możliwość używania regulatora wysokości na podczerwień,
• 5 alternatywnych wzorów tapicerek poza wzorem
podstawowym,
• 2-kolorowa, łatwa w utrzymaniu czystości tapicerka SKAI,
• szeroki wybór akcesoriów dodatkowych,
• gwarancja: konstrukcja stalowa 10 lat, silniki i tapicerka 2 lata.

Dane techniczne:
Szerokość [cm]:
Długość całości [cm]:
Waga całkowita [kg]:
Zakres regulacji wysokości [cm]:

55, 65 lub 75
201
95
silnik elektryczny: 45-92

Dane techniczne:

silnik hydrauliczny: 49-90
Kąt regulacji sekcji nożnej [°]:
Kąt regulacji zagłówka [°]:
Zakres regulacji podłokietników [cm]:
Zakres regulacji kąta podłokietników [°]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
System elektryczny [V]:

-12/+70
-90/+35

Szerokość [cm]:

55, 65 lub 75
202

Długość całości [cm]:

34

Zakres regulacji wysokości [cm]:

50

Kąt regulacji części dolnej [°]:

-12/+70

210

Maksymalne obciążenie [kg]:

250

48-88

24
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Typy ram dolnych:

F0
Rama F0 składa się z 2
antypoślizgowych gumowych
stopek i 2 małych kółek,
ułatwiających transport stołu.
System jest rekomendowany
dla osób, które rzadko
przestawiają stół.

Pivot sterowany
elektrycznie

Półautomatyczny system
blokowania boczków

Zagłówek z wyprofilowanym
otworem na twarz

Opuszczane boczki
zagłówka

Otwory na
bananki

System płynnej, bezśrubowej
regulacji boczków zagłówka
(SmartS4Arms)

System zabezpieczający
przed niepożądaną
zmianą ustawień stołu
(PAS)
System elektrycznej
regulacji wysokości za
pomocą technologii
(Hallotronic®)
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F4
Rama F4 składa się
z 4 unoszonych kół
kierunkowych z centralnym
mechanizmem blokowania
oraz 4 antypoślizgowych,
gumowych stopek. System
pozwala na sprawne
przemieszczanie stołu.

Relingi do zamocowania
pasów

Dwuwarstwowa tapicerka wykonana
z atestowanych materiałów

System zwiększający
stabilność sekcji nożnej

Rączka zwalniająca
sprężynę gazową

Niezawodny siłownik
elektryczny

Dźwignia mechanizmu
centralnego blokowania
w systemie F4

Antypoślizgowe gumowe
stopki z regulacją wysokości do 1 cm
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Terapeuta M-S2

Długość: 202 cm

Wysokość: 47-95 cm

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Szerokość: 69 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Waga: 80/95 kg

kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 47 do 95 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

40°

70°

46 cm

155 cm

Dostępne modele:
M-S2.F0:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.
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M-S2.F4:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Terapeuta M-S3

Długość: 205 cm

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Wysokość: 47-95 cm

Szerokość: 69 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

kg

Waga: 85/100 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron
stołu,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 47 do 95 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
M-S3.F0:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.

M-S3.F4:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Terapeuta M-P3

Długość: 205 cm

Wysokość: 51-99 cm

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota

Szerokość: 69 cm

kg

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

kg

Waga: 95/110 kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota,
pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu
stron stołu,
system profili aluminiowych zwiększający stabilność sekcji nożnej,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 51 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

30°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
M-P3.F0:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.
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M-P3.F4:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Terapeuta M-S5

Długość: 205 cm

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Wysokość: 47-95 cm

Szerokość: 69 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

kg

Waga: 92/107 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków
zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa
się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed
niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron
stołu,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu
wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 47 do 95 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2
stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo
nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
M-S5.F0:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.

M-S5.F4:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Terapeuta M-P5

Długość: 205 cm

Wysokość: 51-99 cm

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota

Szerokość: 69 cm

kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

kg

Waga: 102/117 kg

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota,
pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków
zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa
się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed
niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej,
system profili aluminiowych zwiększający stabilność sekcji nożnej,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu
wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 51 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2
stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo
nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

30°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
M-P5.F0:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.
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M-P5.F4:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Terapeuta M-S7

Długość: 205 cm

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Wysokość: 47-95 cm

Szerokość: 69 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

kg

Waga: 95/110 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków
zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa
się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed
niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,
opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron
stołu,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu
wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 47 do 95 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2
stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo
nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
M-S7.F0:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.

M-S7.F4:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Terapeuta M-P7

Długość: 205 cm

Wysokość: 51-99 cm

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota

Szerokość: 69 cm

kg

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

kg

Waga: 105/120 kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota,
pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków
zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa
się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed
niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,
opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron,
system profili aluminiowych zwiększający stabilność sekcji nożnej,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 51 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2
stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo
nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

30°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
M-P7.F0:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.
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M-P7.F4:

7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Terapeuta E-S2

Długość: 202 cm

2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji
i badań diagnostycznych

Wysokość: 47-95 cm

Szerokość: 69 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

kg

Waga: 80/95 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji i badań diagnostycznych,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do +85°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyn gazowych zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 47 do 95 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
opcjonalnie relingi do zamocowania pasów lub 2 składane barierki boczne
zabezpieczające przed spadnięciem pacjenta.

85°

-20°

69 cm

129 cm

Dostępne modele:
E-S2.F0:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.

E-S2.F4:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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66 Kinezyterapia
225

Maksymalne obciążenie [kg]:
230/50

225

85/100

47-95

0/+85

-

-70/+40

Pressure BioFeedback Stabilizer
jest prostym urządzeniem działającym
w oparciu o zmiany ciśnienia w mankiecie
napełnionym powietrzem. Pozwala na
kontrolowane i precyzyjne wykonywanie
ćwiczeń mięśni odpowiedzialnych za
stabilizację kręgosłupa.

230/50

80/95

Masa maksymalna F0/F4 [kg]:

Zasilanie [V/Hz]:

47-95

-

Kąt regulacji sekcji nożnej [°]:

Regulacja wysokości [cm]:

-

-70/+40

3

205 x 69

202 x 69
2

M-S3

M-S2

Kąt regulacji sekcji środkowej [°]:

Kąt regulacji zagłówka [°]:

Ilość sekcji:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

Dane techniczne:

Terapeuta

230/50

225

95/110

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

3

205 x 69

M-P3

230/50

225

102/117

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

5

205 x 69

M-P5

Koziołek / Taboret
Ergonomiczne,
wygodne
koziołki
i taborety dla lekarzy oraz terapeutów.
Wysoka jakość wykonania oraz możliwość
regulacji wysokości. Obicie siedziska
dostępne w kolorystyce tapicerki stołów.

230/50

225

92/107

47-95

0/+85

-

-70/+40

5

205 x 69

M-S5

230/50

225

95/110

47-95

0/+85

-

-70/+40

7

205 x 69

M-S7

230/50

225

105/120

51-99

-30/+85

0/+30

-70/+40

7

205 x 69

M-P7

230/50

225

80/95

47-95

-

-

-20/+85

2

205 x 69

E-S2

Terapeuta O-S5

Długość: 205 cm

5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej

Wysokość: 47-95 cm

Szerokość: 59 cm

Cechy charakterystyczne:

kg

Waga: 92/107 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

• 5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej,
• wąski zagłówek (31 cm) regulowany przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do
+40°),
• zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
• podnoszone boczki sekcji środkowej, umożliwiające poszerzenie leżyska
w razie potrzeby,
• łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°),
• rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej,
• ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
• łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
• relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
• Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 47 do 95 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
• Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
• zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
• malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
• antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
O-S5.F0:

5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej
z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek
i 2 antypoślizgowych stopek.

O-S5.F4:

5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z centralnym mechanizmem blokowania i 4 antypoślizgowych
stopek.
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Terapeuta O-P5

Długość: 205 cm

Wysokość: 51-99 cm

5-sekcyjny stół do osteopatii
i terapii manualnej z funkcją pivota

Szerokość: 59 cm

Cechy charakterystyczne:

kg

Waga: 102/117 kg

kg

Obciążenie: 225 kg

Ustawienia i wymiary:

• 5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej z pozycją pivota,
• pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
• wąski zagłówek (31 cm) regulowany przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do
+40°),
• zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
• podnoszone boczki sekcji środkowej, umożliwiające poszerzenie leżyska
w razie potrzeby,
• łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°),
• rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej,
• system profili aluminiowych zwiększający stabilność sekcji nożnej,
• ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza
światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
• łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
• relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
• Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 51 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
• Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
• zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
• malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
• antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

85°
40°

30°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
O-P5.F0:

5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej
z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2
antypoślizgowych stopek.
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O-P5.F4:

5-sekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z centralnym mechanizmem blokowania i 4 antypoślizgowych
stopek.

Galaxy Mercury S2 Classic

Długość: 202 cm

Wysokość: 50-101 cm

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz (bez zaślepki),
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
system elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota (od 50 do 101 cm),
autoryzacja przy pomocy kluczyka w pilocie ręcznego sterowania,
antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

2-sekcyjny stół
do masażu i rehabilitacji

Waga: 76 kg

kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

40°

70°

Rama Classic:

46 cm

155 cm

Dostępne modele:
Mercury S2 Classic:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.
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Galaxy Mercury S2

Długość: 202 cm

Wysokość: 50-101 cm

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

kg

Waga: 81/93 kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
szerokość tapicerki 80 cm (opcja),
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn
górnych, ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

40°

70°

46 cm

155 cm

Dostępne modele:
Mercury S2.F0: 2-sekcyjny

stół
do
masażu
i
rehabilitacji
z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek
i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Mercury S2.F4: 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem

jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z centralnym mechanizmem blokowania oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Galaxy Mercury S4

Długość: 202 cm

Wysokość: 50-101 cm

4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Waga: 86/98 kg

kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków
zagłówka, oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa
się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed
niepożądanym przesunięciem boczków zagłówka w czasie terapii,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2
stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo
nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
szerokość tapicerki 80 cm (opcja),
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn
górnych, ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

40°

70°

46 cm

155 cm

Dostępne modele:
Mercury S4.F0: 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem

jezdnym, składającym się z 2 małych
i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

kółek

Mercury S4.F4: 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem

jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Galaxy Jupiter S3

Długość: 205 cm

Wysokość: 50-101 cm

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

kg

kg

Waga: 87/99 kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu
stron stołu,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
szerokość tapicerki 80 cm (opcja),
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn
górnych, ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

90°
40°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
Jupiter S3.F0:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.

72 Kinezyterapia

Jupiter S3.F4:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Galaxy Jupiter S5

Długość: 205 cm

Wysokość: 50-101 cm

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

kg

Waga: 92/104 kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków zagłówka,
oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk
dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem
boczków zagłówka w czasie terapii,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach
kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce
tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy
stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych
i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas
przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający
przed
niepożądaną
zmianą
ustawień
stołu
wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo
nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
szerokość tapicerki 80 cm (opcja),
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn górnych,
ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

90°
40°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
Jupiter S5.F0:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 2 małych kółek
i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Jupiter S5.F4:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Galaxy Saturn P3

Długość: 205 cm

Wysokość: 52-103 cm

3-sekcyjny stół
do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

kg

kg

Waga: 93/105 kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota,
pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°),
rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu
wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce
tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy
stołu (od 52 do 103 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych
i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas
przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający
przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne
klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania
zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
szerokość tapicerki 80 cm (opcja),
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn górnych,
ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

90°
40°

24°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
Saturn P3.F0:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych,
gumowych stopek.
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Saturn P3.F4:

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Galaxy Saturn P5

Długość: 205 cm

Wysokość: 52-103 cm

5-sekcyjny stół
do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota

Szerokość: 64 cm

kg

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Waga: 98/110 kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota,
pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
SmartS4Arms - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji boczków zagłówka,
oparty o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk
dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem
boczków zagłówka w czasie terapii,
łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +90°),
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach
kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce
tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy
stołu (od 52 do 103 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych
i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas
przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający
przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne
klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania
zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
szerokość tapicerki 80 cm (opcja),
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn górnych,
ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

90°

40°

24°

70°

46 cm

54 cm

101 cm

Dostępne modele:
Saturn P5.F0:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 2 małych kółek
i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Saturn P5.F4:

5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych
z
centralnym
mechanizmem
blokowania
oraz
4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Galaxy Mercury E-S2

Długość: 209 cm

Wysokość: 50-101 cm

Szerokość: 64 cm

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji
i badań lekarskich

kg

Waga: 93/105 kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:

2-sekcyjny stół do masażu, rehabilitacji i badań diagnostycznych,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do +85°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
otwory na bananki,
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system
zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać
bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota
bądź pedału nożnego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
relingi do zamocowania pasów,
dodatkowe, regulowane przy pomocy sprężyn gazowych oparcia kończyn
górnych, ułatwiające wykonywanie drenażu i masażu limfatycznego (opcja).

85°

-20°

69 cm

129 cm

Dostępne modele:
Mercury E-S2.F0:

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem
jezdnym, składającym się z 2 małych kółek
i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Mercury E-S2.F4: 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem

jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół
kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania
oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Classic
System jezdny, składający się z 2 małych
kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych
stopek.

Typy ram dolnych:

nie

230/50

200

81/93

50-101

-

-

-70/+40

F0
System jezdny, składający się z 2 małych
kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych
stopek.

230/50

200

Maksymalne obciążenie [kg]:

Zasilanie [V/Hz]:

76

Masa maksymalna F0/F4 [kg]:

50-101

-

Kąt regulacji sekcji nożnej [°]:

Regulacja wysokości [cm]:

-

-70/+40

nie

2

202 x 64

202 x 64
2

Mercury S2

Mercury S2 Classic

Kąt regulacji sekcji środkowej (pivot) [°]:

Kąt regulacji zagłówka [°]:

Opuszczane boczki zagłówka [°]:

Ilość sekcji:

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

Dane techniczne:

Galaxy

230/50

200

87/99

50-101

0/+90

-

-70/+40

nie

3

205 x 64

Jupiter S3

230/50

200

93/105

52-103

-12/+90

0/+24

-70/+40

nie

3

205 x 64

Saturn P3

F4
System
jezdny,
składający
się
z 4 unoszonych kół kierunkowych
z centralnym mechanizmem blokowania
i 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

230/50

200

86/98

50-101

-

-

-70/+40

tak

4

202 x 64

Mercury S4

230/50

200

99/111

52-103

-12/+90

0/+24

-70/+40

tak

5

205 x 64

Saturn P5

Wersja hydrauliczna
Nowość! Teraz linia stołów Galaxy
dostępna również z hydrauliczną
regulacją wysokości.

230/50

200

92/104

50-101

0/+90

-

-70/+40

tak

5

205 x 64

Jupiter S5

Stoły hydrauliczne Galaxy

Rama F0-H:

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stół do masażu i rehabilitacji z hydrauliczną regulacją wysokości,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
hydrauliczna regulacja wysokości z obciążeniem do 200 kg,
regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego dostępnego po obu stronach
stołu,
antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

Dane techniczne:

Rama F4-H:

Mercury S2

Mercury S4

Jupiter S3

Saturn P3

Jupiter S5

Saturn P5

202 x 64

202 x 64

205 x 64

205 x 64

205 x 64

205 x 64

2

4

3

3

5

5

-70/+40

-70/+40

-70/+40

-70/+40

-70/+40

-70/+40

Kąt regulacji sekcji środkowej
(pivot) [°]:

-

-

-

0/+24

-

0/+24

Kąt regulacji sekcji nożnej [°]:

-

-

0/+90

-12/+90

0/+90

-12/+90

Regulacja wysokości [cm]:

49-91

49-91

49-91

51-93

49-91

51-93

Masa maksymalna F0/F4 [kg]:

82/94

87/99

88/100

94/106

93/105

98/110

200

200

200

200

200

200

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:
Ilość sekcji:
Kąt regulacji zagłówka [°]:

Maksymalne obciążenie [kg]:
Zasilanie [V/Hz]:
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Akcesoria i kolorystyka
dla linii stołów Terapeuta i Galaxy

Wieszak do ręczników
papierowych
Aby
zamówić
wieszak
do
ręczników papierowych proszę
wskazać model stołu, w jakim ma
zostać zamontowany.

1

Informacje do zamówień

2

3

Numer
001
002-xx
003
004

4

5

7

6

8

Opis
Wieszak do ręczników papierowych (1)
Bananki do stabilizacji (2)
Pas do stabilizacji (3)
Klin Kaltenborna (4)

005-xx

Klin (70 x 60 x 25 cm) (5)

006-xx

Klin (50 x 35 x 20 cm) (6)

007-xx

Wałek (60 x 15 cm) (7)

008-xx

Półwałek (60 x 15 x 10 cm) (8)

009-xx

Półwałek (60 x 15 x 15 cm) (9)

010-xx

Klin (40 x 30 x 12 cm) (10)

011-xx

Wałek (60 x 10 cm) (11)

012-xx

Wałek (60 x 20 cm) (12)

9
Przy zamawianiu wybranych akcesoriów prosimy o podanie
numeru części oraz koloru tapicerki, np.: aby zamówić czarny
wałek proszę wpisać: Wałek 007-08.

10

11

12

Kolory tapicerki:
Przyjemna w dotyku i wykonana z wysokiej jakości materiałów tapicerka stanowi
doskonałe wykończenie stołów do masażu i rehabilitacji firmy Meden-Inmed.
Dzięki bogatej palecie kolorystycznej oraz unikatowym właściwościom tapicerka
spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
•
•
•
•

duża wytrzymałość na działanie ognia
wysoka odporność na ścieranie
wysoka odporność na zabrudzenia
materiał wodoodporny

Wysokiej jakości wykończenie

00 ecru

01 beżowy

02 niebieski

03 granatowy

04 terakota

05 brązowy

06 szary

07 grafitowy

08 czarny

09 czerwony

10 jasno-zielony

11 miodowy

12 morski

13 pomarańczowy

14 limonka

15 błękitny

Elektryczna regulacja pivota

Regulowane stopki
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WaveMotion

Nowoczesny stół do technik manualnych
w przestrzeni trójwymiarowej

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Unikalna terapia WaveMOTION zapewnia pacjentom uczucie odciążenia
oraz umożliwia pracę manualną w przestrzeni trójwymiarowej. WaveMOTION
to zaawansowana metoda manualna, która pozytywnie oddziałuje na:
•
•
•
•
•
•
•

sprawność mięśniową oraz wzorzec oddechowy,
układ limfatyczny i krwionośny,
propriocepcję,
funkcje równowagi,
wrażliwość na ból,
stawy i kręgosłup,
nastrój i uczucie relaksu.

Ciężko wyobrazić sobie inny zabieg, który prowadziłby do tak głębokiej relaksacji
dającej uczucie podobne do hydroterapii. Terapia WaveMOTION narodziła się
po latach pracy z terapeutami manualnymi i osteopatami oraz przy zastosowaniu
najnowszych technologii. Blat stołu może być obracany o 360 stopni oraz pochylany
w obu osiach.
Matthias Kühl, praktyk od 20 lat oraz dyrektor firmy Clap Tzu, opracował
tą specjalistyczną metodę przy współudziale wielu innych terapeutów oraz
inspirując się osteopatią, techniką harmoniczną Prof. Eyal Lederman’a oraz różnymi
technikami oddziaływania na stawy i punkty spustowe. Efekt jest zaskakujący
– dzięki delikatnym, rytmicznym ruchom w krótkim czasie wprowadzamy pacjenta
w stan głębokiej relaksacji dzięki czemu łatwiej osiągnąć jest efekt terapeutyczny.
Stoły WaveMOTION są przez wielu terapeutów wykorzystywane również do pracy
innymi metodami.

Zastosowanie w:
•
•
•
•

rehabilitacji,
mobilizacjach,
osteopatii,
schorzeniach na tle stresowym (nerwobóle,
neuralgia),
• problemach neurologicznych (w tym przy
spastyczności),
• bólach niespecyficznych.

Dostępne modele:
• S1: 1-sekcyjny,
• S2: 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem,
• S4: 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
oraz regulowanymi podłokietnikami.

Opcje dodatkowe:
• tapicerka odporna na
kolorystyka),
• podgrzewane leżysko.

olejki

(inna

-

tak

Regulacja wysokości:

tak

tak

tak

„Matthias Kühl wyznaczył nowy trend
w projektowaniu stołów do rehabilitacji,
prezentując opinii publicznej model
WaveMOTION. Praca z tym stołem
pozwala na zastosowanie wielu technik
osteopatycznych praktycznie bez wysiłku
ze strony terapeuty, z zachowaniem
wysokiej skuteczności zabiegu!”

Masa maksymalna [kg]:

145

145

145

Thorsten Liem

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

150

150

Niemiecka Akademia Medycyny Osteopatycznej

230/50

230/50

230/50

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

S1

S2

S4
202 x 75

202 x 75

202 x 75

Ilość sekcji:

1

2

4

Opuszczane boczki zagłówka:

-

nie

tak
tak

Regulacja zagłówka:

Zasilanie [V/Hz]:
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Matador S2

Długość: 202 cm

Stół do masażu i rehabilitacji

Wysokość: 48-95 cm

Szerokość: 69 cm

Stół do masażu i rehabilitacji Matador jest idealnym wyborem do masażu,
kinezyterapii i fizjoterapii.
Lekka, wytrzymała, malowana proszkowo stalowa rama z leżyskiem obitym
tapicerką, wykonaną z najwyższej jakości sztucznej skóry w wielu kolorach,
zapewnia niezawodność i wygodę w codziennej pracy terapeuty.

Waga: 60 kg

kg

kg

Obciążenie: 160 kg

Akcesoria dodatkowe:
•
•
•
•

uchwyt rolki papieru,
wydźwig F2 (2 koła kierunkowe),
bananki,
zaślepka otworu na twarz.

Stół do masażu i rehabilitacji Matador to idealne połączenie wysokiej jakości
i niskiej ceny. To sprawia, że Matador jest świetnym rozwiązaniem dla salonów
masażu, ośrodków rehabilitacyjnych oraz fizjoterapeutycznych.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz (bez zaślepki),
dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych według wzornika dla stołów Galaxy i Terapeuta,
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
malowana proszkowo, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
system elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota (od 48 do 95 cm),
siłownik do regulacji wysokości o sile min. 6000 N,
antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu.

Dostępne modele:
Pozostałe
dostępne modele:
Matador S1:

1-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym F0, składającym
się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Matador S3: 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym F4,

składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.
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Gymna One

Stoły do masażu i rehabilitacji

Z przyjemnością przedstawiamy nowość na rynku stołów do masażu i rehabilitacji: gymna.ONE!
Nowa seria ekskluzywnych stołów do masażu i rehabilitacji wyróżnia się na tle konkurencji, nie tylko przez wyjątkowy design, ale także
zastosowanie szeregu nowoczesnych technologii odpowiadających na potrzeby terapeuty i pacjenta.

Cechy charakterystyczne stołów serii gymna.ONE:

Nowoczesny design

Bezszwowe podparcie
twarzy Ergomax łatwo
wyjąć i umyć. Dzięki
ergonomicznemu
kształtowi może być
umieszczone na
2 sposoby. Innowacyjne
narzędzie do pracy
w higieniczny sposób

Długie podłokietniki
zapewniają
wystarczająco dużo
miejsca, żeby wygodnie
opuścić ramiona.
Pacjent będzie czuł się
bezpieczny i całkowicie
zrelaksowany

Tapicerka
dostępna w pięciu
eleganckich wersjach
kolorystycznych

Funkcja podgrzewania
leżyska z unikalnym,
trzystopniowym
systemem doboru
temperatury
- sterowana za pomocą
bezprzewodowego
pilota

Boczne wsporniki dla
ergonomicznej pozycji
pracy

Zastosowanie
wytrzymałych,
naturalnych materiałów
jak drewno i aluminium

I-CONTROL:
inteligentny system
nożnej regulacji
wysokości

Kształt leżyska
współgra z naturalną
anatomią ludzkiego
ciała, zapewniając
pacjentowi stabilne
i bezpieczne ułożenie

System Easymove
wysuwa kółka jezdne
stołu pozwalając na
jego transport

GSP - oznacza, że
siła nacisku podczas
zabiegu utrzymuje
jednakową intensywność,
a stół optymalizuje
wykorzystanie energii.
gymna.ONE oferuje
stabilną platformę roboczą

Optymalnie
ukształtowane pokrycia
podstawy ukrywają
wszystkie mechanizmy
stołu, dzięki czemu
stół gymna.ONE
jest elegancki
i łatwy w utrzymaniu
w czystości
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Gymna One

Stoły do masażu i rehabilitacji

Dostępne modele stołów serii gymna.ONE:
GYMNA.ONE T7
• siedmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50-100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej
strony,
• podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38oC,
• sekcja zagłówka z opuszczanymi boczkami (-72 do +30o),
• część środkowa (0 do +20o) i podnóżek (0 do +75o) regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
• wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX,
• system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym
kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami,
• możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej i lędźwiowej,
• możliwość zablokowania funkcji stołu.
GYMNA.ONE T7 CARBON BLACK
Wersja z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.
GYMNA.ONE T7 EMS
Stół T7 z elektryczną regulacją części środkowej.
GYMNA.ONE T7 EMS CARBON BLACK
Wersja stołu T7 EMS z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.
GYMNA.ONE Q8
• ośmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50-100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej
strony,
• podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38oC,
• sekcja zagłówka z opuszczanymi boczkami (-72 do +30o) regulowana za pomocą sprężyny gazowej, pozycja “siedzisko” i część
środkowa (0 do 20o) regulowane elektrycznie,
• wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX,
• system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym
kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami,
• możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej,
• możliwość zablokowania funkcji stołu.
GYMNA.ONE Q8 CARBON BLACK
Wersja z tapicerką w kolorze Carbon i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem.

Ekskluzywna wersja stołów CARBON BLACK:

Poduszki gymna.ONE Carbon Black
w kolorze węgla, odzwierciedlają
ponadczasowość i klasyczny styl.

Zamknięta podstawa wykonana
z wysokiej jakości sklejki bukowej
wykończona satynowym czarnym
laminatem.
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Stoły GymnaUniphy

Linie stołów Advanced

Gymna – najwyższa jakość i funkcjonalność, gwarancja bezpieczeństwa, unikatowy design oraz łatwość użytkowania.
Firma GymnaUniphy to wiodący na rynku światowym belgijski wytwórca urządzeń i wyposażenia do fizykoterapii i rehabilitacji, stawiający
na pierwszym miejscu jakość i niezawodność swoich produktów.
Stoły do zabiegów i badań firmy Gymna są znane profesjonalistom od 35 lat. Ich ergonomiczna budowa, profesjonalizm wykonania oraz
wysoka jakość użytych materiałów gwarantują zadowolenie z użytkowania przez wiele lat.

1
2
3
4

7

8
9
10

5
6

Cechy charakterystyczne stołów firmy GymnaUniphy:
1. Specjalnie zaprojektowany otwór na twarz niepozostawiający
śladów nacisku na twarzy pacjenta. W zestawie z zatyczką
maskującą.
2. Boczki zagłówka z regulacją położenia, zapewniające
optymalną pozycję do relaksacji szyi, barków i ramion podczas
leżenia twarzą w dół. Możliwość odjęcia boczków od leżyska
przy zabiegach wymagających specyficznych ustawień.
3. Opuszczane w dół podparcia barków, mocowane na
mechanizmie sprężynowym, pozwalające na zwężenie leżyska
i łatwiejszy kontakt z pacjentem podczas zabiegów mobilizacji
kręgosłupa, barku i odcinka szyjnego.
4. Solidne, wytrzymałe i komfortowe leżysko wykończone
wysokiej jakości winylowym obiciem, z wyściełanymi
krawędziami, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji, dostępne
w wielu kolorach.
5. Antypoślizgowe nóżki wykonane z materiału ELASTOLAN®,
przeciwdziałające przesuwaniu się stołu podczas zabiegu.
6. Przemyślana konstrukcja ramy sterującej wysokością leżyska,
zamocowanej wokół podstawy stołu i obsługiwanej stopą,
pozwalająca na dostęp z każdej strony leżyska, niewymagająca
zastosowania siły do obsługi, zapewniająca komfortowe
sterowanie stołem bez konieczności przerywania zabiegu.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa rama jest dopasowana
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do rozmiarów podstawy stołu, nie posiada wystających
elementów, została wyposażona w specjalne zabezpieczenia
chroniące przed przypadkową lub samoczynną zmianą
wysokości stołu.
7. Podstawa stołu w systemie GSP (Gymna Stability Profile)
– innowacyjna konstrukcja ograniczająca sprężynowanie
podstawy stołu, doskonale dostosowująca się do obciążenia
dynamicznego generowanego podczas użytkowania (np.
podczas zabiegów manualnych, gdy pacjent wchodzi na stół
lub schodzi z niego). System GSP gwarantuje, że siła nacisku
generowana przez fizjoterapeutę przekazywana jest do
pacjenta, ograniczając straty związane z rozpraszaniem się na
urządzeniu do minimum.
8. Samosmarujące się łożyska precyzyjne, niewymagające
dodatkowej konserwacji.
9. Gwarancja wieloletniej bezproblemowej pracy podzespołów
dzięki zastosowaniu siłowników i sprężyn gazowych wiodących
producentów europejskich.
10. System unoszonych kół transportowych, zapewniający
łatwe manewrowanie stołem, gdy koła są opuszczone, oraz
niezbędną do pracy stabilizację, gdy koła są podniesione do
góry, a stół opiera się na stopkach.

Gymna Advanced

Stoły do masażu i rehabilitacji

Duoplus Advanced to wysokiej jakości 2-sekcyjny stół z regulacją
wysokości. Sekcja zagłówka regulowana jest za pomocą sprężyny
gazowej z wycięciem na twarz z zatyczką. Stół wyposażony
w system jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych
i 4 stopek. Szerokość leżyska 67 cm.

Duoflex Advanced to 4-sekcyjny stół z regulacją wysokości
z dzielonym zagłówkiem. Sekcja zagłówka regulowana za
pomocą sprężyny gazowej z wycięciem na twarz z zatyczką
oraz opuszczanymi boczkami. Stół wyposażony w system jezdny
składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopek.
Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:
• stół 2-sekcyjny,
• dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama
albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
• leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną
w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
• płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od
-72° do +30°),
• ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
• solidny i stabilny szkielet (GSP),
• mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:
202

Długość [cm]:
Wysokość [cm]:

45-95

Szerokość [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Waga [kg]:

Cechy charakterystyczne:
• 4-sekcyjny stół z dzielonym zagłówkiem (2 regulowane,
zdejmowane podłokietniki),
• dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama
albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
• leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną
w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
• płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od
-72° do +30 °),
• ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
• funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz
maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na
nogi terapeuty,
• solidny i stabilny szkielet (GSP),
• mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

67
150
82

Dane techniczne:
Wyposażenie opcjonalne (dla Duoplus i Duoflex):
121402 - Leżysko o szerokości 600 mm
121403 - Leżysko o szerokości 800 mm
121404 - Zestaw uchwytów na pasy stabilizacyjne
125610 - Elektryczna regulacja sekcji zagłówka

202

Długość [cm]:

45-95

Wysokość [cm]:

67

Szerokość [cm]:

150

Maksymalne obciążenie [kg]:

84

Waga [kg]:
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Gymna Advanced

Trioplus Advanced to stabilny i funkcjonalny stół 3-sekcyjny
z regulacją wysokości oraz pozycją pivota. Sekcja zagłówka
i podnóżka są regulowane za pomocą sprężyn gazowych.
Umożliwia przeprowadzenie szerokiej gamy zabiegów: w pozycji
siedzącej, w pozycji leżącej, w pozycji Trendelenburga, w zgięciu
lędźwiowym, trakcji manualnej i innych. Regulacja wychylenia
części środkowej leżyska wspomaga przeprowadzanie zabiegów
na kręgosłupie, krótki zagłówek o szerokim zakresie regulacji
ułatwia zabiegi na odcinku szyjnym i piersiowym, długi podnóżek
pozwala na uzyskanie funkcji fotela. Stół wyposażony w system
jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych
i 4 stopek. Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:
Wysokość [cm]:
Szerokość [cm]:

Osteoflex Advanced to stabilny i funkcjonalny stół 7-sekcyjny
z regulacją wysokości oraz pozycją pivota. Sekcja zagłówka
i podnóżka są regulowane za pomocą sprężyn gazowych.
Posiada opuszczane boczki zagłówka oraz sekcji środkowej.
Umożliwia przeprowadzenie szerokiej gamy zabiegów jak
Trioplus Advanced. Opuszczane boczki zagłówka pozwalają na
komfortowe ułożenie pacjenta na brzuchu. Opuszczane boczki
sekcji środkowej umożliwiają podejście bliżej terapeucie podczas
wykonywanej terapii manualnej. Stół wyposażony w system
jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopek.
Szerokość leżyska 67 cm.

Cechy charakterystyczne:

• stół 3-sekcyjny z pozycją pivota (od 0° do +20°),
• dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama
albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
• leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną
w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
• płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od
-72° do +30°),
• płynna regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej
(od 0° do +75°),
• ergonomicznie rozmieszczone dźwignie sprężyn gazowych
(automatyczna blokada ustawienia poszczególnych sekcji
leżyska po zwolnieniu dźwigni),
• ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
• funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz
maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na
nogi terapeuty,
• solidny i stabilny szkielet (GSP),
• mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Długość [cm]:

Stoły do masażu i rehabilitacji z pozycją pivota

• stół 7-sekcyjny z pozycją pivota (od 0° do +20°),
• dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama
albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
• leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną
w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
• płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od
-72° do +30°),
• płynna regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej
(od 0° do +75°),
• opuszczane boczki sekcji środkowej,
• ergonomicznie rozmieszczone dźwignie sprężyn gazowych
(automatyczna blokada ustawienia poszczególnych sekcji
leżyska po zwolnieniu dźwigni),
• ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
• funkcjonalny design: optymalny podział na sekcje oraz
maksimum miejsca (na leżysku) dla pacjenta oraz (pod nim) na
nogi terapeuty,
• solidny i stabilny szkielet (GSP),
• mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:
202

Długość [cm]:

45-95

Wysokość [cm]:

67

Szerokość [cm]:

202
45-95
67

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Waga [kg]:

101

Waga [kg]:

110
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Gymna Advanced, G2

Quadroflex Advanced to 6-sekcyjny stół o szerokim wachlarzu
zastosowań, pozwalający na dokładne dopasowanie ułożenia
ciała pacjenta do wymagań terapii dzięki leżysku łamanemu pod
barkami, biodrami i kolanami pacjenta. Elektryczna regulacja
podparcia pleców i ustawień funkcji fotela sprawia, iż jest to
najbardziej uniwersalny stół na rynku.

Stoły do masażu i rehabilitacji

Duoplus Advanced 2-sekcyjny stół do masażu z zagłówkiem
regulowanym za pomocą sprężyny gazowej. Stabilna konstrukcja
na 4 stopkach. Szerokość leżyska 67 cm. Możliwość zamontowania
uchwytu na ręcznik od strony podnóżka.

Cechy charakterystyczne:
Cechy charakterystyczne:
• 6-sekcyjny ergonomiczny stół z pozycją pivota (od 0° do +20°),
• elektryczny system regulacji wysokości za pomocą ramy
wokół stołu,
• zmiana pozycji i wysokości leżyska za pomocą 3 silników
elektrycznych,
• leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną
w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
• płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od
-72° do +30°), regulowane i zdejmowane boczki,
• regulacja sekcji nożnej umożliwiająca uzyskanie funkcji fotela,
• ergonomiczny otwór na twarz wraz z zatyczką,
• precyzja ustawienia każdej pozycji wyjściowej, szybka zmiany
pozycji z leżącej do siedzącej,
• idealny dla zgięcia bocznego i lędźwiowego w połączeniu
z obrotem pacjenta podczas terapii manualnej,
• możliwość przeprowadzenia trakcji barkowej,
• solidny i stabilny szkielet (GSP),
• mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:
Długość [cm]:
Wysokość [cm]:
Szerokość [cm]:

• stół 2-sekcyjny z elektryczną regulacją wysokości za pomocą
pilota nożnego,
• możliwość podjazdu podnośnikiem pacjenta (nie dotyczy
stołów z regulacją wysokości za pomocą ramy),
• dwa systemy regulacji wysokości: elektryczny (specjalna rama
albo przycisk nożny) lub hydrauliczny,
• leżysko pokryte wysokiej klasy imitacją skóry, dostępną
w 8 kolorach, o grubości 40 mm,
• płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej (od
-72° do +30°),
• duży wybór opcji i akcesoriów dodatkowych.

Dane techniczne:
205

Długość [cm]:

50-100

Wysokość [cm]:

67

Szerokość [cm]:

200

Maksymalne obciążenie [kg]:

101

Waga [kg]:

Wyposażenie opcjonalne:
202
45-95
67

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Waga [kg]:

101

150007 - Regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu
150001 - Hydrauliczna regulacja wysokości
150062 - System kółek unoszonych
150002 - Boczki zagłówka (tylko dla stołów G2 DUOPLUS i G2
TRIO)
150003 - Wycięcie na twarz
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Bobath Gymna

Długość: 202 cm

Wysokość: 45-95 cm

1- i 2-sekcyjny stół do terapii metodami Bobath i Vojty

Szerokość: 120 cm

Przeznaczenie:
Stół do usprawniania ruchowego dzieci z uszkodzonym centralnym układem
nerwowym oraz do prowadzenia terapii metodami Bobath i Vojty. Świetnie nadaje
się do rehabilitacji osób dorosłych z neurologicznymi zaburzeniami ruchu, po
udarze mózgu jak również do wszelkiego rodzaju usprawniania ruchowego dzieci
i dorosłych.

kg

Waga: 109/118 kg

kg

Obciążenie: 150 kg

Ustawienia i wymiary:
Bobath-1 Advanced

45-95 cm

Cechy charakterystyczne:
• 1-sekcyjny (Bobath-1 Advanced) lub 2-sekcyjny (Bobath-2 Advanced) stół do
neurorehabilitacji,
• ergonomia i funkcjonalność,
• stabilność i estetyka dzięki podstawie w systemie GSP,
• elektryczny system regulacji wysokości za pomocą pilota nożnego,
• w typie Bobath-2 regulacja zagłówka za pomocą sprężyn gazowych,
• mechanizm jezdny z centralną blokadą kół,
• tapicerka wodoodporna w 8 wersjach kolorystycznych,
• prześwit 15 cm pomiędzy podłogą a ramą umożliwiający podjazd podnośnika
pacjenta,
• antypoślizgowe stopki.

120 cm

200 cm

Bobath-2 Advanced

85°

Wyposażenie opcjonalne:
121409 - dodatkowy pilot nożny,
125652 - dodatkowy pilot ręczny,
100242 - pasy stabilizacyjne,
100224 - poduszeczka pod głowę / brzuch (kolor czarny),
100228 - poduszeczka pod nos (kolor czarny),
100227 - klin duży (kolor czarny),
100226 - klin mały (kolor czarny),
100229 - wałek pod kolana (kolor czarny),
100233 - wałek Bobath (kolor czarny),
125603 - wycięcie na twarz z zatyczką (tylko w typie Bobath-2 Advanced).
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120 cm

80 cm

120 cm

Terapeuta B-S1, B-S2

Długość: 200 cm

Wysokość: 50-99 cm

1- i 2-sekcyjny stół do terapii
metodami Bobath i Vojty

Szerokość: 120 cm

Cechy charakterystyczne:
• 1- lub 2-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty,
• szerokie leżysko,
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
• malowana proszkowo bardzo stabilna konstrukcja stołu,
• Personal Authorization System – system zabezpieczający przed niepożądaną
zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu,
• Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół
podstawy stołu (od 50 do 99 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników
mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo
pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
• zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników,
umiejscowiony w podstawie stołu,
• malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
• antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające
wypoziomowanie stołu,
• możliwość podjechania podnośnikiem pod stół,
• możliwość wyboru szerszego leżyska 140 cm (opcja),
• dla stołów Terapeuta B-S2: 2-sekcyjny stół z zagłówkiem regulowanym za
pomocą sprężyny gazowej.

kg

Waga: 150 kg

kg

Obciążenie: 200 kg

Ustawienia i wymiary:
B-S1

50-99 cm

120 cm

200 cm

B-S2

50-99 cm

Dostępne modele:
121409
- dodatkowy1-sekcyjny
pilot nożny, stół do terapii według metody Bobath i Vojty z systemem jezdnym, składającym
B-S1.F0:

z2
małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.
125652 - dodatkowysię
pilot
ręczny,
100242 - pasy stabilizacyjne,

1-sekcyjny
stół
do terapii
B-S1.F4:
100224
- poduszeczka
pod głowę
/ brzuch
(kolor według
czarny) metody Bobath i Vojty, składający się z 4 unoszonych kół

120 cm

kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych
100228 - poduszeczka pod nos (kolor czarny)
stopek.
100227 - klin duży (kolor czarny)

100226 - klin mały (kolor czarny)

B-S2.F0:

2-sekcyjny stół do terapii według metody Bobath i Vojty, składający się z 2 małych kółek
i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

100229 - wałek pod kolana (kolor czarny)
100233 - wałek Bobath (kolor czarny)

80 cm

120 cm

125603
- wycięcie na
twarz z zatyczką
(tylko
w typie
Bobath-2
Advanced)
2-sekcyjny
stół do
terapii
według
metody
Bobath i Vojty, składający się z 4 unoszonych kół
B-S2.F4:

kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych
stopek.
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Vertimo

Stoły pionizacyjne

Vertimo to seria nowoczesnych, jednoczęściowych i dwuczęściowych stołów do pionizacji konstrukcji firmy Meden-Inmed.
Vertimo Classic to bardzo stabilny jednoczęściowy stół do
pionizacji z elektryczną regulacją kąta wychylenia. Stała wysokość
na poziomie 53 cm umożliwia łatwe przeniesienie pacjenta
z wózka lub łóżka na stół.

Vertimo Hi-Lo to najpopularniejszy w swojej dziedzinie stół
do pionizacji pacjentów. Łatwa regulacja kąta wychylenia
i wysokości dają elastyczność i komfort podczas pracy
z pacjentem neurologicznym.

Cechy charakterystyczne:

Możliwość wyboru modelu Hi-Lo Duo z regulowanym
zagłówkiem, który ułatwia wykonywanie na stole zabiegów
z zakresu fizykoterapii.

• 1-sekcyjny stół do pionizacji,
• łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia stołu za pomocą
pilota ręcznego wyposażonego w klucz do autoryzacji dostępu,
• mocny i wytrzymały siłownik elektryczny,
• funkcjonalne relingi do zamocowania pasów,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych,
• zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie
pacjenta podczas pionizacji,
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych
materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia
znajdujące się w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
• system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych
z indywidualnym systemem blokowania.

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

190 x 69

Regulacja kąta pionizacji [°]:

0-87 (+3)

Regulacja wysokości [cm]:
Maksymalny udźwig [kg]:
Waga [kg]:

stała wysokość - 53
200 (150 dla funkcji pionizacji)
75

Cechy charakterystyczne:
• 1-sekcyjny lub 2-sekcyjny (Duo) stół do pionizacji z 2 niezależnie
regulowanymi podnóżkami,
• łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości
stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz do
autoryzacji dostępu,
• 2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne,
• funkcjonalne szyny do zamocowania pasów i akcesoriów,
• bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych,
• zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie
pacjenta podczas pionizacji,
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych
materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia
znajdujące się w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
• system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych
z indywidualnym systemem blokowania.

Dane techniczne:
Wymiary [dł. x szer.] [cm]:

190 x 69

Regulacja kąta pionizacji [°]:

0-87 (+3)

Regulacja wysokości [cm]:
Maksymalny udźwig [kg]:
Waga [kg]:
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53-103
200 (150 dla funkcji pionizacji)
115

Stoły pionizacyjne

Tilting Advanced to jednoczęściowy, zaopatrzony w 2 siłowniki, stół do pionizacji
z elektryczną regulacją kąta nachylenia i wysokości za pomocą pilota. Wyposażony
w dzielony, osobno regulowany podnóżek, 4 koła z blokadą oraz wskaźnik
wychylenia.

Erigo® Pro to urządzenie do wczesnej
rehabilitacji, wykorzystujące zrobotyzowaną
pionizację i stymulację FES.

Zastosowanie:
Z powodzeniem wykorzystywany na oddziałach szpitalnych (m.in. chirurgia,
ortopedia i neurologia) oraz placówkach rehabilitacyjnych. Stosowany także
w przypadku leczenia chorych na omdlenia wazowagalne (vaso-vagal syncope,
VVS).

1. Pionizacja

2. Ruch

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

solidny, metalowy szkielet,
poszycie leżyska wykonane z pianki o optymalnej gęstości,
tapicerka z wysokiej klasy imitacji skóry, dostępna w 8 wersjach kolorystycznych,
wyścielenie leżyska o grubości 40 mm,
silnik elektryczny regulujący wysokość i ustawienie nachylenia,
obsługa silników za pomocą pilota ręcznego,
2 niezależnie składane podnóżki,
zaciski do zamocowania pasów,
wskaźnik kąta unoszenia,
przystosowany do współpracy z podnośnikami pacjenta (wysokość ramy
od podłogi: 14 cm),
• mobilny - zestaw 4 obrotowych kółeczek z indywidualnym systemem blokowania.

Dane techniczne:
Regulacja kąta pionizacji [°]:
Regulacja wysokości [cm]:
Regulacja wychylenia podnóżków [°]:
Maksymalny udźwig [kg]:
Wymiary leżyska (dł. x szer.) [cm]:
Waga [kg]:

0-90
62 x 110
-30 / +25

3.
Stymulacja odpowiedzi aferentnej

• najbardziej zaawansowany i innowacyjny
stół do wczesnej rehabilitacji,
• jedyny na świecie stół pionizacyjny
z możliwością kroczenia i funkcjonalną
elektrostymulacją FES,
• mobilizacja i wertykalizacja pacjentów
w początkowej fazie leczenia,
• gwarancja wczesnej i bezpiecznej
pionizacji u pacjentów udarowych nawet
w stanie ostrym,
• skuteczność potwierdzona klinicznie:
zwiększenie
koncentracji
pacjenta,
tolerancji
ortostatycznej
oraz
przyspieszenie
stabilizacji
układu
krążenia.

150
202 x 67
134

Dowiedz się więcej o Erigo® - na str. 231
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Leżanka drewniana

Stoły do masażu

Economy Comfort

Leżanka drewniana LZD-1M:
LZD-1M to solidna i stabilna leżanka wykonana z wysokiej jakości drewna,
dostępnego w dwóch kolorach. Modele wykonane w ciemniejszym odcieniu
świetnie sprawdzają się w ośrodkach, w których wykonywane są okłady
borowinowe. Konstrukcja stołów zapewnia wygodę pacjenta i komfort pracy
terapeuty. Regulowany zagłówek pozwala na ułożenie pacjenta zarówno w pozycji
leżącej, jak i półleżącej. Leżanki z powodzeniem stosowane są do zabiegów
rehabilitacyjnych oraz masażu relaksacyjnego.

Cechy charakterystyczne:
• regulowany zagłówek (od 0° do 25°),
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
• miękkie i wygodne leżysko,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
• solidna i bardzo stabilna rama wykonana z wysokiej jakości drewna, dostępna
w dwóch wersjach kolorystycznych,
• uchwyt na papier w standardzie.

Dane techniczne:
Ilość sekcji:

2

Kąt regulacji zagłówka [°]:

0/+25

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

187 x 64

Wysokość [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:

70
150

Maksymalna szerokość papieru [cm]:

50

Waga [kg]:

35
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Voyage

Firma Clap Tzu specjalizuje się w produkcji
praktycznych stołów do masażu, które są
wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Stoły wyróżniają się niezawodnością oraz
oryginalnym designem.

Dostępne modele:

Clap Tzu Economy Comfort - elegancki
i komfortowy w użyciu, przenośny stół do
masażu z bogatym wyposażeniem. Pomimo
swojej niewielkiej wagi, ten składany
stół
rehabilitacyjny
jest
wyposażony
w funkcjonalne, miękkie podłokietniki, otwór
na twarz pacjenta z zatyczką i regulację
szerokości leżyska. Waga ok. 18 kg.
Clap Tzu Voyage - bogato wyposażony,
niezwykle lekki, przenośny stół do masażu.
Jego waga wynosi zaledwie 11 kg, co sprawia,
że jest to najlżejszy, dostępny na rynku,
luksusowy stół do masażu. Solidna i stabilna
aluminiowa
rama
oraz
zastosowanie
rozciągliwego
płótna
jako
bazy
tapicerowanego leżyska gwarantują wysoką
wytrzymałość. Clap Tzu Voyage posiada
możliwość regulacji wysokości stołu oraz
system ergonomicznej podwieszki na ramiona.

Leżanki metalowe

Leżanka metalowa LZM-1:

Leżanka metalowa LZM-3:

Leżanka LZM-1 została zaprojektowana z myślą o wygodzie
pacjenta i terapeuty. Stosowana jest do zabiegów fizykoterapii,
kinezyterapii oraz prostego masażu. Leżanka została wykonana
z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne.

Leżanka metalowa stosowana do badań, zabiegów
rehabilitacyjnych oraz masażu. Najlepszy na rynku stosunek
jakości do ceny sprawia, iż jest ona doskonałym wyborem
dla szpitali publicznych oraz dużych ośrodków medycznych.
Znakomicie sprawdza się również przy stosowaniu szyn CPM do
stawu kolanowego.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• regulowany zagłówek (od 0° do 50°),
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych
materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia
znajdujące się w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, bardzo stabilna rama wykonana ze
stalowych profili czterokątnych,
• uchwyt na papier w standardzie,
• stopki z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie,
• możliwość złożenia nóżek podczas transportu po wykręceniu
poprzeczek.

• regulowany zagłówek (od 0° do 50°),
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych
materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia
znajdujące się w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, stabilna stalowa rama,
• uchwyt na papier w opcji.

Ustawienia i wymiary:

Ustawienia i wymiary:
193 cm

193 cm
75

cm

74 cm

65 cm

50°

cm

64

50°

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Kąt regulacji zagłówka [°]:

0/+50

Kąt regulacji zagłówka [°]:

0/+50

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

193 x 62

Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

193 x 61

Wysokość całkowita [cm]:
Maksymalna szerokość papieru [cm]:

standard 74 (opcja: 54/64)
60

Wysokość całkowita [cm]:

65

Maksymalna szerokość papieru [cm]:

60
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SKOL-AS

Metoda i aparat do korekcji skoliozy

W proponowanej metodyce terapii zostały
uwzględnione
wytyczne
i
zalecenia
opracowane przez SOSORT (Międzynarodowe
Towarzystwo Ortopedyczne i Rehabilitacyjne
Leczenia Skolioz).
Najważniejszym
elementem
kinezyterapii
skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące
do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji.
Prowadzenie fizjoterapii w skoliozach powinno
wynikać z przyjęcia jednej z najbardziej
prawdopodobnych teorii wyjaśniającej etiologię
tego schorzenia, czyli występujących zaburzeń
równowagi nerwowo-mięśniowej.
Leczenie zachowawcze powinno zatrzymać
progresje skrzywienia, zapobiegać dysfunkcji
układu oddechowego, zabezpieczyć dziecko
przed ewentualnymi bólami kręgosłupa
w przyszłości i poprawić sylwetkę poprzez
korekcję postawy.
Należy poprzez ćwiczenia doprowadzić
do stabilizacji skorygowanej pozycji.

Metoda SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych,
oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący
kręgosłupa, a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami.
Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży,
u których kąt skrzywienia wynosi między 6 a 20o.
Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania
treningowego w metodyce korekcji skolioz - co pozwala wypracować u dziecka
utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe
w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.
Jeden z czołowych autorytetów, znawca problematyki leczenia skolioz
w Niemczech, dyrektor Centrum Leczenia Skolioz w Bad Wildungen - dr K. Zielke
- uważa, że indywidualne korygowanie odchyleń skoliotycznych wyłącznie przez
same ćwiczenia bierne jest niemożliwe. Korekcja skoliozy przy pomocy aparatu
SKOL-AS składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to korekcja skrzywienia
w pozycjach leżących, natomiast drugi, zasadniczy etap, to korekcja funkcjonalna
w pozycjach wysokich.
Istota proponowanej metody, opartej na analizie patomechaniki bocznych skrzywień
kręgosłupa (bsk), polega na czynnej, segmentarnej korekcji skrzywienia.
W trakcie ćwiczeń powstaje trójpłaszczyznowy korygujący ruch kręgosłupa,
odwrotny do kierunku rozwoju skoliozy. Podstawowym założeniem terapeutycznym
jest wyrobienie zdolności czynnego korygowania układu ciała i utrzymania
prawidłowej postawy. Każde ćwiczenie równocześnie oddziałuje na bierny i czynny
mechanizm stabilizujący oraz na sprawujący nad nimi kontrolę układ nerwowy.
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Triton

Stoły do trakcji

Trakcja mechaniczna

W ofercie znajdują się stoły do trakcji dla
każdego użytkownika - od stołów 2-sekcyjnych
o stałej wysokości do stołów wielosekcyjnych
o
bardzo
zaawansowanych
funkcjach
i elektrycznej regulacji wysokości.
Najnowszej generacji urządzenie do trakcji mechanicznej o niezwykłych
możliwościach. Wysoka precyzja, bezpieczeństwo oraz powtarzalność zabiegów.
Umożliwia wykonywanie zabiegów trakcji odcinka lędźwiowego i odcinka szyjnego
kręgosłupa oraz wyciągów w obrębie stawu łokciowego.
Urządzenie wyposażone jest w obrotowy panel sterujący – zakres obrotu 270o.
Łatwa i precyzyjna regulacja parametrów fazy progresji, trakcji oraz regresji.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolorowy ekran dotykowy LCD,
tryb pracy: statyczny, przerywany i cykliczny,
graficzny atlas anatomiczny,
encyklopedia terapii zawierająca zdjęcia i opisy metodologii,
system kart „chipowych” do archiwizacji terapii,
gotowe procedury terapeutyczne,
procedury użytkownika: 80,
siła trakcji (rozciąganie): 0-90 kg,
zegar zabiegowy: 0-90 minut,
niezależna regulacja czasu impulsu i czasu relaksacji: 0-90 s,
regulacja prędkości: 30%, 50%, 100%,
funkcja „pretension” – ustalanie wstępnego napięcia linki,
wskaźnik kąta trakcji,
wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta,
możliwość rozbudowy o moduł sEMG,
wysuwany, regulowany zaczep do mocowania na stole.

Dostępne modele:
2-sekcyjny stół do trakcji, z ruchomym
blatem i z podstawką na ciągnik, bez regulacji
wysokości.
Galaxy Traction T3.F0 - profesjonalny
3-sekcyjny stół do trakcji i zabiegów
rehabilitacyjnych o stabilnej konstrukcji
krzyżakowej
z
elektryczną
regulacją
wysokości za pomocą ramy wokół podstawy
stołu. Łatwa regulacja długiego zagłówka
za pomocą sprężyny gazowej, podstawa
jezdna F0 z 2 małymi kółkami i 2 stopkami,
otwór na twarz o ergonomicznych kształtach
z zatyczką maskującą otwór, specjalny uchwyt
na pasy do trakcji. Ramą z możliwością
ustawienia kąta z półką pod aparat do trakcji.
Galaxy Traction T3.F4 - profesjonalny
3-sekcyjny stół do trakcji i zabiegów
rehabilitacyjnych o stabilnej konstrukcji
krzyżakowej
z
elektryczną
regulacją
wysokości za pomocą ramy wokół podstawy
stołu. Łatwa regulacja długiego zagłówka za
pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna
F4 z 4 kołami kierunkowymi oraz centralnym
mechanizmem blokowania z 4 stopkami,
otwór na twarz o ergonomicznych kształtach
z zatyczką maskującą otwór, specjalny uchwyt
na pasy do trakcji. Ramą z możliwością
ustawienia kąta z półką pod aparat do trakcji.
Podstawki do fleksji - dostępne wersje
1- lub 2-sekcyjne.

Triton 6M

Triton 6E

Triton DTS Package - pełna platforma
do trakcji z wielosekcyjnym stołem oraz
ciągnikiem. W zestawie również osprzęt do
trakcji w postaci bananków, klinów i pasów.
Najbardziej uniwersalny i funkcjonalny
zestaw do trakcji na rynku przeznaczony dla
największych placówek rehabilitacyjnych.
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Saunders

Przenośne urządzenia do trakcji

Saunders Lumbar Traction

Saunders Cervical Traction

Przenośne, pneumatyczne urządzenie do trakcji odcinka
lędźwiowego kręgosłupa. Opatentowany unikalny system
trakcji aplikujący siłę rozciągającą za pomocą pneumatycznie
rozsuwanego leżyska.

Przenośne, pneumatyczne urządzenie do trakcji odcinka szyjnego
kręgosłupa. Opatentowany unikalny system trakcji aplikujący siłę
poprzez kość potyliczną za pomocą ruchomych klinów.

Cechy charakterystyczne:
• aktywnie rozsuwane dwuczęściowe leżysko,
• możliwość generowania siły od 1 do 90 kg,
• mechanizm leżyska eliminujący siłę tarcia w trakcie trwania
zabiegu,
• prowadzona w pełni komfortowy dla pacjenta sposób trakcja
w pozycji pronacji i supinacji,
• możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej
( jednostronnej),
• komfortowe i nie ślizgające się po ciele pacjenta pasy
zapewniające doskonałą stabilizację w trakcie zabiegu,
• możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu
np. w domu pacjenta,
• prosta, nie wymagająca osoby trzeciej obsługa pozwalająca
na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych,
• prosty, pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły,
który daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób
statyczny jak i przerywany,
• torba umożliwiająca łatwy transport zestawu,
• wymiary: 60 x 65 x 10 cm (po złożeniu),
• waga: 11 kg.
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Cechy charakterystyczne:
• bezpośrednie skierowanie siły rozciągającej przez potylicę,
zapobiegające obciążeniom stawów skroniowo-żuchwowych,
• komfortowe aplikowanie siły trakcyjnej nawet do 20 kg,
• wygodne i w pełni stabilne ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu
w pozycji leżenia tyłem,
• możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu
np.: w domu pacjenta,
• prosta, nie wymagająca osoby trzeciej obsługa pozwalająca
na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych,
• łatwa w montażu stopka umożliwiająca wykonanie zabiegu
pod kątem 15, 20 lub 25°,
• prosty pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły,
który daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób
statyczny jak i przerywany,
• możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej
( jednostronnej),
• komfortowe, regulowane na szerokość, obracające się kliny,
łatwo dopasowujące się do indywidualnego kształtu głowy
pacjenta (możliwość mycia i dezynfekcji), łatwe w demontażu,
• waga: 5,5 kg.

Szyny CPM

Terapia bierna i mobilizacja pacjenta

Terapia CPM
Continuous Passive Motion (CPM) therapy – terapia ciągłym ruchem biernym.
Badania kliniczne przeprowadzone w latach 70. i 80. XX w. wykazały pozytywny
wpływ wczesnej mobilizacji na chrząstkę stawową, mięśnie, więzadła i nerwy.
Bazując na ich wynikach od tamtej pory, po ostrych urazach lub zabiegach
inwazyjnych wymagających rekonwalescencji, stosuje się zabiegi na szynach CPM,
przyspieszające odzyskanie ruchomości w stawie, gojenie ran oraz zmniejszające
poziom odczuwanego bólu.

Efekty stosowania szyn CPM:
• szybsza regeneracja i mobilizacja stawów i struktur towarzyszących dzięki
ciągłemu wymuszaniu ruchu,
• dokładna kontrola nad zakresem wymuszanego ruchu pozwala prowadzić
terapię celowaną, zmniejszając poziom odczuwanego bólu,
• delikatny ruch stawu wspomaga odżywianie i metabolizm chrząstki,
• wczesna mobilizacja zapobiega powstawaniu zrostów.

Korzyści ze stosowania szyn CPM:
• widoczna poprawa zakresu ruchomości i funkcjonalności stawu w porównaniu
do rekonwalescencji bez zastosowania szyny CPM,
• skrócenie okresu hospitalizacji pacjenta, dzięki wzrostowi efektywności terapii,
• szybszy powrót do sprawności.

Centura

Francuska firma Kinetec jest wiodącym producentem szyn do terapii ciągłym
ruchem biernym. Dzięki regularnemu rozwojowi i aktualizacjom produktów Kinetec
oferuje innowacyjne urządzenia wykonane z najwyższej jakości komponentów.

Urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej:
Centura
Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego oraz ćwiczeń izolowanych
i zsynchronizowanych, pozwalająca na zwiększenie zakresu ruchu w warunkach
kontrolowanych. Polecana dla pacjentów po operacjach, silnych urazach
i złamaniach, zapobiega usztywnianiu się stawów, zrostom tkanki miękkiej i atrofii
mięśni. Dostępna w kilku wersjach, także z oprogramowaniem Data Capture V2
Centura.

Moduł CEM

Moduł CEM
Pozwala na przeprowadzanie ćwiczeń z wyprostem/zgięciem łokcia ze stałą
pronacją i supinacją, we wszystkich płaszczyznach odwiedzenia barku. Dostępny
w dwóch wersjach – osobne urządzenie lub dodatkowy moduł do szyny Centura.

Moduł Abduction
Pozwala na przeprowadzenie ćwiczeń z ruchem odwodzenia horyzontalnego.
Centura B&W
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Centura

Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu barkowego

Dane techniczne:
Centura
1 Motor

Zakres ruchu (ROM)

(Flex / Ext)

Moduł odwodzenia
Centura 2 Motors

Odwodzenie / przywodzenie [º]:

20 do 160

Odwodzenie / przywodzenie
z zsynchronizowaną rotacją [º]:

20 do 160 /
-30 do 90

Rotacja wew./zew. barku [º]:

-30 do 90

Zgięcie / wyprost barku [º]:

20 do 180

Moduł Kinetec CEMTM

horyzontalnego

Centura B&W

20 do 160

20 do 180

20 do 180

Zgięcie / wyprost łokcia [º]:

-10 do 135

Odwodzenie horyzontalne [º]:

-30 do 110

Parametry urządzenia
Ruch aktywny i pasywny ciągły:
Sygnalizacja maksymalnego ROM:
(manualna lub w trybie BYPASS):

pacjenta

Regulacja prędkości [º/min]:

50-140 (5 poziomów)

Ćwiczenia przeprowadzane w pozycji leżącej:
Ćwiczenia przeprowadzane w pozycji siedzącej:
Parametry użytkownika
Maksymalna waga użytkownika [kg]:

130

Wzrost użytkownika (min./max.) [cm]:

140/200

Cechy urządzenia
Liczba programów:

16

Pilot zdalny:
Regulacja siły inwersji:

6 poziomów

Automatyczne resetowanie ustawień
przy zmianie rodzaju ruchu:
Pauza w wyproście / zgięciu [s]:

0-900

Tryb BYPASS:1

(niedostępny w ruchu zsynchronizowanym)

Waga urządzenia [kg]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm:]

38

41

27

56 x 100 x 76

56 x 100 x 76

56 x 100 x 76

Bezpieczeństwo
Przycisk START / STOP / REVERSE:
Regulacja progu bólu:
Zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers
przy spastyce):
Blokada pilota:
Wersja Data Capture (DC)
Raport pacjenta:
Programowanie przez komputer:
Analiza danych:
Liczba dostępnych programów / ustawień pacjenta:

nieograniczona

Dane ogólne
Napięcie [V]:

100 do 240

Pobór mocy [W]:

50

Klasyfikacja:

typ B / klasa I

Zgodność EMC:
CE:

Standard
1

Brak

Opcja

Tryb BYPASS umożliwia dostosowanie zakresu ruchomości do tolerancji pacjenta (progu bólu) w trakcie sesji.
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Maestra

Szyna CPM do ćwiczeń biernych dłoni, nadgarstka i przedramienia

Maestra
Szyna do pasywnej mobilizacji kciuka i palców, nadgarstka i przedramienia to
podstawowe wyposażenie placówek prowadzących rehabilitację funkcjonalną
kończyny górnej.

Dane techniczne:
Zakres ruchu (ROM)
Pięść (stawy MCP - PIP - DIP) [º]:
Zgięcie nadgarstka [º]:
Wyprost nadgarstka [º]:

-30 do 225
0 do 90
0 do 90

Zgięcie / wyprost nadgarstka + stawów MCP [º]:

-50 do 140

Pronacja / supinacja [º]:

-90 do 90

Odwodzenie kciuka [º]:
Odchylenie w stronę kości łokciowej [º]:

0 do 180
-30 do 60

Odchylenie w stronę kości promieniowej [º]:

0 do 90

Selektywna mobilizacja stawu DIP [º]:

0 do 70

Parametry urządzenia
Elektroniczna regulacja ROM:
Regulacja prędkości [º/min]:

150-440 (9 poziomów)

Parametry użytkownika
Wielkość ręki użytkownika:

od 7 roku życia

Cechy urządzenia
Liczba programów:

16

Pilot zdalny:
Pauza w wyproście / zgięciu [s]:

0-900

Tryb MANUAL:1
Tryb BYPASS:2
Waga urządzenia [kg]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

8
44 x 41 x 30

Bezpieczeństwo
Przycisk START / STOP / REVERSE:
Regulacja progu bólu:
Blokada pilota:
Dane ogólne
Napięcie [V]:
Pobór mocy [W]:
Klasyfikacja:

100-240
56-60
typ B / klasa I

Zgodność EMC:
CE:
1

Tryb MANUAL pozwala na wprowadzenie wartości granicznych dla ruchu przed
rozpoczęciem sesji.
2
Tryb BYPASS umożliwia dostosowanie zakresu ruchomości do tolerancji pacjenta
(progu bólu) w trakcie sesji.
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Spectra Kompanion™

Najnowsza technologia CPM

Cechy i zalety:
Technologia Kinetec Spectra Kompanion® to
spełnienie oczekiwań lekarzy i terapeutów oraz
przewodnik dla ich pacjentów prowadzący
przez wyjątkowy i efektywny proces rehabilitacji
z zastosowaniem szyny CPM.
LEKARZE:
• codzienna kontrola terapii i postępów
pacjenta,
• konsultacje w formie wideokonferencji
z pacjentem (obraz/głos/chat),
• poufność danych.
FIZJOTERAPEUCI:

Poznaj Spectra Kompanion®:
Pasek boczny dla
zaawansowanych
funkcji i ustawień.

Regulacja zakresu
ruchu (kliknij
i przesuń).

Wskaźnik połączenia
Bluetooth/Wi-Fi.

• tworzenie protokołów według
lekarzy lub potrzeb terapii,
• programowanie urządzenia na
terapii,
• znacznie krótszy czas szkolenia
i konfigurowania urządzenia
interfejs),
• codzienna kontrola terapii i
pacjenta.

wskazań
cały czas
personelu
(intuicyjny
postępów

PACJENCI:
• intuicyjny panel,
• efektywne tryby ćwiczeń funkcjonalnych,
• możliwość wyboru języka interfejsu (polskie
menu),
• komunikaty motywujące i ułatwiające
obsługę w czasie sesji,
• wykresy codziennych celów i osiągnięć,
• edukacyjne materiały wideo i ćwiczenia,
które umożliwiają indywidualne dopasowanie
oraz maksymalizację efektów.

Dane techniczne:

Wybór trybu
(aby modyfikować
tryb wystarczą
2 kliknięcia).

Centralne
umieszczenie
przycisku Start/
Stop zwiększa
bezpieczeństwo
pacjenta.

Prędkość, siła, pauza
i timer dostępne na
wyświetlaczu.

Poszerz możliwości Spectra KompanionTM kupując profesjonalny
tablet umożliwiający:
•
•
•
•

jednoczesny monitoring kilku pacjentów w czasie rzeczywistym,
programowanie urządzenia na cały czas terapii,
konsultacje wideo na żywo z lekarzem lub fizjoterapeutą,
zdalne tworzenie i wysyłanie protokołów terapeutycznych.
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• panel dotykowy z systemem Android,
• 2 wersje aplikacji: dla pacjenta oraz
profesjonalna (opcja),
• wybór języka użytkownika,
• bluetooth 4.0 dla pewnej i bezpiecznej
łączności,
• zdalny dostęp poprzez Wi-Fi,
• możliwość blokady zmian parametrów,
• funkcja Start/Stop/Powrót,
• 2 lata gwarancji.

Spectra Kompanion™

Najnowsza technologia CPM

Intuicyjny panel sterowania:
•
•
•
•

Indeksy produktów:

prosta i łatwa obsługa,
większość funkcji dostępna po 3 kliknięciach,
możliwość wyboru języka (pozwala uniknąć błędów),
polskie menu.

Ewaluacja pacjenta:
• dostęp do pełnego raportu pacjenta i łatwy transfer
danych poprzez e-mail bezpośrednio z tabletu,
• monitoring i badania kontrolne postępów oraz
prawidłowości prowadzonej terapii,
• zdalny dostęp poprzez profesjonalny tablet Spectra
Kompanion™.
Dostosowywanie protokołu:

• Kinetec Spectra Kompanion™
• wkładki higieniczne
deluxe z komfortowymi
podkładkami
• zestaw uzupełniający ze
wsparciem stopy
• zestaw uzupełniający bez
wsparcia stopy
• profesjonalny tablet dla
terapeuty, umożliwiający
programowanie terapii
i łączność z pacjentem
+ aplikacja

4621K06002

4621K06042
4670027282
4670026979

4670027290

• łatwy i szybki dostęp do inteligentnych funkcji,
• fizjologiczne ruchy odwzorowują terapię prowadzoną
przez terapeutę,
• 3-poziomowa ewaluacja ćwiczeń z oporem czynnym.
Monitorowanie pacjenta:
• profesjonalny tablet Kinetec Kompanion™ umożliwia
pełne monitorowanie bazy danych pacjenta.

Zestaw
uzupełniający dla
Kinetec Spectra™
(kolano)

Profesjonalny
tablet
z aplikacją

Kinetec Spectra
Kompanion™

Tryby ćwiczeń:
Spectra Kompanion™ oferuje liczne dodatkowe tryby terapeutyczne umożliwiające adaptację ćwiczeń do indywidualnych potrzeb
danego pacjenta.

TRYB USTAWIEŃ PACJENTA
Wystarczy jedno kliknięcie, aby aparat ustawił się
w bezbolesnej i bezpiecznej pozycji zgięcia 20° (możliwość
zmiany ustawień).

TRYB ROZGRZEWKA
Rozpocznij sesję od 70% zakresu ruchu i zwiększaj go
w krokach po 5%, aż do osiągnięcia maksymalnego,
wcześniej ustawionego zakresu ruchu.

TRYB SPRĘŻYNOWANIA
Powtórz 3 razy ostatnie 10° prostowania i zginania (możliwość
zmiany ustawień).

TRYB WOLNY POCZĄTEK I KONIEC
Minimalna prędkość ruchu podczas pierwszych i ostatnich
10° zakresu ruchu. W pozostałym zakresie ruch odbywa się
z większą prędkością (możliwość zmiany ustawień).
TRYB EWALUACJA
Trening z 3 poziomami czynnego oporu, podczas którego
wykonuje się od 5 do 10 ćwiczeń polegających na zginaniu
kończyny w stawie kolanowym i pokonywaniu oporu
generowanego przez aparat. Tryb pozwala na ocenę
postępów terapeutycznych w procesie rehabilitacji.
TRYB DYNAMICZNY STRECHING
Stosowany u pacjentów z trudnościami osiągnięcia
pełnego wyprostu. Aparat stopniowo prostuje kończynę
w stawie kolanowym, z przerwami między kolejnymi etapami
prostowania.
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Szyny CPM

Terapia bierna kończyny dolnej

Urządzenia do rehabilitacji kończyny dolnej:
Spectra Essential
Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego
z uproszczoną obsługą. Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza.
Blokada parametrów, przycisk START/STOP/REVERSE.

Spectra
Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego
z funkcjonalnością wersji ESSENTIAL oraz dodatkowo: program rozgrzewka
i modulacja, regulacja zakresu ruchu w trakcie ćwiczeń, mechaniczna zmiana
kierunku ruchu, nieograniczona liczba programów własnych. Wyposażona
w plastikowe podkładki pod nogi, pilot z wejściem USB (możliwość rozbudowy do
wersji DataCapture)

Spectra Essential

Performa
Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego,
odwzorowująca naturalny ruch kolana.

Prima Advanced
Analogowa szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

Breva

Performa

Szyna do ćwiczeń biernych stawu skokowego, oferująca ruch w zakresie zgięcia
podeszwowego/grzbietowego oraz inwersji/ewersji, możliwość ćwiczenia w pozycji
leżącej lub siedzącej.

Pedala - trening aktywny
Analogowa szyna do ćwiczeń samowspomaganych stawu kolanowego, umożliwia
ćwiczenia w pozycji leżącej lub siedzącej.

Oprogramowanie do szyn CPM Centura i Spectra:
Prima Advance

Centura / Spectra DC V2
Oprogramowanie dedykowane szynom Centura i Spectra, pozwalające
na aktualizację wersji podstawowej. Piloty sterujące, które są wyposażone
w port USB mogą być rozszerzone do wersji Data Capture poprzez
zakup oprogramowania. Zestaw zawiera: pendrive z oprogramowaniem
Data Capture oraz 5 pustych kluczy USB do zapisywania indywidualnie
ustalanych sesji. Oprogramowanie pozwala między innymi na generowanie
graficznych raportów z postępów, feedback i analizę przebiegu terapii
oraz
programowanie
urządzenia.
Urządzenie
dostępne
również
w zestawie bez pilota dla urządzeń z kompatybilnym pilotem.

Breva

Akcesoria dodatkowe do szyn CPM dla kończyn dolnych:
• wymienne wkładki z froty do szyn Spectra, Performa, Prima Advanced, Prima
XL, Pedala, Breva,
• wymienne podkładki plastikowe do szyn Spectra, Performa, Prima Advanced,
Prima XL,
• uniwersalny wózek transportowy do wszystkich rodzajów szyn,
• wózek do szyn Spectra i Prima Advanced, pozwalający na pracę urządzenia
przy łóżku. Możliwość zastosowania z szyną Performa po dokupieniu
adaptera do mocowania.
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Pedala

Szyny CPM

Terapia bierna kończyny dolnej

Dane techniczne:
Zakres ruchu (ROM)

Prima
Advance

Spectra
Kompanion

Spectra
Essential

Spectra DC

Performa

Breva

Pedala
- trening aktywny

Zgięcie kolana [º]:

115

120

120

120

130

0

100

Wyprost kolana [º]:

-5

-10

-10

-10

-3

0

0

Zgięcie w biodrze [º]:

75

75

75

75

75

0

Wyprost w biodrze [º]:

10

10

10

10

10

0

Zgięcie podeszwowe stawu skokowego [º]:

40

40

40

40

40

40

Zgięcie grzbietowe stawu skokowego [º]:

30

30

30

30

30

30

Odwodzenie / przywodzenie [º]:

30

30

30

30

0

Inwersja / ewersja stawu skokowego [º]:

30

30

30

30

-25/25

częściowa

częściowa

częściowa

Parametry urządzenia
Zgodność anatomiczna:

częściowa

Ruch aktywny:

częściowy

pełna
częściowy

Elektroniczna regulacja ROM:
Manualna regulacja ROM:
Regulacja prędkości [º/min]:

40-145

40-145

40-145

40-145

35-180

Regulacja długości podparcia całej kończyny [cm]:

71-99

71-99

71-99

71-99

71-99

Regulacja długości podparcia łydki [cm]:

38-53

38-53

38-53

38-53

38-53

Regulacja długości podparcia uda [cm]:

33-46

33-46

33-46

33-46

33-46

50-150

Ćwiczenia przeprowadzane w pozycji leżącej:
Ćwiczenia przeprowadzane w pozycji siedzącej:
Parametry użytkownika
Maksymalna waga użytkownika [kg]:

130

135

135

135

135

Wzrost użytkownika (min./max.) [cm]:

150/195

145/195

145/195

145/195

112/206
58/110

Długość całej KD (min./max.) [cm]:

71/99

71/99

71/99

71/99

Długość kości piszczelowej (min./ max.) [cm]:

38/53

38/53

38/53

38/53

Długość kości udowej (min./max.) [cm]:

33/46

33/46

33/46

33/46

dł. stopy
19/29

150/195

26/50

Wolna przestrzeń w obrębie krocza:
Cechy urządzenia
Liczba programów:

5

Pilot zdalny:

16

16

tablet

Wyłącznik czasowy:
Pauza w wyproście / zgięciu [s]:

0-900

0-900

0-900

0-900

0-900

Licznik czasu pracy urządzenia:
Manualna regulacja znaczników min./max. ROM:
Manualna regulacja znaczników progu bólu:
Tryb WARM-UP:1
Tryb BYPASS:2
Tryb MODULATION:3
Waga urządzenia [kg]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Szerokość transportowa [cm]:

11,8

12

12

12

15

11

12,3

95 x 33

95 x 33

95 x 33

95 x 33

109 x 33

56 x 37 x 45

89 x 36 x 38

33

33

33

33

33

na zatrzask

na zatrzaski

na zatrzask

na zatrzask

na paski

100 do 240

100 do 240

100 do 240

100 do 240

100 do 240

100 do 240

Baterie LR44

50

50

50

50

50

50

50

Uchwyt transportowy:
Miejsce do przechowywania pilota:
Dostępna wersja z podkładkami z froty:
Dostępna wersja z podkładkami plastikowymi:
Dane ogólne
Napięcie [V]:
Pobór mocy [W]:
Tryb: sprężynowania, wolny początek i koniec,
ewaluacja, dynamiczny stretching

Standard

Brak

Opcja

1

Praca w trybie WARM-UP zaczyna się od 70% pełnego zakresu ruchu, zwiększa się o 5% do momentu osiągnięcia żądanego zakresu ruchu.
Tryb BYPASS umożliwia dostosowanie zakresu ruchomości do tolerancji pacjenta (progu bólu) w trakcie sesji.
3
Tryb MODULATION umożliwia dostosowanie zakresu ruchu do tolerancji pacjenta.
2
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Oxy Cycle II

Rotor elektryczny do aktywnej i biernej rehabilitacji kończyn

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oxy Cycle II to kompaktowy rotor z mechaniczną regulacją oporu, który pozwala na
wykonywanie czynnych oraz biernych ćwiczeń, również w warunkach domowych.
Rotor postawiony na podłodze umożliwia trening mięśni nóg, natomiast położony
na stole pozwala na ćwiczenie mięśni rąk. Uniwersalność urządzenia doceniło wielu
specjalistów oraz pacjentów na całym świecie.
Regularny trening na rotorze przyczyni się do stopniowego wzmacniania mięśni
kończyn górnych i dolnych, zwiększenia ruchomości stawów oraz poprawy
cyrkulacji krwi. Oxy Cycle II rozwija także ogólną sprawność fizyczną.

Dane techniczne:
Zakres regulacji prędkości [rpm]:

20-65

Wymiary ( dł. x szer. x wys.) [cm]:

50 x 46 x 38

Masa [kg]:

8

Kolor:

Biało-zielony

Rotor SERPENS UKD do ćwiczeń kończyn dolnych przystosowany
jest do montażu w kabinie UGUL. Daje możliwość stabilnego
osadzania na różnych wysokościach, dzięki czemu ćwiczenia
odbywać się mogą zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej na
kozetce. Umożliwia rehabilitację nóg bez oporu oraz z oporem
regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego. Poprawia ruchomość
kończyn dolnych, wzmacnia mięśnie i pomaga w utrzymaniu
sprawności.

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:
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81,4 x 41,4 x 42
4,7

cichy,
przenośny,
kompaktowy,
lekki,
czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,
bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
z wyświetlaczem,
indywidualne
dostosowanie
ćwiczeń
i prędkości,
możliwość wykorzystania przez osoby
w pełni sprawne, jak również przez osoby
z dysfunkcjami ruchowymi,
mata antypoślizgowa w zestawie,
możliwość szybkiej zamiany pedałów na
korby.

Avior, Draco, Pictor

Avior umożliwia wykonywania ćwiczeń
biernych
pozwala
na
odciążenie
fizjoterapeuty
przy
pracy,
który
jednocześnie może poświęcić czas kilku
pacjentom. Pacjent natomiast, pracując
sam, samodzielnie określa granice
bólowe, dopasowując zakresy ruchu
do swoich możliwości, co zmniejsza
stany lękowe oraz dyskomfort podczas
wykonywania ćwiczeń.

Urządzenia do rehabilitacji z oporem
elastycznym i grawitacyjnym

Draco odciąża terapeutę umożliwiając
mu pracę z kilkoma pacjentami
jednocześnie
bez
narażenia
na
urazy kręgosłupa. Dzięki silnemu
zaangażowaniu pacjenta w wykonywane
ćwiczenia, trening jest efektywny
i dopasowany do indywidualnych
możliwości podczas całej rehabilitacji.
Ćwiczenia czynne oraz ćwiczenia
z oporem są wykonywane w kolejnej fazie
rehabilitacji po uzyskaniu zadowalających
rezultatów ćwiczeń biernych. Dzięki
precyzyjnemu
odwzorowaniu
anatomicznych osi ruchów w stawach
ćwiczenia idealnie imitują naturalny
ruch kończyny przywracając sprawność
w oczekiwanym zakresie.

Pictor dzięki swojej adaptacyjności
umożliwia
wykonywanie
trzech
niezależnych
przemieszczeń
w anatomicznych osiach stawów:
zginania i prostowania, przywodzenia
oraz odwodzenia, a także nawracania
i odwracania stawu łokciowego. Możliwość
wykonywania ćwiczeń biernych pozwala
na odciążenie fizjoterapeuty przy pracy,
który jednocześnie może poświęcić czas
kilku pacjentom.

Dane techniczne:

Avior

Draco

Pictor

Przeznaczenie:

staw skokowy i kolanowy

staw skokowy

staw nadgarstkowy

Wskazania:

urazy chrząstki i ścięgien, nadwyrężenia

urazy chrząstki i ścięgien, nadwyrężenia

różnego typu urazy stawu nadgarstkowego,

i naciągnięcia mięśni oraz wiązadeł,

i naciągnięcia mięśni oraz wiązadeł,

zmiany zwyrodnieniowych i reumatycznych,

skręcenia, zwichnięcia, złamania,

skręcenia, zwichnięcia, złamania,

schorzenia neurologiczne powodujące

schorzenia neurologiczne powodujące

schorzenia neurologiczne powodujące

dysfunkcje kończyn górnych

dysfunkcje kończyn dolnych

dysfunkcje kończyn dolnych

w stawie skokowym: zginanie i prostowanie,

zginanie i prostowanie, pronacja i supinacja,

zginanie i prostowanie oraz odwodzenie

pronacja i supinacja; w stawie kolanowym:

ruchy rotacyjne

i przywodzenie w stawach nadgarstkowych,

Wykonywane ruchy:

zginanie i prostowanie
Rodzaje ćwiczeń:

samowspomagane (zginanie i prostowanie

ruchy rotacyjne przedramienia
samowspomagane czynne i oporowe

samowspomagane, czynne i oporowe

-

-

w stawie skokowym, zginanie i prostowanie
w stawie kolanowym), czynne (wszystkie
wskazane w wierszu powyżej), oporowe
(wszystkie wskazane w wierszu powyżej)
Zakresy ruchu:

zgięcie podeszwowe 47 stopni, zgięcie
grzbietowe 40 stopni, pronacja i supinacja
po 34 stopni w każdą ze stron

Rodzaj oporu:

elastyczny

grawitacyjny

grawitacyjny

Waga [kg]:

25

16

17

Wymiary [cm]:

39 x 89,2 x 91

40 x 68 x 94

62 x 36 x 24

Atuty:

odciążenie rehabilitanta, samodzielność pacjenta, świadomość wykonywanych ćwiczeń, osie przemieszczeń w aparacie zgodne
z osiami anatomicznymi, adaptacyjność względem indywidualnych warunków antropometrycznych, efektywność rehabilitacji, mobilność,
spójne wzornictwo, ergonomia. Urządzenia mogą zostać wyposażone w biofeedback, który uzbraja proces rehabilitacji w sprzężenie zwrotne,
stymulujące układ nerwowy, zwiększając tym samym efektywność rehabilitacji oraz wpływając na komfort ćwiczeń.
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Pozostały sprzęt do kinezyterapii

Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne (PUR) wraz z osprzętem
(linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość
wykonywania szeregu ćwiczeń rehabilitacyjnych. PUR umożliwia
wczesne uruchomienie chorego i prowadzenie usprawniania
równolegle z leczeniem podstawowym. Zamontowane kółka
jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie
PUR-a i obsługę wielu chorych bez konieczności ich przewożenia
na salę rehabilitacyjną.

Rotor RG jest to rotor do ćwiczeń kończyn górnych z łatwą
regulacją oporu. Idealnie nadaje się do mocowania na kracie
kabiny UGUL.

Rotor RD jest to rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z łatwą regulacją
oporu. Posiada wysuwany dyszel, zakończony chwytakiem do
stabilizacji na pionowym lub poziomym przedmiocie.

Kabina UGUL jest podstawowym elementem Uniwersalnego
Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL). Przeznaczona
jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma
pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenia
całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem
i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje
możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Przewieszka wraz
z kabiną tworzy dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko.
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Poręcze do nauki chodzenia są wykonane na stalowej konstrukcji
i przystosowane są do ćwiczeń związanych z reedukacją
chodu. Dzięki możliwości regulacji wysokości poręcze mogą
być wykorzystane do ćwiczeń z dziećmi z wadami rozwojowymi
kończyn dolnych.

Pozostały sprzęt do kinezyterapii

Tablice do ćwiczeń manipulacyjnych ręki
z oporem i bez. Dzięki regulacji wysokości,
obrotowemu statywowi oraz licznym przyrządom
do ćwiczeń ręki są to bardzo funkcjonalne
urządzenia, niezbędne w każdej przychodni
rehabilitacyjnej.

Fotel UPR-01 B stosowany do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego oraz
mięśni okołostawowych. Daje możliwość profesjonalnej rehabilitacji pacjentów
po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie stawów obwodowych oraz po
różnego typu urazach stawów i układu kostno-mięśniowego. Konstrukcja zwykła
nierozkładana. Wyposażony jest w: jedno urządzenie rehabilitacyjne, dodatkowy
uchwyt do ćwiczeń kończyn górnych, komplet ciężarków 10 kg oraz komplet pasów
stabilizacyjnych. W ofercie znajdują się również inne fotele do ćwiczeń oporowych
kończyn dolnych i górnych.
Wzmocniona,
rozkładana
tablica
z nadrukowaną siatką posturograficzną
rozwijana z aluminiowej, stabilnej kasety.
Nadruk siatki posturograficznej naniesiony
na trwały i odporny laminat o wymiarach
85 x 200 cm.

UCS jest to bardzo funkcjonalne urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego
umożliwiające ćwiczenie w pozycji siedzącej: zginanie, prostowanie, rozciąganie
albo rotacje podczas ćwiczeń z obciążeniem jak i bez. Posiada możliwość ustawienia
kąta i zablokowanie rotacji stopy wzdłuż podłużnej jak i poprzecznej osi, tak samo
jak możliwość dodania obciążenia w tych kierunkach. Pełną regulację dopasowania
stopy umożliwiają skórzane paski.

Lustra korekcyjne są wyposażone w kółka
ułatwiające przesuwanie. Rama lustra wykonana
jest z kształtowników stalowych. Środkowy
element lustra posiada naciętą siatkę
posturograficzną.
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Karta Inwestycji
Centrum Rehabilitacji Ruchowej Ost-Med, Wyszków

Przedsięwzięcie:
OST-MED Sp. z o.o. jest spółką działającą od 2014 roku. Misją firmy jest stworzenie unikalnej
organizacji opieki zdrowotnej w diagnostyce i leczeniu. Skupiamy się na świadczeniu wysokiej
jakości innowacyjnych usług medycznych, unikatowych w skali krajowej i europejskiej.
Głównym celem spółki jest zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w tym rehabilitacji
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie:
• nowoczesny system przeznaczony do reedukcji chodu LOKOMAT PRO,
• przenośne urządzenie do przeprowadzania terapii Tecar firmy Winback,
• stół pionizacyjny i wiele innych.

Zakres prac:
•
•
•
•
•
•

dobór sprzętu medycznego,
modelowanie finansowe,
konsultacje umiejscowienia urządzeń na etapie projektu,
nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
montaż urządzeń,
szkolenie personelu.

Nasza kadra posiada wykształcenie,
w zakresie pracy z dziećmi z MPD.

wiedzę

i

umiejętności

medyczne

również

"Centrum Rehabilitacji powstawało przy wsparciu firmy Meden-Inmed, która obsłużyła
nas profesjonalnie, uwzględniając indywidualne prośby. Udzieliła pomocy w doborze
sprzętu do kinezyterapii i fizykoterapii. Służyła radą w rozmieszczeniu i montażu
aparatów w gabinetach. Ponadto firma Meden-Inmed udzieliła merytorycznych szkoleń
dotyczących obsługi zakupionych urządzeń. Polecamy ich za szybki kontakt i duże
zaangażowanie."
Wioletta Krakówka,
Prezes OST-MED. Sp. z o.o.
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Gymna - seria 400
Poznaj zalety serii 400:
Głowice laserowe

Uchwyty na elektrody
podciśnieniowe i kable

Elektrody
i kable do elektrod
Pojemnik
na chusteczki

Głowice
ultradźwiękowe

Moduł
podciśnieniowy
Vaco 400

Elastyczność dopasowana do Twoich potrzeb:
Terapie
oznaczone kolorami

Terapia z wykorzystaniem
aparatów serii 400:

Przewodnik
rozmieszczenia elektrod

Wydajna
i skupiona
ULGA W BÓLU

Każdy rodzaj
indywidualnym
identyfikacji.

terapii jest oznaczony
kolorem dla szybkiej

Kreator
personalizacji

Dokładne fotograficzne instrukcje wskazują
rozmieszczenie
elektrod,
elektrod
podciśnieniowych lub głowic do laseroterapii
i terapii ultradźwiękowej.

Pełnoekranowy
podgląd parametrów

Skuteczna
i elastyczna
EFEKTY KOMÓRKOWE

Dynamiczna
i szybka
STYMULACJA MIĘŚNIOWA
Można dostosować interfejs użytkownika
i funkcje urządzenia do potrzeb swojej
praktyki.
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Poszczególne parametry terapii mogą być
wyświetlane w trybie pełnoekranowym, dla
lepszej kontroli procesu zabiegu.

Duo 400

Zaawansowany aparat do elektroterapii

GUIDED THERAPY SYSTEM

Dostępne prądy:
Aparat Duo 400 został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Jest to unikalnie
zaprojektowany aparat do elektroterapii, który łączy w sobie łatwość obsługi
z osiągnięciami najnowszej techniki. Duo 400 to najnowocześniejszy aparat na
rynku, który dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi i przejrzystemu menu jest
łatwy w obsłudze.

•
•
•
•
•

Cechy charakterystyczne:

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroterapia (2 niezależne kanały), jednoczesne leczenie 2 pacjentów,
2 oddzielne regulatory natężenia,
tryb prądu stałego (CC) i tryb stałego napięcia (CV),
pamięć zabiegowa z wbudowanymi protokołami leczniczymi (137 celów,
145 wskazań, 48 programów zabiegowych),
9 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT, o przekątnej 10,4 cala (SVGA: 800 x 600
px),
obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór
pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych,
z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
zintegrowana lista przeciwwskazań,
biblioteka anatomiczna (118 obszarów ciała),
pomoc i ekrany informacyjne,
port USB do aktualizacji protokołów,
możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•
•
•
•

kable do elektrod (2 szt.),
elektrody gumowe 6 x 8 cm (4 szt.),
torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
pasy mocujące 5 x 60 cm (4 szt.),
skala VAS,
rysik do ekranu dotykowego,
złącze do testowania.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prąd stały,
prąd impulsowy prostokątny,
prąd 2-5 (Ultra Reiz),
prąd impulsowy trójkątny,
prąd impulsowy prostokątny średniej
częstotliwości,
jonoforeza - prąd impulsowy prostokątny
średniej częstotliwości,
prądy diadynamiczne: MF, RS, DF, CP, LP,
TENS (konwencjonalny, niskiej
częstotliwości, uderzeniowy, krótki
intensywny, modulowany),
prądy NMES (elektryczna stymulacja
nerwowo-mięśniowa),
przebieg prostokątny,
przebieg trójkątny,
przebieg bifazowy,
przebieg z przerwą między impulsami,
rosyjska stymulacja,
2-polowa interferencja,
4-polowa interferencja, typu Isoplanar vector
field,
4-polowa interferencja, typu Dipole vector
field,
mikroprądy,
uderzenie impulsem mikroprądowym,
wysokonapięciowe prądy impulsowe,
uderzenie wysokonapięciowym prądem
impulsowym,
diagnostyka,
punkty spustowe,
diagnozowanie złamań przeciążeniowych.

Sprawdź również model Duo 400 V – wyposażony dodatkowo
w dwukanałowy moduł podciśnienia na:
www.meden.com.pl/oferta
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Duo 200

Aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki

Dostępne prądy:

Duo 200 to dwukanałowy, uniwersalny aparat do elektroterapii i elektrodiagnostyki
z dotykowym wyświetlaczem. Prosta obsługa, klawisze szybkiego dostępu i obrazy
graficzne sprawiają, że DUO 200 to optymalny wybór dla użytkowników ceniących
funkcjonalny design, prostą obsługę oraz efektywność terapii.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dwa niezależne kanały,
ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz,
ponad 20 różnych typów prądów,
170 wskazań terapeutycznych, 128 celi zabiegowych
możliwość wprowadzenia 50 własnych programów zabiegowych,prosta obsługa,
czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy
zabiegów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego
numeru programu,
graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach
sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych,
szeroki zakres elektrodiagnostyki: automatyczne określanie reobazy,
chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji (9 programów
diagnostycznych),
zestaw zawiera: przewód zasilający, przewód 2-żyłowy (2 szt.), pas mocujący
5 x 60 cm (2 szt.), elektroda 6 x 8 cm (4 szt.), torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
złącze do testowania, skala VAS,
dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Akcesoria dodatkowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroda punktowa śr. 15 mm,
torebki wiskozowe na elektrodę punktową (10 szt.),
elektroda 4 x 6 cm - (2 szt.),
elektroda gumowa 6 x 8 cm (2 szt.),
elektroda 8 x 12 cm (2 szt.),
torebki wiskozowe 4 x 6 cm (4 szt.),
torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
torebki wiskozowe 8 x 12 cm (4 szt.),
elektrody samoprzylepne,
specjalnie dedykowany wózek transportowy,
torba transportowa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prąd prostokątny średniej częstotliwości,
prąd impulsowy prostokątny,
prąd impulsowy trójkątny,
prąd impulsowy wg. Traberta,
prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
konwencjonalny TENS, symetryczny,
konwencjonalny TENS, asymetryczny,
konwencjonalny TENS, przemiennie
symetryczny,
konwencjonalny TENS, przemiennie
asymetryczny,
TENS uderzeniowy,
TENS uderzeniowy, przemienny,
TENS modulowany,
prąd niskiej częstotliwości, dwukierunkowy,
symetryczny (czas impulsu 10-650 µs,
częstotliwość 1-150 Hz),
prąd 2-biegunowy interferencyjny średniej
częstotliwości,
prąd 4-biegunowy interferencyjny
(4000 Hz),
interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym
wektorem,
NMES przebieg prostokątny,
NMES przebieg trójkątny,
NMES przebieg bifazowy,
NMES przebieg z przerwą między
impulsami,
NMES 2-biegunowy modulowany przebieg
średniej częstotliwości,
prąd faradyczny,
sekwencyjne przebiegi prądów,
jonoforeza,
reedukacja mięśni dna miednicy,
stymulacja Han Stim,
Rosyjska stymulacja.

Sprawdź również dwukanałowy aparat do
elektroterapii, EMG i feedback’u ciśnieniowego
- Myo 200 na str. 180

Intelect Advanced MC STIM

Profesjonalny aparat
do elektroterapii

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•
•
•

4 elektrody 6 x 8 cm z podkładami,
2 przewody pacjenta,
opaska do mocowania elektrod,
4 elektrody samoprzylepne,
karta chipowa,
kabel zasilania.

Akcesoria dodatkowe:
•
•
•
•
•

elektrody punktowe,
akumulator,
wózek pod aparat z zasilaniem,
torba transportowa,
pilot do elektrogimnastyki.

Moduły dodatkowe:

Nowoczesny aparat do elektroterapii. Intelect Advanced STIM jest wyposażony
w dwa niezależne kanały zabiegowe, które za pomocą dodatkowego modułu
mogą zostać rozbudowane do 4 kanałów. Aparat może zostać umieszczony
na wielofunkcyjnym wózku z opcją podłączenia dodatkowych modułów. Po
podłączeniu modułu bateryjnego, aparat pracuje bez podłączenia do źródła prądu.

• 2 dodatkowe kanały elektroterapii,
• 1 kanał laseroterapii,
• 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej
(vacuum),
• moduł do diagnostyki mięśniowej oraz
ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG+Stim.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

urządzenie do elektroterapii,
dwa niezależne kanały zabiegowe do elektroterapii,
możliwość rozbudowy o kolejne kanały zabiegowe (elektroterapia, laseroterapia),
możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz
ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy,
natężenia itp.,
polskie menu,
duży monochromatyczny ekran LCD,
generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny
i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny),
wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF,
CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy,
impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz
prądy udarowe trójkątne i prostokątne,
krzywa I/t z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji,
możliwość pracy w trybie CC i CV (prądy zmienne i stałe),
graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna,
encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń,
system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii.

Dane techniczne:
Częstotliwość [Hz]:
Współczynnik wypełnienia [%]:
Częstotliwość impulsów [Hz]:
Czas impulsu [ms]:
Współczynnik niejednorodności wiązki (BNR):
Funkcja podgrzewania głowicy temp. [°C]:

1000 +/- 5%, 3000 +/- 5%
10, 20, 50, 100 (ciągły)
16, 48, 100
1, 2, 5 +/- 20%
maks. 5,0:1
29,4-43,3

Kontrola kontaktu (z opcją wyłączenia):

sygnalizacja wizualna i/lub dźwiękowa

Dostępne rodzaje głowic:

1 cm2 (3,3 MHz), 2, 5, 10 cm2 (1/3,3 MHz)

Fizykoterapia 113

Multitronic MT-3 Primera TENS

Multitronic MT-3 to podstawowy aparat do elektroterapii
umożliwiający wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu oraz
szerokie zakresy ich regulacji. Świetnie nadaje się do współpracy
z urządzeniem do masażu podciśnieniowego Invacmed.

Primera TENS to dwukanałowy, zasilany bateryjnie przenośny
elektrostymulator do terapii przeciwbólowej z wykorzystaniem
prądów TENS oraz elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej
(NMES).

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• unikalny design z możliwością doboru kolorystyki przez klienta,
• wyjątkowo funkcjonalne złącza typu Lemo,
• gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad
100 pozycji),
• indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta,
• ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych,
• pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych
przez obsługę (50 pozycji),
• niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale,
• przyjazny program elektrodiagnostyki,
• automatyczne
wyliczanie
podstawowych
parametrów
diagnostycznych,
• funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji,
• duży ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów,
• wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym,
• liczniki czasu i liczby zabiegów.

•
•
•
•

rozwinięta gama programów: 8 TENS i 6 NMES,
przebieg HAN TENS,
solidna konstrukcja stworzona aby wytrzymać 10 lat eksploatacji,
pełne opakowanie zawiera: jednostkę primera, futerał, baterie,
przewody, elektrody dura stick, pas pozycjonujący elektrody
i instrukcję obsługi,
• 2 letnia gwarancja (nie dotyczy akcesoriów).

Dane techniczne:
Ilość kanałów:

2

Ilość programów:

14

Stałe napięcie [CV]:

do 1000 Ohm

Maksymalna amplituda:

40 mA/1000 Ohms, 250 μs

Maksymalna długość impulsu [μs]:

Dane techniczne:
Częstotliwość interferencyjna [Hz]:

21-200
0-60
0-50

Natężenie prądu interferencyjnego RMS [mA]:
Natężenie prądu galwanicznego [mA]:
Natężenie prądu diadynamicznego:

30

Kształt impulsu:

do 250
bifazowy asymetryczny

Częstotliwość maksymalna [Hz]:
Źródło zasilania:

1,000
baterie PP3 Alkaliczne, 9V

Wymiary [cm]:

10,8 x 6,5 x 2,3

Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:

Klasa II, Typ BF

15

- prąd średni dla DF 0-30 [mA]:

1-200

- prąd średni dla MF 0-15 [mA]:

50-250

Przebieg fali:
Asymetryczny, prostokątny, dwufazowy bez prądu DC.

Częstotliwość TENS, HV [Hz]:
Czas impulsu TENS, HV [µs]:

0-100

Amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR,

5-990

faradycznego i neofaradycznego [mA]:

100-4000

Szerokość impulsu modulowanego [ms]:

5-150

Czas przerwy [ms]:

0-100

Czas opóźnienia [ms]:
Amplituda prądów impulsowych i tonolizy [mA]:
Zasilanie [V/Hz]:
Waga aparatu [kg]:
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230/50
3

Sprawdź również urządzenie
Cefar Peristim Pro elektrostymulacja w leczeniu
nietrzymania moczu na str. 180

Elektrostymulatory

Uśmierzanie
bólu

Przegląd modeli

Rehabilitacja
mięśni

Gojenie ran

Nietrzymanie
moczu

Poprawa krążenia

Rehab X2

Peristim PRO

Primo PRO

Basic

Easy

Femina
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Chattanooga

Elektrostymulatory dla profesjonalistów

Chattanooga
Obecnie z zalet elektroterapii korzystają zarówno fizjoterapeuci jak i lekarze pracujący ze sportowcami czy pacjentami wymagającymi
terapii przeciwbólowej. Produkty Chattanooga zapewniają technologię, której głównym celem jest wspomaganie fizjoterapeutów
w codziennym życiu zawodowym. Praca z produktami Chattanooga oznacza wybór wysokiej jakości rozwiązań terapeutycznych
i zadowolenie z szerokiej gamy produktów, które zaspokoją potrzeby bez względu na metodologię pracy, grupę klientów czy budżet.
Nowa linia przenośnych urządzeń rozbudowana przez szwajcarski zespół inżynierski otrzymała logo marki Chattanooga. Posiada ona
wysoce efektywną technologię znaną z urządzeń marki Compex - światowego i bezkonkurencyjnego lidera w elektrostymulacji z blisko
30 letnim doświadczeniem. Jest to efekt wzmocnienia dodatkowymi cechami, nowym oprogramowaniem oraz wzornictwem dziedzictwa
starszej linii produktów 4CH Portable.
REHAB

THETA

PHYSIO

WIRELESS
PRO 2CH
STANDARD

WIRELESS
PRO 4CH
STANDARD

WIRELESS
PRO 4CH
FULL

PRZEWODOWY/BEZPRZEWODOWY

Przewodowy

Przewodowy

Przewodowy

Bezrzewodowy

Bezrzewodowy

Bezrzewodowy

KONFIGURACJA PROGRAMÓW

Standardowa

Pełna

Optymalna

Standardowa

Standardowa

Pełna

4

4

4

2 Moduły

4 Moduły

4 Moduły

KANAŁY

Liczba kanałów stymulacji

KATEGORIE PROGRAMÓW

RODZAJE PROGRAMÓW

REHABILITACJA I

Atrofia, Wzmocnienie, Punkt motoryczny...

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE I

TENS - bramka kontrolna, Endorfiny...

PROGRAMY NACZYNIOWE

Ciężkie nogi, Kapilaryzacja...

PROGRAMY KONDYCYJNE I

Wytrzymałość, Siła, Odnowa...

REHABILITACJA II

ACL, Stożek rotatorów, Stabilizacja odcinka
lędźwiowego...

DZIAŁANIE PRZECIWBÓLOWE II

Odcinek lędźwiowy, Odcinek szyjny,
Zapalenie nadkłykcia...

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Spastyczność, Stopa opadająca...

PROGRAMY KONDYCYJNE II

Wytrzymałość, Siła eksplozywna, Masaż...

NIETRZYMANIE MOCZU

Wysiłkowe, Z parć naglących, Mieszane...

ODNERWIENIE

Całkowite i częściowe, Programy
automatyczne i manualne...

PRĄD STAŁY

Jonoforeza, Obrzęki, Nadmierna potliwość...

FUNKCJE DODATKOWE
2+2 LUB OPCJA +TENS

Połączenie dwóch różnych programów

PUNKT MOTORYCZNY

Wyszukiwanie punktów motorycznych przy
pomocy elektrody punktowej

SKIP

Przejście do następnej fazy programu

PROGRAMOWALNOŚĆ

Tworzenie własnych programów

MI-SCAN

Dopasowuje długość impulsu na podstawie
chronaksji

Mi-ready

2 kable Mi

4 kable Mi

2 kanały

4 kanały

4 kanały

MI-TENS

Eliminuje skurcze mięśniowe podczas
stosowania programów TENS

Mi-ready

2 kable Mi

4 kable Mi

2 kanały

4 kanały

4 kanały

MI-RANGE

Pomaga w doborze natężenia prądu
w programach o niskiej częstotliwości

Mi-ready

2 kable Mi

4 kable Mi

2 kanały

4 kanały

4 kanały

MI-ACTION

Aktywuje elektrostymulację po wykryciu
skurczu mięśnia

Mi-ready

2 kable Mi

4 kable Mi

2 kanały

4 kanały

4 kanały

MULTI-SESSIONS™

2 piloty + stacja dokująca (przeprowadzenie
kilku sesji równocześnie)

TRIGGER

Rozpoczęcie stymulacji na żądanie

OPROGRAMOWANIE

Tworzenie listy pacjentów, historia zabiegów

AUTOM. WYSZUKIWANIE RAMPY

Częściowe odnerwienie

GWARANCJA

2 lata
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Chattanooga

REHAB

Elektrostymulatory dla profesjonalistów

THETA

PHYSIO

Niesamowita jakość i precyzja

Muscle Intelligence Technology:
Mi-Technology - jest unikatowym rozwiązaniem na rynku dostarczanym tylko
i wyłącznie z urządzeniami Chattanooga oraz Compex. Oprogramowanie
dostosowuje stymulację mięśniową w zależności od indywidualnych czynników
fizjologicznych pacjenta.
Mi-Sensor - czujniki tworzą interaktywne połączenie
a stymulatorem. Umożliwia to dostęp do 4 funkcji:

WIRELESS PRO
2CH STANDARD

między

mięśniami

Rewolucyjna i ekskluzywna technologia Muscule
Intelligence w urządzeniach Chattanooga
Compex automatycznie dostosowuje parametry
stymulacji do parametrów każdego z pacjenta.
Taka automatyczna personalizacja sprawia, że
leczenie jest bardziej efektywne i komfortowe
dla pacjenta.

• Mi-SCAN - funkcja ta wykorzystuje czujnik w celu określenia i dostosowania
optymalnych parametrów stymulacji (chronaxia) indywidualnie dla każdego
pacjenta i dla każdej sesji,
• Mi-TENS - funkcja ta zapewnia płynną regulację intensywności stymulacji w celu
eliminacji niepożądanych skurczów podczas programu niwelującego ból,
• Mi-ACTION - funkcja w połączeniu z aktywnymi ćwiczeniami manualnymi
pozwala terapeucie lepiej włączyć elektroterapię do terapii, mi-ACTION pozwala
wywołać stymulację z własnej aktywności skurczu mięśni,
• Mi-RANGE - funkcja pozwala na zwiększenie optymalnych drgań mięśni
w programach z niską częstotliwością. Korzystanie z tej funkcji zmniejsza
zaangażowanie terapeuty do minimum.
Funkcje
Mi-SCAN,
Mi-TENS,
Mi-RANGE
i
Mi-ACTION
są
opracowane
według
najnowszych
zastrzeżonych
technologii
i dostępne we wszystkich przedstawionych urządzeniach. Niektóre urządzenia są
przystosowane do użycia technologi Mi™ (Mi-ready), ale trzeba dokupić odpowiednie
kable, inne posiadają je już w zestawie.
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Chattanooga

Elektrostymulatory dla profesjonalistów

Rehab to 4-kanałowy stymulator wyprodukowany z myślą
o fizjoterapeutach oraz klinikach rehabilitacji, które wymagają
standardowych przewodowych rozwiązań. Łączy w sobie
wszystkie cechy, wymagane przez profesjonalistów: leczenie
bólu, chorób naczyniowych oraz stymulację mięśni. Wyposażony
jest w podstawowe zestawy programów.

Theta to 4-kanałowy elektrostymulator obsługujący technologię
Mi™, służący do leczenia zaburzeń czynności mięśni po zabiegach
chirurgicznych i leczeniu zachowawczym oraz do leczenia bólu.
Zasilany bateryjnie, w zestawie adaptery zatrzaskowe, elektrody
samoprzylepne oraz przewód Mi-sensor.

Grupy programów:

Grupy programów:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rehabilitacja I,
Terapia przeciwbólowa I,
Programy kondycyjne I,
Terapia naczyniowa.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:
TM

• Technologia Muscle Intelligence dostępna na wszystkich 4
kanałach: Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action.
• brak kabli Mi w zestawie,
• 2+2 - wybór jednego programu dla kanałów 1 i 2, a następnie
innego programu z listy 2+2 dla kanałów 3 i 4; pozwala to
na terapię dwóch różnych części ciała lub dwóch pacjentów
w tym samym czasie lub też na łączenie NMES i TENS w jedną
procedurę terapeutyczną,
• skip - kontrola czasu sesji i przejście bezpośrednio do
następnej fazy w razie potrzeby,
• programowalność - pozwala na stworzenie i personalizację
programów w celu dostosowania ich do indywidualnych
potrzeb pacjenta,
• szczegółowy przewodnik praktyczny - porady, rekomendacje
leczenia jak i techniczne parametry dla wszystkich programów
są zawarte w przewodniku; rozkładana okładka zawiera
również ilustracje sugerujące rozmieszczenie elektrod,
• elektroda do wyszukiwania punktów motorycznych,
• szybkie ładowanie - pełen cykl ładowania przy użyciu ładowarki
dołączonej do zestawu wynosi maksymalnie 2,5 godziny,
• kształt fali: symetryczny impuls bifazowy 100% skompensowany.
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Rehabilitacja I i II,
Terapia przeciwbólowa I i II,
Terapia naczyniowa,
Rehabilitacja Neurologiczna,
Programy kondycyjne I i II.

• Technologia Muscle IntelligenceTM dostępna na wszystkich
4 kanałach: Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action,
• dwa kable Mi w zestawie,
• 2+2 - wybór jednego programu dla kanałów 1 i 2, a następnie
innego programu z listy 2+2 dla kanałów 3 i 4; pozwala to
na terapię dwóch różnych części ciała lub dwóch pacjentów
w tym samym czasie lub też na łączenie NMES i TENS w jedną
procedurę terapeutyczną,
• trigger - rozpoczęcie stymulacji na żądanie poprzez wciśnięcie
przycisku wyzwalającego,
• automatyczne wyszukiwanie rampy dla mięśni częściowo
odnerwionych,
• skip - kontrola czasu sesji i przejście bezpośrednio do
następnej fazy w razie potrzeby,
• przycisk I - pozwala on na równoczesne regulowania energii
wszystkich czterech kanałów; umożliwia bezpośredni dostęp
do menu Top 5 wyświetlającego pięć najczęściej stosowanych
programów oraz daje wgląd do aktualnych statystyk (liczba
skurczów, poziom natężenia) w czasie sesji,
• programowalność - pozwala na stworzenie i personalizację
programów w celu dostosowania ich do indywidualnych
potrzeb pacjenta,
• tryb pauzy - wstrzymuje aktualną sesję kiedy wymagane jest
przemieszczenie elektrod,
• elektroda do wyszukiwania punktów motorycznych,
• szybkie ładowanie - pełen cykl ładowania przy użyciu ładowarki
dołączonej do zestawu wynosi maksymalnie 2,5 godziny,
• kształty fali: symetryczna dwufazowa, 100% kompensowana.

Chattanooga

Elektrostymulatory dla profesjonalistów

Physio jest 4-kanałowym elektrostymulatorem posiadającym
optymalny zestaw programów oraz kompletne wyposażenie.
Można przy jego pomocy przeprowadzić zabiegi z obszaru
niemal wszystkich dziedzin elektrostymulacji. Posiada programy
standardowe (TENS/NMES) i
specjalistyczne (rehabilitacja
neurologiczna, ortopedyczna, urologiczna). Umożliwia ponadto
wykonanie elektrostymulacji mięśni odnerwionych, jonoforezy
a także leczenia nadpotliwości czy prewencji obrzęków.

Wireless Pro 2Ch Standard to bezprzewodowy 2-kanałowy
stymulator wyprodukowany dla fizjoterapeutów oraz klinik
rehabilitacyjnych, które wymagają standardowej bezprzewodowej
opcji dla elektrostymulacji. Dostarczone z 2 modułami
i 1 pilotem oraz podstawową stacją dokującą, spełnia wszystkie
wymagania i potrzeby zawodowców.

Grupy programów:

Grupy programów:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rehabilitacja I i II,
Terapia przeciwbólowa I i II,
Rehabilitacja Neurologiczna,
Programy kondycyjne I i II,
Nietrzymanie moczu,
Mięśnie odnerwione,
Prąd stały.

Cechy charakterystyczne:
• Technologia Muscle IntelligenceTM dostępna na wszystkich
4 kanałach: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action,
• cztery kable Mi w zestawie,
• 2+2 - wybór jednego programu dla kanałów 1 i 2, a następnie
innego programu z listy 2+2 dla kanałów 3 i 4; pozwala to
na terapię dwóch różnych części ciała lub dwóch pacjentów
w tym samym czasie lub też na łączenie NMES i TENS w jedną
procedurę terapeutyczną,
• trigger - rozpoczęcie stymulacji na żądanie poprzez wciśnięcie
przycisku wyzwalającego,
• automatyczne wyszukiwanie rampy dla mięśni częściowo
odnerwionych,
• skip - kontrola czasu sesji i przejście bezpośrednio do
następnej fazy w razie potrzeby,
• programowalność - pozwala na stworzenie i personalizację
programów w celu dostosowania ich do indywidualnych
potrzeb pacjenta,
• elektroda do wyszukiwania punktów motorycznych,
• szybkie ładowanie - pełen cykl ładowania przy użyciu ładowarki
dołączonej do zestawu wynosi maksymalnie 2,5 godziny,
• kształty
fali:
symetryczny
impuls
bifazowy
100%
skompensowany, monofazowy (trójkątny, prostokątny, ciągły),
prąd stały.

Niweluje ograniczenia dla ciebie i twojego pacjenta. Daje
pacjentowi pełną swobodę ruchów, ułatwia jego manipulację
i pozwala na jednoczesne wykonywanie ćwiczeń i elektrostymulacji
w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Rehabilitacja I,
Terapia przeciwbólowa I,
Programy kondycyjne I,
Terapia naczyniowa.

Cechy charakterystyczne:
• Technologia Muscle IntelligenceTM dostępna na wszystkich
4 kanałach: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action,
• zdalne sterowanie,
• bezprzewodowa technologia - niweluje ograniczenia dla
ciebie i swojego pacjenta,
• design przystosowany do profesjonalnego użytku,
• silikonowa klawiatura, która jednocześnie chroni przed wodą
i żelem oraz zapewnia ergonomiczne wykorzystanie klawiatury
i przycisków,
• 2+2 - wybór jednego programu dla kanałów 1 i 2, a następnie
innego programu z listy 2+2 dla kanałów 3 i 4; pozwala to
na terapię dwóch różnych części ciała lub dwóch pacjentów
w tym samym czasie lub też na łączenie NMES i TENS w jedną
procedurę terapeutyczną,
• trigger - rozpoczęcie stymulacji na żądanie poprzez wciśnięcie
przycisku wyzwalającego,
• automatyczne wyszukiwanie rampy dla mięśni częściowo
odnerwionych,
• skip - kontrola czasu sesji i przejście bezpośrednio do
następnej fazy w razie potrzeby,
• programowalność - pozwala na stworzenie i personalizację
programów w celu dostosowania ich do indywidualnych
potrzeb pacjenta,
• elektroda do wyszukiwania punktów motorycznych,
• szybkie ładowanie - pełen cykl ładowania przy użyciu ładowarki
dołączonej do zestawu wynosi maksymalnie 2,5 godziny,
• kształty fali: symetryczny dwufazowy 100% kompensowany.
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Wireless Professional

Zaawansowana elektroterapia
funkcjonalna w ruchu

Grupy programów:
Wireless Pro 4CH Standard:
Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

•
•
•
•

Rehabilitacja I,
Terapia przeciwbólowa I,
Programy kondycyjne I,
Terapia naczyniowa.

Wireless Pro 4CH Full:

Wireless Professional jest dziś najbardziej zaawansowanym urządzeniem do
elektroterapii w ruchu, łączącym oszczędność czasu, intuicyjną obsługę i ergonomię
wykonania. Wykorzystanie unikatowej technologii mi-Technology oraz wbudowane
profesjonalne programy rehabilitacji funkcjonalnej czynią urządzenie najlepszym
na rynku. Połączenie elektrostymulacji z aktywnym ruchem pozwala na znaczącą
poprawę wydajności rehabilitacji oraz osiąganych przez pacjenta postępów.
Spółki Compex oraz Chattanooga koncernu DJO Global we współpracy stworzyły
pionierskie rozwiązanie, którym jest w pełni bezprzewodowe, profesjonalne
urządzenie do elektroterapii funkcjonalnej. Połączenie technologii bezprzewodowej
z elektrostymulacją łączy w sobie aktywną rehabilitację z elektroterapią
w jednym urządzeniu, co dotychczas było niemożliwe ze względu na ograniczenia
technologiczne.
Opatentowana technologia Muscle Intelligence w urządzeniu Wireless Professional
dostosowuje się indywidualnie do fizjologii mięśniowej każdego pacjenta tak, aby
uzyskać jak najwyższą sprawność terapeutyczną obranej rehabilitacji.

Zalety:
• oszczędność czasu:
- brak plączących się przewodów oznacza mniej kłopotów oraz oszczędność
czasu pacjenta i fizjoterapeuty,
- dzięki bezpośredniemu dostępowi do niezbędnych funkcji i ulubionych
programów elektroterapii czas sesji terapeutycznej skrócony został do
niezbędnego minimum,
• trwałość i niezawodność:
- do wyprodukowania Wireless Professional wykorzystuje się materiały,
które muszą zapewnić przez cały okres użytkowania pełną funkcjonalność
i niezawodność,
• wygoda:
- Wireless Professional łączy w sobie cechy urządzenia stacjonarnego i w pełni
przenośnego. Dołączone bezprzewodowe jednostki sterujące ładowane są
za pomocą specjalnej stacji dokującej, która może pełnić także funkcję walizki
transportowej mieszczącej żel i elektrody,
- dzięki 2 jednostkom sterującym i wykorzystaniem technologii
Multi-Sessions, możliwa jest terapia dwóch pacjentów jednocześnie lub
tworzenie zaawansowanych sesji na 4 kanałach.
Wireless Professional jest idealnym rozwiązaniem do optymalizacji rehabilitacji
funkcjonalnej poprzez kontrolę ruchu, zwinności i szybkości w każdej chwili. Taka
pełna kontrola umożliwia pacjentowi powrócić do poziomu aktywności sprzed
kontuzji, jednocześnie zmniejszając ryzyko nawrotu kontuzji.
Zastosowanie elektroterapii jest czynnikiem, który często ułatwia wykonywanie
zamierzonych ruchów ułatwiając w ten sposób powrót do zdrowia.
Ostatnie badania potwierdzają, że połączenie elektrostymulacji i aktywnego
ćwiczenia zwiększa siłę mięśni i przyczynia się do ich szybszej regeneracji.
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•
•
•
•
•

Rehabilitacja I i II,
Terapia przeciwbólowa I i II,
Programy kondycyjne I i II,
Terapia naczyniowa,
Rehabilitacja neurologiczna.

Chattanooga Compex

Akcesoria do elektroterapii

Akcesoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pas stymulujący Cefar Easy 111.947+
Walizka na Compex 3 680031
Żel CefarCompex 602048
Złączka do pasa Compex 3 949000
Szybka ładowarka 1,2V 1570
Przewody mi-Sensor 601160
Ładowarka 9V, 1,4A EU 683010
Smycz Cefar 1495
Stacja dokująca Compex 3 683028
Wskaźnik w formie rysika 980026
Adapter kabla 6P do podłączenia sondy
601161
12. Przewody ze złączami zatrzaskowymi
601131
13. Kabel USB do urządzenia Compex 3 601162
14. Przewód ze złączkami wtykowymi 601132

Sondy:

E
C
B

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

D

F

G
Elektroda
zatrzaskowa

Adapter
Standardowy
przewód

A SAINT-CLOUD CLASSIC dwupierścieniowa sonda waginalna
Elektrody pierścieniowe pozwalają na stymulację całej ścianki waginalnej.
Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Przewężony kształt zmniejsza ryzyko
wypadnięcia podczas terapii.
B SAINT-CLOUD PLUS sonda waginalna
Niska, boczna pozycja dużych elektrod ułatwia pracę mięśni i poprawia komfort
stymulacji. Specjalny kołnierz utrzymuje sondę na optymalnej głębokości.
Rozłączane przewody umożliwiają pełne zanurzenie sondy w kąpieli dezynfekującej.
C SAINT-CLOUD sonda analna
Pierścień o kącie zakrzywienia 110 stopni umożliwia pracę mięśni dźwigacza odbytu
i zwieracza. Wydłużona końcówka poprawia uchwyt. Specjalna budowa zmniejsza
ryzyko wypadnięcia podczas terapii.
D SAINT-CLOUD SONDA ANALNA
E WSKAŹNIK PALCOWY
Do manualnego wyszukiwania punktów stymulacyjnych.
F ELEKTRODY EMG DURA-STICK
G ADAPTERY ZATRZASKOWE
Adaptery służące do podłączenia elektrod do przewodów. Adaptery te pozwalają
na podłączenie elektrod do dowolnego urządzenia typu Intelect®.
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Invacmed

Urządzenie do terapii podciśnieniowej i masażu podciśnieniowego

Invacmed to nowoczesny 2-kanałowy aparat do terapii podciśnieniowej stanowiący
znakomite uzupełnienie aparatów do elektroterapii występujących na rynku.
Dzięki podciśnieniowemu mocowaniu ssawek ze zintegrowanymi elektrodami
wykonywanie zabiegów elektroterapii jest łatwiejsze i szybsze, a koszt zabiegu
spada. Dzięki pracy pulsacyjnej wywoływany jest efekt masażu, który skojarzony
z elektroterapią podnosi efektywność oraz intensywność terapii.

Akcesoria standardowe:
• 4 elektrody (60 mm) z wkładkami
wiskozowymi,
• komplet przewodów do elektrod,
• przewód połączeniowy z aparatem do
elektroterapii.

Cechy charakterystyczne:
• 2-kanałowe, uniwersalne urządzenie do terapii podciśnieniowej współpracujące
z większością aparatów dostępnych na rynku (m.in.: Gymna, Chattanooga, EiE
Otwock, Astar),
• ekran ustawiony pod kątem ułatwiający pracę z aparatem,
• intuicyjna obsługa,
• możliwość aplikacji prądu poprzez ssawki ze zintegrowanymi elektrodami,
• szybkie i praktyczne mocowanie samouszczelniających się ssawek z elektrodami
w trudno dostępnych miejscach,
• znacząco obniża koszty zabiegu poprzez eliminację zużycia elektrod,
• niezależne przyłącza na elektrody,
• możliwość wykonywania masażu podciśnieniowego bez aplikacji prądów w celu
pobudzenia ukrwienia i metabolizmu,
• płynna regulacja podciśnienia pozwalająca na dostosowanie trybu pracy do
potrzeb terapii,
• wyświetlacz obrazujący rzeczywisty poziom intensywności zabiegu,
• elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania,
• sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą,
• energooszczędny tryb pracy.

Dane techniczne:
Częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej [imp./min]:
Maksymalne podciśnienie [mbar]:

15-90
400

Liczba elektrod:

4

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Maksymalny pobór prądu [A]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Masa (bez akcesoriów i opakowania) [kg]:
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0,1
13,5 x 33,5 x 28,5
ok. 3,4

Akcesoria dodatkowe:
• elektrody (30 i 90 mm),
• wkładki dodatkowe (30 i 90 mm).

Vaco 400, Vaco 200

Aparaty do terapii podciśnieniowej

Vaco 400 to nowoczesny 2-kanałowy aparat do terapii
podciśnieniowej, kompatybilny z aparatami Combi 400 i Duo 400.
Efekt masażu wywołany jest przez pulsującą falę podciśnieniową,
która skojarzona z elektroterapią podnosi efektywność oraz
intensywność
zabiegu
terapeutycznego.
Niezastąpiony
w ekskluzywnych gabinetach urody, gabinetach rehabilitacyjnych,
sanatoriach oraz klinikach.

Vaco 200 to dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej
współpracujący z Combi 200, Combi 200L, Duo 200
i Myo 200. Urządzenie to umożliwia przeprowadzanie zabiegów
z podciśnieniem ciągłym (stała wartość podciśnienia) oraz
zabiegów z podciśnieniem pulsacyjnym.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• aparat do terapii podciśnieniowej z 2 niezależnymi kanałami,
• współpraca z jednostką do elektroterapii (Combi 400,
Duo 400),
• możliwość stosowania 2 lub 4 elektrod podciśnieniowych oraz
elektrod tradycyjnych,
• tryb pracy: ciągły i pulsacyjny,
• elektroniczna regulacja podciśnienia,
• regulacja pulsacji,
• sterowanie modułem podciśnienia odbywa się poprzez ekran
dotykowy w jednostce do elektroterapii,
• zintegrowana funkcja masażu,
• prosta obsługa.

•
•
•
•
•

Akcesoria standardowe:

Akcesoria standardowe:

•
•
•
•
•

• przewód podciśnieniowy (4 szt.),
• przewód do podłączenia aparatu do elektroterapii
z VACO 200,
• gąbki wiskozowe do elektrod podciśnieniowych 60mm (4 szt.),
• elektrody podciśnieniowe Ø 60 mm (2 kpl.).

przewód podciśnieniowy jasnoszary (2 szt.),
przewód podciśnieniowy ciemnoszary (2 szt.),
kabel połączeniowy (1 x 5-pinowy, 1 x 6-pinowy),
gąbka do elektrody podciśnieniowej (4 szt.),
elektroda podciśnieniowa Ø 60 mm (2 kpl.).

2-kanałowy aparat do terapii podciśnieniowej,
tryb pracy: ciągły i pulsacyjny,
regulacja podciśnienia,
regulacja pulsacji,
możliwość stosowania 2 lub 4 elektrod podciśnieniowych oraz
elektrod tradycyjnych,
• diody sygnalizujące aktywność poszczególnych kanałów,
• dioda sygnalizująca napełnienie zbiorniczka z wodą,
• dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała lub czarna.

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Zasilanie [V/Hz]:

240/50

Zasilanie [V/Hz]:

Pobór mocy [W]:

30

Pobór mocy [W]:

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm]:

26,5 x 9,5 x 27

Masa [kg]:

3,65

Masa z akcesoriami [kg]:
Klasa bezpieczeństwa:

4,6
Klasa I (wymaga uziemionego gniazda)

Rodzaj izolacji:

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [cm]:

240/50
30
26,8 x 10,5 x 29,5

Masa [kg]:
Klasa bezpieczeństwa:

3,5
Klasa I (wymaga uziemionego gniazda)

Rodzaj izolacji:

Typ BF

Typ BF

Akcesoria dodatkowe dla Vaco 400 i Vaco 200:
• elektrody podciśnieniowe Ø 60 mm (2 szt.),
• elektrody podciśnieniowe Ø 90 mm (2 szt.),
• wkłady wiskozowe do elektrod o średnicy Ø 60 mm (4 szt.),

•
•
•
•

wkłady wiskozowe do elektrod o średnicy Ø 90 mm (4 szt.),
elektrody podciśnieniowe 90mm (4 szt.),
przewód podciśnieniowy jasnoszary (2 szt.),
przewód podciśnieniowy ciemnoszary (2 szt.).
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Combi 400

Zaawansowany aparat do terapii skojarzonej

GUIDED THERAPY SYSTEM

Combi 400 łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą technologią. Dzięki
rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać
w prosty i logiczny sposób. Oprogramowanie jest intuicyjnie zaprojektowane
i w przejrzysty sposób prowadzi terapeutę przez dostępne funkcje.

Możliwości zabiegowe:

Akcesoria standardowe:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroterapia (2 niezależne kanały),
terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
laseroterapia,
terapia skojarzona,
jednoczesne leczenie dwóch pacjentów.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu,
2 oddzielne regulatory natężenia,
port USB do aktualizacji protokołów,
ekran dotykowy,
ponad 700 wbudowanych protokołów leczniczych,
12 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór
pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych,
z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
zintegrowana lista przeciwwskazań,
biblioteka anatomiczna,
kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4 cala (SVGA: 800 x 600 px),
każdy rodzaj terapii oznaczony innym kolorem,
możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Sprawdź również model Combi 400 V – wyposażony dodatkowo
w dwukanałowy moduł podciśnienia na:
www.meden.com.pl/oferta
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kable do elektrod (2 szt.),
elektrody gumowe 6 x 8 (4 szt.),
torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
pasy mocujące 5 x 60 cm (4 szt.),
głowica ultradźwiękowa 4 cm2 (1 i 3 MHz),
skala VAS,
rysik do ekranu dotykowego,
żel kontaktowy 500 ml,
złącze do testowania.

Akcesoria dodatkowe:
• głowica ultradźwiękowa 1 cm2 (1 i 3 MHz),
• sonda laserowa 1-diodowa o mocy
70,5 mW,
• sonda laserowa prysznicowa o mocy
54 mW.

Combi 200

Aparaty do terapii skojarzonej

Dostępne prądy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Combi 200 to dwukanałowy aparat do elektroterapii (2 i 4 polowy), terapii
kombinowanej, terapii ultradźwiękowej i jonoferezy oraz elektrodiagnostyki,
wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów. Wytrzymały, dotykowy wyświetlacz
prosta obsługa, klawisze szybkiego dostępu i obrazy graficzne sprawiają, że
Combi 200 to optymalny wybór dla użytkowników ceniących funkcjonalny design,
prostą obsługę oraz efektywność terapii.

Możliwości zabiegowe:
•
•
•
•

elektroterapia (2 niezależne kanały),
terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
terapia skojarzona,
jednoczesne leczenie dwóch pacjentów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prąd prostokątny średniej częstotliwości,
prąd impulsowy prostokątny,
prąd impulsowy trójkątny,
prąd impulsowy wg. Träberta,
prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF,
konwencjonalny TENS, symetryczny,
konwencjonalny TENS, asymetryczny,
konwencjonalny TENS, przemiennie
symetryczny,
konwencjonalny TENS, przemiennie
asymetryczny,
TENS uderzeniowy,
TENS uderzeniowy, przemienny,
TENS modulowany,
prąd niskiej częstotliwości, dwukierunkowy,
symetryczny (czas impulsu 10-650 µs,
częstotliwość 1-150 Hz),
prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości,
prąd 4-biegunowy interferencyjny
(4000 Hz),
interferencyjny tetrapolarny ze zmiennym
wektorem,
NMES przebieg prostokątny,
NMES przebieg trójkątny,
NMES przebieg bifazowy,
NMES przebieg z przerwą między
impulsami,
NMES 2-biegunowy modulowany przebieg
średniej częstotliwości,
prąd faradyczny,
sekwencyjne przebiegi prądów,
jonoforeza,
reedukacja mięśni dna miednicy, stymulacja
HAN Stim,
Rosyjska stymulacja.

Cechy charakterystyczne:
• dotykowy wyświetlacz z podpowiedziami graficznymi umiejscowienia elektrod,
• ponad 20 różnych typów prądów,
• pamięć zabiegowa z wbudowanymi programami standardowymi (143 cele, 207
wskazań, 12 programów),
• możliwość wprowadzenia 50 własnych programów zabiegowych,
• prosta obsługa,
• czytelne menu: wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy
celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru
programu,
• graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów, a w programach
sekwencyjnych poszczególnych faz zabiegowych,
• ultradźwięki - fala ciągła i pulsacyjna,
• elektrodiagnostyka: automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej
I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji,
• dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Sprawdź również model Combi 200 L – wyposażony dodatkowo
w moduł do laseroterapii na:
www.meden.com.pl/oferta
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Intelect Neo

Zaawansowany aparat do terapii skojarzonej

Biblioteka anatomiczna
Oprócz
protokołów
terapeutycznych
Intelect Neo oferuje bibliotekę anatomiczną
ilustrującą cały szereg patologii, co ułatwia
terapeucie
komunikację
z
pacjentami
w zakresie dotyczącym ich schorzeń oraz
wzbogacenie wiedzy pacjentów na temat
możliwości dalszego leczenia również poza
placówką leczniczą.

Elastyczność rozwiązań

Intelect Neo to komfort pewności stosowania skutecznych terapii skojarzonych
opartych na dowodach klinicznych.
Łatwość użytkowania Intelect Neo zapewnia Clinical Protocol Setup (CPS),
prowadząc użytkownika przez wszystkie funkcje urządzenia i każdą z terapii.
Intelect Neo zapewnia dostęp do bogatej biblioteki z wyczerpującymi informacjami
na temat terapii, sposobów leczenia i patologii. Intelect Neo zapewnia wiedzę na
wyciągnięcie dłoni.

Modułowość zastosowana w Intelect Neo daje
każdemu użytkownikowi możliwość stworzenia
przez niego takiej konfiguracji urządzenia,
która najlepiej odpowiada jego indywidualnym
potrzebom. Wystarczy wsunąć potrzebne
moduły typu plug-and-play do gniazd służących
do rozbudowy funkcjonalnej urządzenia 5 modułów slide-in oraz 1 moduł terapii
podciśnieniowej zamontowany u podstawy
aparatu.
Każde urządzenie Intelect Neo może również
w przyszłości być modyfikowane w zależności
od zmieniających się potrzeb użytkownika.
Poszczególne moduły plug-and-play są po
prostu wsuwane bądź wysuwane z urządzenia,
bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek
konfiguracji czy zmiany ustawień.

Cechy charakterystyczne:
• możliwość przechylania i obracania ekranu nawet o 90°,
• kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,4” zapewniający najwyższą jakość
obrazu oraz służący do wyświetlania komend, informacji i ilustracji włącznie
z graficzną biblioteką anatomiczną i patologiczną,
• zintegrowane, zdejmowalne uchwyty dla głowicy ultradźwiękowej i/lub głowicy
laserowej,
• uchwyty służące do przytrzymywania używanych w trakcie zabiegów przewodów
pacjenta,
• wyposażony w wysokiej jakości wózek pod aparat, który jest stabilny, ma
regulowaną wysokość, może być z łatwością przemieszczany i posiada
3 obszerne szuflady na solidnych prowadnicach.

Ultradźwięki

Elektroterapia z sEMG

Laseroterapia

Terapia skojarzona

Raport z terapii
Szybki port USB umożliwia łatwy
i wydajny transfer informacji
potrzebnych do dokumentacji
terapii lub do przeprowadzenia
konsultacji.

Elektroterapia 2-kanałowa

Terapia podciśnieniowa
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Elektroterapia 4-kanałowa

Intelect Advanced MC COMBO
Intelect Advanced Monochromatic COMBO
to urządzenie do elektroterapii, terapii
ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej.

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 elektrody 6 x 8 cm z podkładami,
2 przewody pacjenta,
2 opaski do mocowania elektrod,
dwuzakresowa, wodoszczelna
i podgrzewana głowica ultradźwiękowa
5 cm2,
4 elektrody samoprzylepne, okrągłe
(śr. 5 cm),
żel kontaktowy 250 ml,
5 kart chipowych,
kabel zasilania.

Akcesoria dodatkowe:

Cechy charakterystyczne:
• urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej
(elektroterapia + ultradźwięki),
• trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki),
• możliwość rozbudowy do pięciu kanałów zabiegowych,
• dwukanałowa, wodoszczelna i podgrzewana głowica 5cm2 (1 i 3,3 MHz),
• możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz
ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy,
natężenia itp.,
• polskie menu,
• duży monochromatyczny ekran LCD,
• generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny
i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny),
wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF,
CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy,
impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz
prądy udarowe trójkątne i prostokątne,
• specjalny program do jonoforezy,
• krzywa I/t z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji,
• możliwość pracy w trybie CC i CV (prądy zmienne i stałe),
• graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna,
• encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń,
• system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii,
• dostępny model z kolorowym wyświetlaczem: Intelect Advanced Color Combo,
• kontrola przylegania głowicy - dźwiękowa, świetlna.

•
•
•
•
•
•

elektrody punktowe,
akumulator,
wózek pod aparat z zasilaniem,
torba transportowa,
pilot do elektrogimnastyki,
głowice ultradźwiękowe 1, 2, 10 cm2.

Moduły dodatkowe:
• 2 dodatkowe kanały elektroterapii,
• 1 kanał laseroterapii,
• 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej
(vacuum),
• moduł do diagnostyki mięśniowej oraz
ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG+Stim.

Dane techniczne:
Gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością
edycji parametrów:

200

Możliwość zapisania własnych procedur:

100

Możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych
(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu):

80

Funkcja podgrzewania czoła głowicy [ºC]:

29,4 – 43,3

Dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa [MHz]:
Tryb pracy:
Częstotliwość impulsów [Hz]:
Współczynnik wypełnienia [%]:

Elektroterapia

1 i 3,3

ciągły i impulsowy
16, 48 i 100
10, 20, 50 i 100

Moc wyjściowa [W/cm2]:

0–3

Współczynnik niejednorodności wiązki BNR:

< 6:1

Dwuzakresowe głowice 1/3,3 MHz [cm2]:

2, 5 i 10

Jednozakresowa głowica 3,3 MHz [cm2]:

1

Terapia skojarzona
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Etius U, PhysioGo

Etius U to nowoczesny ergonomiczny aparat typu combo do
elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej
i elektrofonoforezy. Umożliwia także przeprowadzanie
elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego.

Cechy charakterystyczne:
• 2 całkowicie niezależne kanały zabiegowe (możliwość
wykonywania równocześnie różnych zabiegów na jednym lub
dwóch pacjentach),
• aparat typu combo - elektroterapia i ultradźwięki w jednym,
• łatwe wykonywanie terapii skojarzonej i elektrofonoforezy,
• bardzo szeroka dostępność prądów jedno i dwukanałowych,
• niewielkie rozmiary i waga - łatwość wykonywania zabiegów
poza gabinetem (np. w domu pacjenta),
• bardzo szeroka baza programów wbudowanych (207),
• opcja definiowania programów ulubionych (osobna lista),
• możliwość tworzenia programów własnych użytkownika,
• elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t,
• wyłącznik pacjenta (do wstrzymywania zabiegu w przypadku
złego samopoczucia lub dyskomfortu).

Dane techniczne:
Natężenie max. pr. interferencyjne, Kotza,
unipolarne falujące [mA]:

100

Natężenie max. pr. TENS [mA]:

140

Natężenie max. pr. diadynamiczne, impulsowe [mA]:

60

Natężenie max. pr. galwanicznych [mA]:
Natężenie max. mikroprądy [µA]:
Natężenie max. fali ultradźwiękowej [W/cm2]:
Częstotliwość w trybie pulsacyjnym [Hz]:
Wypełnienie w trybie pulsacyjnym [%]:
Zasilanie [V/Hz]:
Pobór mocy [W]:
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:
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40
1000
3
16, 48, 100
10, 25, 50, 75
230/50
70
30 x 23 x 11
3

Aparaty do terapii skojarzonej

PhysioGo to 2-kanałowy aparat do terapii skojarzonej, który
dzięki wielofunkcyjności znakomicie sprawdza się w terapii
środowiskowej oraz pracy stacjonarnej. Możliwość zastosowania
wysokiej klasy akumulatora pozwala na pracę aparatu nawet
do ośmiu godzin. Specjalnie zaprojektowana torba sprawia, że
transport urządzenia staje się wygodny i prosty. Rozbudowanie
aparatu o kolejny kanał, umożliwia jednoczesne wykonywanie do
trzech niezależnych zabiegów.

Moduły do 5 terapii:
• ELEKTROTERAPIA
Aparaty oferują wszystkie typowe prądy stosowane
w fizykoterapii, nowoczesne mikroprądy i specjalnie opracowane
TENSy na potrzeby terapii porażeń spastycznych, wykonywanie
półautomatycznej
elektrodiagnostyki
układu
nerwowomięśniowego.
• SONOTERAPIA
Może być wykonywana głowicą z częstotliwością równą 1 MHz,
bądź 3.5 MHz w zależności od głębokości tkanek, na jakie
chcemy oddziaływać. Dostępne głowice o powierzchni roboczej
1 cm2 oraz 4 cm2, pozwalają na opracowywanie zarówno dużych,
jak i małych powierzchni zabiegowych.
• LASEROTERAPIA
Urządzenie ma możliwość obsługiwania wszystkich dostępnych
w ofercie sond punktowych, aplikatora prysznicowego oraz
skanera. Znajduje zastosowanie w laseropunkturze, ponieważ
posiada możliwość powtórzenia zabiegu bez konieczności
obsługi aparatu. Ponadto w trybie programowym użytkownik ma
dostęp do częstotliwości Nogiera i Volla.
• TERAPIA SKOJARZONA
Aparat pozwala na przeprowadzenie terapii skojarzonej. Podczas
zabiegu głowica do sonoterapii pełni rolę elektrody czynnej
jednocześnie emitując ultradźwięki, zaś klasyczna elektroda pełni
funkcję elektrody biernej.
• MAGNETOTERAPIA
Aparat dostosowany jest do generowania pola magnetycznego
niskiej częstotliwości. Urządzenie współpracuje z działającymi
miejscowo aplikatorami płaskimi, dzięki którym wpływ pola
magnetycznego jest skupiony w obszarze zabiegowym.

Pulson 400

Zaawansowany aparat do terapii ultradźwiękowej

GUIDED THERAPY SYSTEM

Pulson 400 to aparat do terapii ultradźwiękami z dwiema wieloczęstotliwościowymi
głowicami 1 i 3 MHz o powierzchni 1 i 4 cm2. Aparat Pulson 400 został zaprojektowany
zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną prace znacznie łatwiejszą.
Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do
najdrobniejszych szczegółów. Połączenie najwyższej jakości wykonania z prostotą
obsługi sprawia, że jest to aparat bardzo uniwersalny i godny polecenia dużym
ośrodkom rehabilitacyjnym.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej i fonoforezy,
2 oddzielne regulatory natężenia,
port USB do aktualizacji protokołów,
wbudowane protokoły lecznicze,
wbudowany program ułatwiający wykonywanie zabiegów fonoforezy,
wbudowany program diagnostyczny,
czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór
pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych,
z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
wolne miejsca w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
zintegrowana lista przeciwwskazań,
biblioteka anatomiczna pozwalająca na dobór zabiegu poprzez wskazanie
części ciała podlegającej rehabilitacji,
kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4" (SVGA: 800 x 600 px),
system GTS 2,
pomoc i ekrany informacyjne,
możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•
•

głowica ultradźwiękowa 4 cm2 (1 i 3 MHz),
głowica ultradźwiękowa 1 cm2 (1 i 3 MHz),
skala VAS,
rysik do ekranu dotykowego,
żel kontaktowy 500 ml.
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Pulson 100, Pulson 200

Aparaty do terapii ultradźwiękowej

Pulson 100 to przenośny aparat do terapii ultradźwiękami
o częstotliwości 1 i 3MHz.

Pulson 200 to uniwersalny przenośny aparat do terapii
ultradźwiękami 1/3 MHz (1 MHz - do głębiej położonych tkanek,
3 MHz - do powierzchniowych uszkodzeń).

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• tryb pracy: stały i pulsacyjny,
• aparat współpracujący z 2 wymiennymi głowicami
dwuczęstotliwościowymi 1 i 3 MHz,
• głowica 4 cm2 dostarczana w osprzęcie podstawowym,
• głowica 1 cm2 dostępna opcjonalnie,
• cykl pracy: 10-20-30-40-50-100%,
• kontrola kontaktu głowicy z ciałem pacjenta (sygnalizacja
akustyczna i wizualna),
• funkcja wyboru terapii poprzez 22 wskazania i 1 program wolny.

• tryb pracy: stały lub pulsacyjny,
• aparat współpracujący z 2 wymiennymi głowicami
dwuczęstotliwościowymi 1 i 3 MHz,
• głowica 4 cm2 dostarczana w osprzęcie podstawowym,
• głowica 1 cm2 dostępna opcjonalnie,
• cykl pracy: 10-20-30-40-50-100%,
• wodoodporne głowice,
• wbudowany
czasomierz
z
sygnałem
akustycznym,
kontrolowany mikroprocesorowo, automatycznie przerywający
emisję ultradźwięków po upływie wyznaczonego czasu,
• kontrola kontaktu z ciałem pacjenta - brak kontaktu
sygnalizowany akustycznie i wizualnie,
• automatyczna przerwa emisji ultradźwięków,
• programy (diagnostyczny, terapii),
• wybór terapii poprzez ustawianie celu lub wskazania,
• dotykowy wyświetlacz,
• programy własne użytkownika,
• dostępne 2 wersje kolorystyczne: biała i czarna.

Dane techniczne:
Częstotliwość [MHz]:
Zasilanie [V/Hz]:
Pobór mocy [W]:

1
240/50
35

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

10 x 26,6 x 27,5

Waga razem z akcesoriami [kg]:

3,65

Dane techniczne:
Fala ciągła [W/cm2]:
Fala pulsacyjna [W/cm2]:
Wypełnienie (impuls/czas spoczynku) [ms]:
Cykl pracy [%]:

0 do 3
0 do 3
1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 5/5
10, 20, 30, 40, 50, 100

Czas [min]:
- poniżej 1 min:
- powyżej 1 min:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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ustawiany co 1 s
ustawiany co 1 min - 1 do 30 min
10 x 26,6 x 27,5
3,65

Aparaty do terapii ultradźwiękowej

Sonotronic US-2 to nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej,
pozwalający na wykorzystanie głowic o różnych rozmiarach.

Cechy charakterystyczne:
• duży (4,3") kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem
dotykowym,
• przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym,
• głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni
5 cm2 lub 1 cm2,
• praca ciągła i impulsowa,
• do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic,
• głowice wodoodporne,
• regulacja wypełnienia impulsów (5-100%) płynna lub skokowa,
• sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy
z pacjentem,
• gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
• programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę
(klawiatura ekranowa),
• liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów.

Zastosowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•

choroby zwyrodnieniowe stawów,
zespoły bólowe,
stany pourazowe, złamania, naderwania i stłuczenia,
owrzodzenia, blizny, przykurcze,
stany zapalne,
choroby reumatyczne,
nerwobóle, zapalenia nerwowe,
wybrane choroby wewnętrzne.

SonoOne to obecnie najmniejszy i najlżejszy aparat do
ultradźwięków na rynku, który sprawdzi się znakomicie podczas
pracy w terenie.

Cechy charakterystyczne:
• głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni
5 cm2,
• funkcjonalność - intuicyjna, prosta i szybka obsługa,
• kolorowy, dotykowy ekran sprawia, że obsługa jest
przyjemnością,
• regulacja wypełnienia impulsów,
• regulacja częstotliwości impulsów.

Dane techniczne:
Częstotliwość [MHz]:

1i3

Rodzaj ultradźwięków:

stałe, impulsowe

Regulowana częstotliwość impulsów [Hz]:

10, 20, 50, 100

Cykl pracy:

1:1, 1:2, 1:5, 1:10

Wielkość powierzchni głowicy [cm2]:

5, AER=3

Moc [W/cm2]:

max. 3

Poziomy natężenia [W/cm]:

0,1 do 3, wyskalowane co 0,1

Liczba połączeń głowic ultradźwiękowych:
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:

1
9,5 x 13,8 x 23,8

Waga [kg]:

1

Akcesoria standardowe:
• żel do terapii ultradźwiękowej,
• instrukcja użytkowania,
• bezpiecznik.

Akcesoria opcjonalne:
• głowice ultradźwiękowe:
-- SU-5: pow. 5 cm2; częst. 1 MHz lub 3,3 MHz,
-- SU-1: pow. 1,33 cm2; częst. 1 MHz lub 3,3 MHz,
• torba do przenoszenia sprzętu.
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Winback

Terapia TECAR

Wyposażenie aparatów Winback:
WINBACK 1.0 - elektrody CET / RET mobilne (czynne)
+ elektroda mocowana (neutralna).
Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

CET - elektrody pojemnościowe (powleczone warstwą izolatora)
pozwalające na koncentrację emitowanej energii w tkankach
o dużej zawartości wody (mięśnie, naczynia krwionośne
i limfatyczne) na niewielkiej głębokości (kilka centymetrów).
RET - elektrody rezystywne (bez warstwy izolacyjnej), pozwalające
na koncentrację emitowanej energii w tkankach o dużej gęstości
i niskiej zawartości wody (kości, ścięgna, więzadła, tkanka
tłuszczowa) na większych głębokościach.
Elektroda neutralna występuje w trzech wersjach: sztywnej
metalowej oraz w postaci elektrod miękkich: samoprzylepnej oraz
gumowo-węglowej, które umożliwiają przeprowadzanie terapii
w rozmaitych pozycjach (leżeniu bokiem, pozycji siedzącej,
stojącej).

Winback Back 1S

Winback jest nowoczesnym urządzeniem służącym do
przeprowadzania terapii TECAR. Generuje energię fal radiowych
związaną z promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym
przez prąd zmienny o częstotliwości od 300 kHz do 1 MHz.
Nazwa TECAR pochodzi od połączenia transferu energii (TE)
oraz elektrod: pojemnościowych CET i rezystywnych RET (CAR),
za pomocą których jest ona przenoszona. Dzięki elektrodom CET
i RET można przesyłać energię do ciała pacjenta w sposób ogólny
lub miejscowy, powierzchowny lub głęboki.
Winback zwiększa efektywność technik terapeutycznych
i pozwala na głębszą penetrację komórek pacjentów oraz
wzrost dotlenienia tkanek. Dzięki właściwościom emitowanej
przez niego energii jest coraz powszechniej stosowanym
narzędziem wspomagającym leczenie wielu patologii i urazów.
Oprócz zastosowania w fizjoterapii jest również z powodzeniem
stosowany w odnowie biologicznej i kosmetologii.

Połączenie energii emitowanej przez Winback
z terapią manualną zapewnia istotne korzyści:
• EFEKT ANALGETYCZNY poprzez zablokowanie transmisji
bodźców bólowych nawet na ponad 48 godzin. Szybkie
zmniejszenie bólu jest kluczowe dla efektywności działań
fizjoterapeutycznych, które mogą stać się bardziej intensywne.
Pacjent już podczas pierwszej sesji zauważy poprawę
samopoczucia i będzie bardziej zrelaksowany co poprawi
skuteczność leczenia.
• PRZYWRÓCENIE ZAKRESU RUCHOMOŚCI dzięki skutecznej
redukcji napięć tkankowych (przykurcze, zwłóknienia, obrzęki)
poprzez miejscową rewaskularyzację. Kilka minut emisji energii
wystarczy aby zmniejszyć napięcie tkanek leżących głęboko.
Energia ta zaczyna krążyć w uszkodzonej tkance przywracając
pacjentowi sprawność ruchową.
• PRZYSPIESZENIE GOJENIA tkanek dzięki usprawnieniu
procesów regeneracyjnych organizmu poprzez ogólne
przyspieszenie tempa wymian wewnątrz i zewnątrz
komórkowych. Efekty zabiegu będą się utrzymywać długo po
zakończeniu sesji.
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MyBACK Bracer - elektroda rezystywna w postaci bransoletki.

WINBACK 2.0 - elektrody mocowane FIX PAD: RET, CET oraz
dyspersyjna.
Elektroda typu FIX PAD jest mocowana do ciała pacjenta
przy pomocy opaski. Umożliwia wykonywanie zabiegów
autonomicznych, podczas których terapeuta nie musi trzymać
elektrody.
Ich zastosowanie w określonych przypadkach pozwala terapeucie
na swobodną, niczym nieskrępowaną pracę obiema rękami przy
jednoczesnym działaniu bodźcem fizykalnym.
Ponadto, zamocowanie elektrod na ciele pacjenta daje możliwość
połączenia terapii TECAR z ćwiczeniami.

WINBACK 3.0 - dwie elektrody mobilne.
Elektroda neutralna zastępowana jest przez elektrodę rezystywną
o tej samej wielkości co elektroda czynna. Dzięki tej konfiguracji
można bardzo precyzyjnie objąć terapią konkretny staw lub
wybraną okolicę ciała.

Winback

Terapia TECAR

WINBACK 4.0 - elektrody multipolarne (mix).
Dwie elektrody (czynna i neutralna) czyli źródło emisji i odbiornik
energii zintegrowane są w jednej elektrodzie multipolarnej
(MIX) . Technologia ta umożliwia błyskawiczne, skoncentrowane
i powierzchowne oddziaływanie na skórę, tkankę podskórną
i powięzi powierzchowne. Dzięki temu znajduje szerokie
zastosowanie w terapii dysfunkcji narządu ruchu występujących
na niewielkiej głębokości (np. powierzchowne blizny, tendinopatie,
entezopatie) oraz w kosmetologii.

Zalety urządzeń WINBACK:
• bardzo dobre efekty w przypadku zmniejszenia dolegliwości
bólowych, poprawy zakresu ruchomości oraz przyspieszenia
procesów gojenia,
• możliwość jednoczesnego oddziaływania bodźcem fizykalnym
oraz technikami manualnymi (skrócenie czasu terapii),
• nieograniczony dobór pozycji terapeutycznych dzięki
szerokiemu wachlarzowi akcesoriów,
• dwie wersje urządzenia o różnych cechach i możliwościach
(wersja przenośna oraz rozbudowana z dedykowanym wózkiem
jezdnym i z możliwością pracy w zakresie kosmetologii),
• nieustanny rozwój technologii i akcesoriów bazujący na
sugestiach praktykujących terapeutów (międzynarodowa
społeczność internetowa zrzeszająca setki profesjonalistów
regularnie
wymieniających
doświadczenia
w
pracy
z urządzeniami firmy Winback).

WINBACK 5.0 - 3 aktywne elektrody.
Opcja 5.0 współpracuje z kanałem RET i może być stosowana
razem z elektrodami mobilnymi w postaci bransoletek lub
elektrodami samoprzylepnymi (flex).
Winback Back 3SE

Zrównoważona energia może być przenoszona równocześnie
przez obie ręce terapeuty na wybraną część ciała pacjenta lub
bezpośrednio przez elektrody stałe na dwie kończyny pacjenta.
Zestaw obejmuje: rozdzielacz kanału RET, 2 kable do podłączenia
elektrod samoprzylepnych, 2 elektrody bransoletki.

Dane techniczne:
Back 1S

Back 3SE

Moc:

CET 400VA, RET 100W

CET 400VA, RET 100W

Częstotliwość [kHz]:

300 i 500

300, 500 i 1000

Dynamic, Low Pulse, Super Pulse, TIC

Dynamic, Low Pulse, Super Pulse, TIC SWAP,
RET+, BEAT*

Wymiary (gł. x szer. x wys.) [cm]:

33,5 x 34 x 16

43 x 41,5 x 101

Masa [kg]:

4
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Wyposażenie standardowe:

WINBACK 1.0: elektrody CET i RET o średnicy
40, 60 i 70mm, elektroda dyspersyjna, kabel do
elektrod samoprzylepnych, elektroda RET
w postaci bransoletki)

WINBACK 1.0, WINBACK 2.0, WINBACK 3.0,
WINBACK 4.0, WIBACK 5.0

Wyposażenie opcjonalne:

WINBACK 2.0, WINBACK 3.0, WINBACK 5.0,
miękka elektroda dyspersyjna, kabel RET do
elektrod samoprzylepnych, elektroda CET tajska,
elektroda CET wypukła, narzędzie do terapii
powięziowej (Fascia Tool)

miękka elektroda dyspersyjna, kabel RET do
elektrod samoprzylepnych, elektroda CET
tajska, elektroda CET wypukła, narzędzie do
terapii powięziowej (Fascia Tool)

Zastosowanie:

fizjoterapia, sport

fizjoterapia, sport, kosmetologia

Funkcje:
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Thermo 500

Aparat do terapii polem elektromagnetycznym
wysokiej częstotliwości

Thermo 500 to 2-kanałowy aparat do terapii impulsowym polem
elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości (efekt termiczny oraz atermiczny).

Wyposażenie standardowe:
Cechy charakterystyczne:
• 2 niezależne kanały (zabiegi na większej powierzchni ciała lub zabiegi na dwóch
rożnych obszarach mogą być prowadzone w tym samym czasie),
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD,
• 38 procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta,
• możliwość wprowadzenia do pamięci własnych procedur terapeutycznych
(max. 50),
• tryb "free", w którym użytkownik może tworzyć swoje własne programy
terapeutyczne i zmieniać parametry zabiegów,
• prosta obsługa,
• estetyczny i nowoczesny wygląd,
• ekranowane elektrody - zmniejszające problemy z radiacją,
• łatwiejsza obsługa,
• kontrola kontaktu oraz identyfikacja elektrod.

Dane techniczne:
Częstotliwość [MHz]:

27,12

Średnia moc w impulsie (dla termoplody 140 mm):
- przy pracy jednokanałowej [W]:
- przy pracy dwukanałowej [W]:

70
2 x 40

Średnia moc w impulsie (dla termoplody 80 mm):
- przy pracy jednokanałowej [W]:
- przy pracy dwukanałowej [W]:
Moc szczytowa w impulsie [W]:
Szerokość impulsu [µs]:

32
2 x 32
200
65-400

Częstotliwość powtarzania impulsów
- przy pracy jednokanałowej [Hz]:

25 do 875

- przy pracy dwukanałowej [Hz]:

25 do 500

Czas zabiegu [min]:
Klasa ochronności:
Zasilanie [V/Hz]:
Pobór mocy [W]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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0-60
I BF
230/50
450
93 x 38 x 36
43

• sterownik z ramieniem i kablem do elektrody
indukcyjnej oraz elektroda indukcyjna
140 mm.

Akcesoria dodatkowe:
•
•
•
•

ramię,
przewód do elektrody indukcyjnej,
elektroda indukcyjna o śr. 140 mm,
elektroda indukcyjna o śr. 80 mm.

Thermo 500+

Urządzenie do ciągłej i pulsacyjnej terapii krótkofalowej

Wskazania:
• przewlekłe problemy mięśniowoszkieletowe,
• stany zapalne tkanki miękkiej,
• problemy z krążeniem.

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•
•

sterownik,
2 ramiona,
2 elektrody 100 mm z przewodami,
tester energii,
instrukcja obsługi.

Akcesoria dodatkowe:

Diatermia krótkofalowa to aplikacja energii elektromagnetycznej zgodnie
z wytycznymi medycznymi. Fale energii przenikają w głąb ciała, wywołując efekty
termiczne i a-termiczne w napotkanych po drodze tkankach.
Efekt termiczny polega na rozgrzaniu tkanek w stopniu pozwalającym na poprawę
krążenia, a efekt a-termiczny generuje efekty komórkowe. W połączeniu powstaje
silne oddziaływanie fizjologiczne.

Cechy charakterystyczne:

• aplikator indukcyjny Monopulse
• aplikator pojemnościowy Flexipulse
• elektrody pojemnościowe 100 mm
z przewodami
• elektrody pojemnościowe 50 mm
z przewodami
• kpl. 2 szt. elektrod gumowych 180 x 120
mm z przekładkami filcowymi
• kpl. 4 szt. Przekładek filcowych do
elektrod gumowych 180 x 120 mm
• kpl. 2 szt. elektrod gumowych
260 x 180 mm z przekładkami filcowymi
• kpl. 4 szt. Przekładek filcowych
do elektrod gumowych 260 x 180 mm

Tryb ciągły i impulsowy:

• połączenie trybu ciągłego i pulsującego w jednym urządzeniu,
• optymalna praca w obu trybach przy zastosowaniu 2 elektrod 100 mm,
• w trybie pulsacyjnym możliwość podłączenia aplikatora indukcyjnego Monopulse.
Łatwość obsługi:

• kolorowy wyświetlacz dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach
chirurgicznych,
• przejrzysty interfejs i łatwa konfiguracja urządzenia,
• asystent użytkownika oraz przewodnik obrazkowy z protokołami klinicznymi.
Elastyczność:

• szeroki zakres częstotliwości i szerokości impulsu,
• praca w trybie ciągłym i pulsującym,
• automatyczne dostrajanie do pacjenta.

Dane techniczne:
Częstotliwość pracy [MHz]:
Moc wyjściowa [W]:
Tryb pracy:
Szerokość impulsu [µs]:
Częstotliwość impulsu [Hz/sek]:
Dostrajanie:
Zegar zabiegowy [min]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:

27,12
max. 400 w trybie ciągłym, max. 1000 w szczycie w trybie pulsacji
ciągły, pulsacyjny
20-400
5-800
automatyczne
0-30, automatyczne wyłączanie i alarm po zakończeniu zabiegu
47 x 47 x 94
38
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Intelect Shortwave 100

Rewolucyjna diatermia krótkofalowa

Diatermia Intelect Shortwave 100 umożliwia
wykonywanie zabiegów z efektami termicznymi
i atermicznymi poprzez precyzyjne ustawianie
dawki (cztery stopnie). Moc wyjściowa
diatermii jest wystarczająca do wykonania
każdego zabiegu z dziedziny terapii polem
elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości
przy zachowaniu bezpieczeństwa terapeutów,
pacjentów i ograniczeniu efektów ubocznych
takiej terapii.

Akcesoria standardowe:
• elektrody kondensatorowe 120 mm (2 szt.),
• kable do elektrod (2 szt.),
• wskaźnik
działania
pola
elektromagnetycznego,
• instrukcja obsługi na płycie CD,
• lewe ramię,
• prawe ramię.

Akcesoria dodatkowe:
Cechy charakterystyczne:
• terapia ustawiana poprzez: ustawienie efektów termicznych, protokoły kliniczne,
wskazania dla poszczególnych terapii,
• możliwość ustawienia ponad 200 protokołów użytkownika,
• ponad 90 protokołów klinicznych,
• protokoły zawierające obrazy anatomiczne i patologiczne,
• ponad 140 obrazów wskazujących sposób ustawienia aplikatorów w zabiegach,
• opis racjonalizacji wykonywania zabiegów z wykorzystaniem diatermii
krótkofalowej,
• opis przeciwwskazań dla wykonywania zabiegów z wykorzystaniem diatermii
krótkofalowej,
• moc generowana przez wysokiej wydajności, sterowany mikroprocesorowo
generator,
• pełna możliwość dostosowywania parametrów terapii: częstotliwości i czasu
impulsu,
• możliwość ustawienia czasu zabiegu,
• możliwość pracy impulsowej i ciągłej,
• 100 W mocy w pracy ciągłej,
• 200 W mocy w szczycie w pracy impulsowej (średnia moc 64 W),
• możliwość dokumentacji terapii pacjenta na kartach chipowych,
• polskie menu,
• kolorowy, dotykowy ekran LCD,
• możliwość obracania ekranu o 360° i bez konieczności obracania całego aparatu,
• w pełni regulowane ramiona do mocowania elektrod,
• wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta.

Dane techniczne:
Zasilanie [V/Hz]:
Częstotliwość pracy [MHz]:
Moc [W]:

100-240 / 50-60
27,12
100 w pracy ciągłej, 200 (szczytowej mocy) w pracy impulsowej

Waga [kg]:
Wymiary (wys. x szer. x. gł.) [cm]:
Szerokość impulsu [µs]:
Częstotliwość impulsów [Hz]:
Czas terapii [min]:
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego:
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27
42 x 41 x 49
20-400
100-800
1-60
BF

•
•
•
•
•

elektrody kondensatorowe 80 mm,
elektrody kondesatorowe 165 mm,
elektroda indukcyjna (diploda),
elektroda indukcyjna (monoda),
elektrody płaskie gumowe
180 x 120 mm,
• elektrody płaskie gumowe
250 x 145 mm.

Magnetronic MF-12 MagnerPlus

Magnetronic MF-12 to aparat do magnetoterapii, generujący
pole magnetyczne o niskiej częstotliwości pozwalające na
przeprowadzenie dwóch zabiegów jednocześnie przy tych
samych parametrach. Kolorowy ekran graficzny z panelem
dotykowym zapewnia użytkownikowi przyjazną obsługę.

Cechy charakterystyczne:
• 2 kanały w aparacie zastosowano innowacyjny system
sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy
i może być włączany niezależnie od drugiego. Umożliwia to
wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w tym samym czasie,
przy tych samych parametrach zabiegu,
• podłączenie na 2 aplikatory,
• gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
• możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych
przez terapeutę,
• indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych,
• kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem
dotykowym,
• obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym,
• szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego - od
1 do 100 Hz,
• programy MX1 i MX2 - automatyczna zmiana modulacji,
• automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane
kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne
wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora,
• mały ciężar aparatu,
• kształty zmian pola magnetycznego:
-- sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne i bipolarne,
-- MX1 - kolejna zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości,
-- MX2 - kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą
częstotliwości.

Maksymalna indukcja [mT, Gs]:
Parametry trybu modulowanego (impuls/przerwa) [s]:
Zegar zabiegowy [min]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary sterownika (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga sterownika [kg]:

Cechy charakterystyczne:
• typy pola magnetycznego: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus,
półtrójkąt, półprostokąt,
• tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej,
• emisja ciągła i modulowana,
• duża indukcja pola magnetycznego,
• szeroki zakres częstotliwości,
• aplikatory szpulowe o średnicach 35, 60 cm serii Plus
(wysokoprądowe),
• aplikatory szpulowe o średnicach 20, 35, 60 cm serii LT
(niskoprądowe),
• leżanka do magnetoterapii do aplikatora 60 cm,
• 46 jednostek chorobowych,
• 79 programów zabiegowych,
• 50 programów do ustawienia dla użytkownika,
• tryby pracy: programowy/manualny,
• zegar zabiegowy,
• cztery uniwersalne gniazda aplikatorów,
• automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora,
• mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu,
• ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy.

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Zakres częstotliwości [Hz]:

MagnerPlus to urządzenie do magnetoterapii z dwoma
niezależnymi kanałami współpracującymi z aplikatorami niskoi
wysokoprądowymi.
Sterownik
może
współpracować
z aplikatorami serii LT (niskoprądowe, trzy średnice) lub serii
Plus (wysokoprądowe, dwie średnice). Największe aplikatory,
o średnicy 60 cm montowane są do aluminiowej kozetki na
łożyskowanym wózku. Użytkownik może korzystać z banku
wbudowanych programów lub ustawić wszystkie parametry
samodzielnie. Można również definiować i zapisywać w pamięci
sterownika własne programy zabiegowe.

1-100
20, 200
1/0,5-8
1-99
230/50
14,2 x 28,3 x 33,5
4,7

Zakres częstotliwości [Hz]:

2-60

Maksymalna indukcja [mT, Gs]:

10, 100

Parametry trybu modulowanego (impuls/przerwa) [s]:

1/0,5-8

Zegar zabiegowy [min]:

1-30

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Wymiary sterownika (wys. x szer. x gł.) [cm]:

35 x 45 x 13,5

Waga sterownika [kg]:

13

Fizykoterapia 137

PMT Qs

Nowoczesna magnetoterapia

PMT Qs to innowacyjne urządzenie do magnetoterapii, o ergonomicznym kształcie,
proste w obsłudze, wyposażone w mobilny wózek ułatwiający przemieszczanie.
Generator pulsującego pola magnetycznego sterowany jest przez mikroprocesor
obsługujący 3 niezależne kanały - każdy z dwoma wyjściami, do których
można podłączyć łącznie 4 solenoidy i 2 miękkie aplikatory Flexa. Zestaw
PMT Qs dostępny w wersji automatycznej lub manualnej, składa się z leżanki,
po której przemieszcza się solenoid o średnicy 80 cm oraz z 2 aplikatorów Flexa
z funkcją wibracji. Posiadany zestaw można rozbudować, podłączając kolejne
akcesoria. Mogą zostać podłączone maksymalnie 4 leżanki (w tym maksymalnie
2 automatyczne) i 2 aplikatory Flexa.
Urządzenie PMT Qs generuje pole magnetyczne ELF (Extremely Low Frequency ekstremalnie niskich częstotliwości) równolegle do podłużnej osi ciała za pomocą
solenoidów lub prostopadle do powierzchni poddawanej zabiegowi za pomocą
aplikatorów Flexa. Elastyczne aplikatory Flexa są szczególnie przydatne w zabiegach
uzupełniających, np.: przy leczeniu złamań kości długich. Solenoidy o mniejszej
średnicy przeznaczone są do przeprowadzania zabiegów magnetoterapii
na kończynach, natomiast solenoidy o dużej średnicy służą do zabiegów na
większych powierzchniach, w tym całego ciała, na przykład w przypadku choroby
zwyrodnieniowej stawów lub przy rozproszonej osteoporozie.
Wszystkie akcesoria urządzenia PMT Qs są przystosowane do przeprowadzania
zabiegów na pacjentach po osteosyntezie, ze śrubami lub endoprotezami, o ile
w tkance nie następują zmiany termiczne.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

generator pola magnetycznego PMT Qs na mobilnym wózku,
leżanka z automatycznym przesuwnikiem solenoidu o średnicy 80 cm,
2 aplikatory Flexa,
3 całkowicie niezależne kanały,
6 wyjść (po 2 dla każdego kanału),
baza programów podlegających modyfikacji, z możliwością zapisania
zmian,
częstotliwość od 0,5 do 100 Hz,
regulacja nasilenia pola magnetycznego w zakresie od 5 do 100%,
regulacja czasu zabiegu od 1 do 99 minut oraz tryb pracy ciągłej,
wyświetlacz LCD,
klawiatura pokryta membraną zabezpieczającą,
zasilanie: 90-260 V, 50-60 Hz,
moc maksymalna: 850 W.
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Easy Qs

Mobilna magnetoterapia

Easy Qs jest praktycznym i przenośnym
urządzeniem do magnetoterapii, łatwym
i intuicyjnym w obsłudze, przeznaczonym
głównie
do
przeprowadzania
leczenia
miejscowego.
Dostarczane
w
zestawie
elastyczne aplikatory Flexa dopasowują
się kształtem do każdego obszaru ciała,
a generowane przez nie pole magnetyczne
jest stałe i jednorodne, o emisji prostopadłej do
powierzchni ciała. Aplikatory Flexa wytwarzają
również wibrację, dającą dodatkowy efekt
terapeutyczny. Wprowadzone do pamięci
urządzenia programy podlegają modyfikacji,
umożliwiając dostosowanie parametrów do
konkretnych wymagań pacjenta, takich jak
rodzaj patologii czy faza leczenia.

Dane techniczne:
Częstotliwość [Hz]:
Nasilenie pola magnetycznego zmienne w zakresie [%]:
Czas zabiegu [min]:
Wyświetlacz LCD:
Klawiatura pokryta membraną zabezpieczającą:
Zasilanie [V/Hz]:
Moc maksymalna [VA]:
1 kanał z dwoma wyjściami dla aplikatorów Flexa:
Generator Easy Qs (wymiary, waga) [cm, kg]:
Aplikator Flexa (wymiary, waga) [cm, kg]:
Torba transportowa (wymiary, waga) [cm, kg]:

0,5-100
5-100
1-99 lub tryb pracy ciągły
tak
tak
90-260, 50-60
300
tak
28 x 38 x 13, 3
22 x 37 x 2,5, 1.2
50 x 38 x 18, 1

Aplikator Flexa z efektem wibracji, dzięki elastycznej budowie, pozwala na
dopasowanie swojego kształtu do obszaru ciała podlegającego leczeniu, co
pozwala na prostopadłą do tkanki emisję fal magnetycznych. Najlepiej sprawdzają
się w leczeniu miejscowym, zwłaszcza złamań kości długich. Jest dostarczany
w zestawie z urządzeniem w wersji PMT Qs Manual / Automatic i Easy Qs.

Metody aplikacji:
Istnieją 2 metody aplikacji pola magnetycznego:
• terapia ukierunkowana (kontaktowa) - przeprowadzana za pomocą aplikatorów
elastycznych lub solenoidów o małej średnicy. Jest ona stosowana do leczenia
urazów zogniskowanych, dysfunkcji i urazów ogólnych oraz jako uzupełnienie
w terapiach przeciwbólowych,
• terapia ogólna (całościowa) - przeprowadzana za pomocą solenoidów o dużych
średnicach, stacjonarnych oraz przesuwanych manualnie lub automatycznie
na leżance. Duża średnica aplikatora pozwala na przeprowadzenie terapii
większych partii ciała lub całego organizmu. Zastosowanie obu metod zwiększa
efektywność działania pola magnetycznego.
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Hilterapia®

Zalety urządzenia w porównaniu z innymi laserami

W ostatnich latach prestiż i skuteczność Hilterapia® skłoniły
wielu terapeutów do zakupu laserów wysokoenergetycznych
firmy ASA. Hilterapia® jako jedyna terapia została opatentowana
w USA i certyfikowana przez FDA, zarówno jako innowacyjna
technologicznie (impuls HILT) oraz jako metoda terapeutyczna.
Hilterapia® to nie tylko urządzenie, to również specjalistyczny
protokół terapeutyczny gwarantujący leczenie bólu, działanie
przeciwobrzękowe oraz regeneracyjne.

Gęstość Mocy (Intensywność) [W/cm²]:
Wysoka intensywność emisji przyczynia się do zwiększenia
skuteczności przenikania. W rzeczywistości im większa jest
intensywność tym większa jest ilość energii dostarczonej w głąb
tkanek. Intensywność [W/cm²] jest wprost proporcjonalna do
mocy [W], a odwrotnie proporcjonalna do średnicy wiązki [cm²].
Dzięki wysokiej intensywności Hilterapia® jest w stanie dostarczyć
duże ilości energii bardzo głęboko, wywołując znakomite
oddziaływanie terapeutyczne.

Źródło:
Źródłem IMPULSU jest lampa Nd:YAG, która emituje
promieniowanie fotonów o charakterystycznej długości fali 1064
nm. Ten szczególny rodzaj źródła jest w stanie pracować w trybie
impulsowym emitując bardzo krótki, wysokoenergetyczny impuls.

Głębokość penetracji:
Głębokość penetracji promieniowania laserowego zależy przede
wszystkim od:
• długości emisji fali,
• typu tkanki.
Inne czynniki to:
• gęstość mocy [W/cm²],
• tryb emisji (ciągły lub pulsacyjny),
• czas naświetlania [s].
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Tryb emisji - emisja pulsacyjna:
Urządzenia Hilterapia® są w stanie generować impulsy
charakteryzujące się bardzo krótkim czasem trwania oraz
bardzo wysoką mocą szczytową. Parametry te są bardzo ważne
w odniesieniu do skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa
leczenia. W rzeczywistości bardzo wysokie impulsy mocy
szczytowej przyczyniają się do przenoszenia dużych ilości energii
do głęboko położonych tkanek. Dodatkowo krótki czas trwania
impulsu i niska częstotliwość, pozwalają uniknąć potencjalnie
szkodliwej akumulacji cieplnej. Wyżej opisane zalety są bardzo
trudne do osiągnięcia innymi rodzajami emisji.

Efekt biologiczny:
Hilterapia® jest jedynym zabiegiem na świecie (rynek
rehabilitacyjny) oferującym uzyskanie efektu fotomechanicznego.
Można go uzyskać tylko z impulsów charakteryzujących się
krótkim czasem trwania i bardzo wysoką mocą w impulsie.
Impulsy te są zdolne do wywołania odkształceń mechanicznych
środowiska mikrobiologicznego (macierz pozakomórkowa)
o silnym działaniu na procesy naprawcze i regeneracyjne, także
w głęboko położonych tkankach.

ASAlaser

Innowacyjne lasery wysokoenergetyczne do Hilterapii

Jedyny laser wysokoenergetyczny na świecie
oferujący jednoczesne wywoływanie efektów:

Stawy

•
•
•

fotochemicznych,
fotomechanicznych,
fototermicznych.

Zmniejszenie stanu zapalnego
i pobudzenie regeneracji
chrząstki stawowej.

Układ mięśniowy
Szybki efekt przeciwbólowy
poprzez wpływ
na przykurcze mięśniowe.

Układ krążenia
i układ limfatyczny
Zwiększenie dostarczania
składników odżywczych
i reabsorbcja nagromadzonych
produktów ubocznych.

Zalety:
• pozwala na dostarczenie bardzo dużej dawki energii do tkanek położonych na
dużych głębokościach,
• możliwość w pełni bezpiecznego działania bez zagrożenia uszkodzenia
termicznego komórek dzięki przestrzeganiu czasu relaksacji termicznej,
• działanie terapeutyczne w przypadku ostrych stanów bólowych z redukcją
dolegliwości nawet do 70% już po pierwszym zabiegu,
• kontrolowane dostarczanie energii,
• głębokie skuteczne działanie,
• możliwość pokrycia dużego obszaru zabiegowego.

Główne wskazania:
• zmiany dotyczące ścięgien (zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna,
zapalenie przyczepu ścięgna, częściowe uszkodzenia ścięgien),
• zmiany mięśniowe,
• pourazowe obrzęki,
• zapalenie kaletki i błony maziowej,
• bóle kręgosłupa i lumbago,
• zapalenia i zmiany kostno-chrzęstne,
• fibromialgie,
• zapalenia kostne stawów,
• zmiany degeneracyjne chrząstek.

Zastosowanie:
• doskonale nadaje się do leczenia wielu
zmian chorobowych głęboko położonych
tkanek: mięśni, ścięgien, więzadeł,
• znoszenie bólu już po pierwszej aplikacji
połączone z całkowitą eliminacją zagrożenia
uszkodzeń termicznych,
• przyspiesza regenerację.

Cechy charakterystyczne:
• kolorowy 15" ciekłokrystaliczny wyświetlacz
dotykowy,
• unikalna
trzystopniowa
procedura
terapeutyczna z zaprogramowanymi krokami
zabiegowymi, (tzw. mix energetyczny)
zapewniający penetrację na różnych
głębokościach,
• zaprogramowane jednostki chorobowe ze
zdjęciami obszaru zabiegowego oraz
sposobem aplikacji z podziałem na obszar
ciała,
• automatyczne przeliczanie wyemitowanej
energii,
• kontrola: częstotliwość impulsów, dawka
energii dla faz całego zabiegu,
• standardowa sonda o średnicy 5 mm do
terapii przeciwbólowej z prowadnicą,
• sonda DJD do terapii regenerującej o śr.
5 mm (tylko HIRO 3.0),
• laser chłodzony w zamkniętym obiegu
wodnym,
• metalowa walizka do transportu.

Aparat wykorzystywany m.in. w:
• Centrum PARiS, Bydgoszcz,
• Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
• Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod
Tężniami”, Ciechocinek,
• Uniwersytet Medyczny, Warszawa,
• Uniwersytet Rzeszowski, Instytut
Fizjoterapii, Rzeszów,
• Fontesmed, Bydgoszcz,
• NZOZ Wita, Włocławek,
• Arka Medical SPA, Kołobrzeg,
• Centrum Widzyk, Bielsko-Biała,
• MSW Jelenia Góra - CUMiPZ, Kowary,
• Adler SPA, Świeradów-Zdrój,
• Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
STOCER, Konstancin-Jeziorna,
• 7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk.
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Hiro 3.0, SH1

Innowacyjne lasery wysokoenergetyczne do Hilterapii

Sonda do terapii
przeciwbólowej

Laser wysokoenergetyczny HIRO 3.0 jest najnowocześniejszym
urządzeniem do Hilterapii. Emituje opatentowany kształt fali,
która jest przekształcana na impulsy o bardzo dużej mocy, do
3 kW. Aparat ma wbudowany ciekłokrystaliczny ekran dotykowy.
Posiada dwa rodzaje sond: do terapii przeciwbólowej oraz
regeneracyjnej.

Sonda DJD do terapii
regeneracyjnej

Jako rezultat sportowego zaangażowania firmy ASAlaser przy
współpracy z Mobilną Kliniką Dr Costa w Mistrzostwach Świata
MotoGP i włoskiej reprezentacji szermierki, Hilterapia nareszcie
jest przenośna. W aparacie SH1 udało się osiągnąć zmniejszone
wymiary urządzenia przy zachowaniu znakomitych parametrów.
Aparat nie posiada sondy DJD.

Laser do Hilterapii działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie i wykorzystuje się go w leczeniu wielu zmian chorobowych
głęboko położonych tkanek: mięśni, ścięgien, więzadeł. Zmniejszenie bólu jest widoczne już po pierwszej aplikacji. Podczas zabiegu
pacjent otrzymuje specjalne okulary ochronne.

Dane techniczne:
Laser neodymowo-yagowy:
Długość fali [nm]:
Moc szczytowa [W]:

Dane techniczne:
Nd:YAG
1064
3000

Laser neodymowo-yagowy:

1064

Moc szczytowa [W]:

1000

Max. energia impulsu [mJ]:

350

Max. energia impulsu [mJ]:

Moc średnia [W]:

10,5

Moc średnia [W]:

Gęstość energii [mJ/cm2]:
Gęstość mocy [W/cm2]:
Czas trwania impulsu [µs]:
Certyfikat:

1780
15 000
< 120
CE 0459

Laser klasy:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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4
78 x 30 x 70
40

Nd:YAG

Długość fali [nm]:

Gęstość energii [mJ/cm2]:
Gęstość mocy [W/cm2]:
Czas trwania impulsu [µs]:
Certyfikat:
Laser klasy:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:

150
6
760
5 000
< 150
CE 0459
4
22 x 38 x 42
13

Hiro TT

Innowacyjne lasery wysokoenergetyczne do Hilterapii

Laser wysokoenergetyczny Hiro TT jest najnowocześniejszym urządzeniem do
Hilterapii. Emituje opatentowany kształt fali, która jest przekształcana na impulsy
o bardzo dużej mocy, do 3 kW. Aparat ma wbudowany ciekłokrystaliczny ekran
dotykowy. Posiada trzy rodzaje sond: do terapii przeciwbólowej oraz regeneracyjnej.

Cechy charakterystyczne:
• system chłodzenia skóry w przedziale 18-28oC, umożliwia dostarczenie dużych
dawek energii bez ryzyka uszkodzeń termicznych,
• jeden światłowód i trzy wymienne sondy: DJD, 5 mm, 10 mm,
• emisja promieniowania przycisk nożny lub na sondzie,
• ekran o przekątnej 10”.

Dane techniczne:
Laser neodymowo-yagowy:

3000

Moc szczytowa [W]:
Max. energia impulsu [mJ]:

350
10,5

Moc średnia [W]:
2

Gęstość energii [mJ/cm ]:
Gęstość mocy [W/cm2]:
Czas trwania impulsu [µs]:
Certyfikat:
Laser klasy:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:

Nd:YAG
1064

Długość fali [nm]:

1780
15 000
< 100
CE 0459
4
40 x 85 x 103
45
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Intelect HPL 7 i HPL 15

Lasery wysokoenergetyczne

Informacje ogólne:
• emisja połączonych fal:
- 2 długość 810 i 980 nm (HPL 7),
- 3 długość 810-980 i 1064 nm (HPL 15),
• tryb Multi-emisji,
• wysoka moc wyjściowa:
- 7 W (HPL 7),
- 15 W (HPL 15),
• interfejs gwarantujący łatwą i intuicyjną
obsługę.

Długość fali a efekty biologiczne:
810 nm - długość fali pozwala na szybkie
uruchomienie procesu natleniania krwi:

Kombinacja różnych długości fal powoduje odmienne reakcje biologiczne
w tkankach. W przypadku lasera HPL 15, zastosowanie aż trzech długości fal
1064 nm, 980 nm oraz 810 nm gwarantuje optymalną penetrację i odpowiednią
dawkę energii . Oba lasery zapewniają działanie termiczne i atermiczne. Łącząc
działanie biostymulacyjne oraz fototermiczne uzyskujemy wysoką skuteczność
terapeutyczną.

Zapewnia działanie:
• przeciwbólowe,
• przeciwobrzękowe,
• przeciwzapalne.

• generowanie impulsów laserowych o zmiennej mocy,
• szybka polaryzacja nocyceptorów, polaryzacja włókien A-delta
i blokowanie sygnałów bólowych poprzez kontrolę bramki,
• regulowana szerokość impulsu i częstotliwości.

Promień wodzący [nm, mW]:

810 + 980
810 + 980 + 1064
650, 3

Moc lasera HPL 7 [W]:

7

Moc lasera HPL 15 [W]:

15

Emisja:

ciągła, pulsacyjna (przerywana), pojedynczy impuls, burst oraz
stochastyczna (opatentowany tryb stochastyczny)

Tryb pracy:

ciągły, przerywany, pulsacyjny, pojedynczy impuls, burst,
stochastyczny i przeciwzapalny

Patologie:

ponad 60 patologii z interaktywnymi ilustracjami i protokołami
dopasowanymi do fazy klinicznej pacjenta

Częstotliwość [Hz]:
Szerokość impulsu [ms]:
Programowanie:
Wyświetlacz:
Laser klasy:
Zasilanie [V, Hz]:
Pobór mocy [VA]:
Wymiary [mm]:
Waga [kg]:
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• w połączeniu z trybem stochastycznym
zapewnia
prawidłowe
współdziałanie
z obwodowym układem nerwowym,
• aktywuje mechanizm sterowania bramką
kontrolną zapewniając szybkie działanie
przeciwbólowe.

• rezultatem jest idealna synergia, która
harmonizuje szybki efekt przeciwbólowy
z kontrolą procesów zapalnych i aktywacją
procesów metabolicznych, istotną dla
wszystkich procesów komórkowych.

Dane techniczne:
Długość fali - laser HPL 15 [nm]:

980 nm - długość fali optymalizuje
oddziaływanie na termoreceptory i receptory
mechaniczne:

1064 nm - długość fali z najmniejszym
rozproszeniem w tkankach, zapewnia wysoką
skuteczność propagacji oraz precyzyjne
dawkowanie energii:

Zupełną nowością jest opatentowany
tryb pracy stochastycznej:

Długość fali - laser HPL 7 [nm]:

• transfer energii do tkanek,
• ułatwienie regeneracji.

1-100 z krokiem o 1 Hz
20-1000
12 pozycji zapisywanych po nazwie
kolorowy 7" ekran dotykowy
IV
100-240, 50-60
160
320 x 232 x 232
3,5

M6

Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym

Główne wskazania:
• dysfunkcje mięśniowo-kostne (skręcenia,
naderwanie więzadeł itp.),
• dysfunkcje stawowe (choroba zwyrodnieniowa
stawów kręgosłupa, biodra, kolana, zespół
bolesnego barku itp.),
• lumbago, rwa kulszowa, bóle krzyża,
• ból różnego pochodzenia,
• procesy zapalne (zapalenia okołostawowe,
zapalenie nadkłykci, zapalenie ścięgien,
zapalenie kaletki itp.),
• obrzęki na skutek zaburzenia krążenia krwi,
limfy,
• zmiany patologiczne tkanek powierzchownych
różnego pochodzenia (owrzodzenia, żylaki
itp.).

Cechy charakterystyczne:
• skaner automatyczny pokrywa obszar zabiegowy o średnicy 5 cm (powierzchnia
19,6 cm2, wskazywany przez czerwone diody LED), maksymalna powierzchnia
do 900 cm2,
• wielodiodowy aplikator z 3 wbudowanymi źródłami promieniowania laserowego
MLS (3 diody emisji ciągłej + 3 diody emisji impulsowej),
• zrobotyzowana głowica automatycznie poruszająca się w 5 ustawionych
kierunkach,
• elektromechaniczna regulacja wysokości kolumny lasera oraz kąta nachylenia
ramienia,
• laser na mobilnej podstawie z miejscem na sondę ręczną,
• sonda ręczna pokrywa obszar zabiegowy o średnicy 2 cm (powierzchnia
3,14 cm2, wskazywany przez czerwone diody LED),
• ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy,
• wbudowany atlas anatomiczny,
• możliwość zapisania 15 kont użytkowników,
• hasło dostępu konta użytkownika,
• 67 gotowych programów z możliwością edycji (2 programy wolne),
• parametry modyfikowalne: kierunek i szerokość ruchu głowicy, wysokość
kolumny i nachylenie ramienia, częstotliwość modulacji, tryb pracy, czas, poziom
mocy, cykl pracy,
• cykl pracy: połączona i zsynchronizowana emisja ciągła (808 nm) i impulsowa
(905 nm),
• moc regulowana w zakresie: 25%, 50%, 75% i 100% lub 50% i 100%,
• automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi
parametrami,
• 2 w pełni niezależne kanały,
• przycisk bezpieczeństwa.

Dane techniczne:
Moc szczytowa [W]:
Moc średnia [W]:
Częstotliwość [Hz]:
Regulacja czasu [min]:
Zasilanie [V/Hz]:
Certyfikat:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:

3 x 25
3,3
1 do 2000 Hz (co 1 Hz) oraz emisja ciągła
1 - 99:59
230/50
CE 0123
158 x 42 x 68
43
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Mphi5

Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem ręcznym

Mphi5 to nowoczesny laser do terapii
MLS - połączonego i zsynchronizowanego
generowania ciągłej i impulsowej emisji
laserowej różnych długości fal w zakresie
podczerwieni (808 nm emisja ciągła oraz 905 nm
emisja impulsowa). Skaner ręczny pokrywa dużą
powierzchnię zabiegową 19,6 cm2, dostarczając
taką samą dawkę energii w jednostce czasu
do każdego miejsca skanowanego obszaru.
Pozwala na skuteczną terapię zmniejszając
nakład pracy terapeuty.

Główne wskazania:

Cechy charakterystyczne:
• skaner ręczny pokrywa obszar zabiegowy o średnicy 5 cm (powierzchnia
19,6 cm2, wskazywany przez czerwone diody LED), maksymalna powierzchnia
bez ograniczeń,
• wielodiodowy aplikator z 3 wbudowanymi źródłami promieniowania laserowego
MLS (3 diody emisji ciągłej + 3 diody emisji impulsowej),
• mobilny wózek z uchwytem mocowania skanera ręcznego oraz miejscem na
aplikator ręczny,
• dodatkowy aplikator ręczny pokrywa obszar zabiegowy o średnicy 2 cm
(powierzchnia 3,14 cm2, wskazywany przez czerwone diody LED),
• ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy,
• wbudowany atlas anatomiczny,
• możliwość zapisania 15 kont użytkowników,
• hasło dostępu konta użytkownika,
• 67 gotowych programów z możliwością edycji (2 programy wolne),
• parametry modyfikowalne: częstotliwość modulacji, tryb pracy, czas, poziom
mocy, cykl pracy,
• cykl pracy: połączona i zsynchronizowana emisja ciągła (808 nm) i impulsowa
(905 nm),
• moc regulowana w zakresie: 25%, 50%, 75% i 100% lub 50% i 100%,
• automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi
parametrami,
• 2 w pełni niezależne kanały,
• przycisk bezpieczeństwa,
• wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie zabiegu niezależnie od
instalacji elektrycznej.

Dane techniczne:
Moc szczytowa [W]:
Moc średnia [W]:
Częstotliwość [Hz]:
Regulacja czasu [min]:
Zasilanie [V/Hz]:
Certyfikat:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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3 x 25
3,3
1 do 2000 (co 1 Hz) oraz emisja ciągła
1 - 99:59
230/50
CE 0123
85 x 54 x 63
25

• dysfunkcje mięśniowo-kostne (skręcenia,
naderwanie więzadeł itp.),
• dysfunkcje stawowe (choroba
zwyrodnieniowa stawów, kręgosłupa,
biodra, kolana, zespół bolesnego barku itp.),
• lumbago, rwa kulszowa, bóle krzyża,
• procesy zapalne (zapalenia okołostawowe,
zapalenie nadkłykci, zapalenie ścięgien,
zapalenie kaletki itp.),
• obrzęki na skutek zaburzenia krążenia krwi,
limfy,
• zmiany patologiczne tkanek
powierzchownych różnego pochodzenia
(owrzodzenia, żylaki itp.).
Aplikator Charlie MDA

Aplikator Charlie MDH

Mphi

Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS z aplikatorem ręcznym

Mphi to nowoczesny laser wysokoenergetyczny
do terapii MLS (Multiwave Locked System)
połączonego
i
zsynchronizowanego
generowania ciągłej i impulsowej emisji
laserowej różnych długości fal w zakresie
podczerwieni (808 nm emisja ciągła oraz
905 nm emisja impulsowa). Promieniowanie
MLS oddziałuje na dużą powierzchnię
zabiegową (w zależności od aplikatora). Dzięki
unikatowej technologii na fotoreceptory
poddanej skaningowi dostarczana jest taka
sama dawka energii w jednostce czasu.

Główne wskazania:
Cechy charakterystyczne:
• wielodiodowa sonda z wbudowanym źródłem promieniowania laserowego MLS
(1 dioda emisji ciągłej + 1 dioda emisji impulsowej),
• podstawka pod aplikator,
• ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy,
• wbudowany atlas anatomiczny,
• możliwość zapisania 15 kont użytkowników,
• hasło dostępu konta użytkownika,
• 67 gotowych programów z możliwością edycji (2 programy wolne),
• parametry modyfikowalne: częstotliwość modulacji, tryb pracy, czas, poziom
mocy, cykl pracy,
• cykl pracy: połączona i zsynchronizowana emisja ciągła (808 nm) i impulsowa
(905 nm),
• moc regulowana w zakresie 25%, 50%, 75% i 100%,
• automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi
parametrami,
• 2 w pełni niezależne kanały,
• przycisk bezpieczeństwa,
• wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie zabiegu niezależnie od
instalacji elektrycznej,
• pasek transportowy mocowany do aparatu oraz torba transportowa,
• możliwość rozbudowy o wózek i aplikator sterujący z ramieniem zabiegowym.

• dysfunkcje mięśniowo-kostne (skręcenia,
naderwanie więzadeł itp.),
• dysfunkcje stawowe (choroba
zwyrodnieniowa stawów, kręgosłupa, biodra,
kolana, zespół bolesnego barku itp.),
• lumbago, rwa kulszowa, bóle krzyża,
• procesy zapalne (zapalenia okołostawowe,
zapalenie nadkłykci, zapalenie ścięgien,
zapalenie kaletki itp.),
• obrzęki na skutek zaburzenia krążenia krwi,
limfy,
• zmiany patologiczne tkanek
powierzchownych różnego pochodzenia
(owrzodzenia, żylaki itp.).

Zalety stosowania terapii MLS:
•
•
•
•
•
•

połączenie i wzmocnienie efektu terapeutycznego,
działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przeciwbólowe,
intensywne działanie analgetyczne,
szybkie ustąpienie objawów chorobowych,
krótki czas trwania zabiegu,
długotrwałe rezultaty.

Dane techniczne:
Moc szczytowa [W]:
Moc średnia [W]:
Częstotliwość [Hz]:
Regulacja czasu [min]:
Zasilanie [V/Hz]:
Certyfikat:
Wymiary Mphi / Mphi Troley (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga Mphi / Mphi Troley [kg]:

25
1,1
1 do 2000 (co 1 Hz) oraz emisja ciągła
0:01-99:59
230/50
CE 0123
10 x 23 x 36 / 85 x 54 x 63

Mphi Troley

3 / 20
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Polaris 2, Terapus 2 Scan

Aparat do laseroterapii i biostymulacji Polaris 2 z aplikatorem
skanującym znajduje zastosowanie przy naświetlaniu większych
obszarów chorobowych przy ograniczonym udziale fizjoterapeuty.
Sterownik laserowy Polaris 2 obsługuje również sondy punktowe
i prysznicowe. Opcja przeliczania czasu zabiegu w zależności od
kształtu i wielkości pola zabiegowego, co wymaga ustawienia
jedynie odległości głowicy stacji od ciała pacjenta upraszcza
procedurę zabiegu.
Urządzenie wyposażone jest w statyw jezdny z półką na aparat
oraz ramię aplikatora z regulacją za pomocą sprężyny gazowej.
Wygoda transportu urządzenia jest zapewniona dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości kółek z hamulcami. Głowica
skanująca posiada dwuosiową regulację położenia pozwalającą
na łatwe dopasowanie pozycji do pola zabiegowego.
Urządzenie znakomicie sprawdza się w laseropunkturze dzięki
opcji repetycji zabiegu bez konieczności obsługi aparatu.
Dodatkowo w trybie programowym użytkownik ma dostęp do
częstotliwości Nogiera i Volla.

Skanery do laseroterapii

Laser Terapus 2 Scan przeznaczony jest do automatycznego
skanowania powierzchni ciała pacjenta. Urządzenie tego typu
sprawdza się idealnie w placówkach, gdzie istnieje potrzeba
posiadania oddzielnego stanowiska do laseroterapii wykonywanej
w trybie automatycznym lub też tam, gdzie nie ma możliwości
rozbudowania lasera o funkcję skanera.
TERAPUS 2 Scan może współpracować z wieloma sondami
punktowymi lub prysznicowymi o różnych mocach. Jego drugie
gniazdo bowiem pozostaje wolne i dostępne do współpracy
z inną, dowolnie wybraną sondą punktową lub prysznicową.
Zwiększa to dodatkowo możliwości zastosowań tego urządzenia
i zbliża pod względem walorów użytkowych do modelu Terapus 2.
Urządzenie zawsze wyposażone jest w specjalny statyw
z ramieniem, głowicą skanującą oraz półkę. Głowica skanująca
posiada własne, niezależne lasery (źródła promieniowania)
i podłączona jest do jednego z dwóch gniazd wejściowych. Dzięki
takiej konstrukcji zestawu, przed rozpoczęciem pracy skanera
nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność (instalacja), jak
w przypadku niektórych urządzeń konkurencyjnych starszej
generacji.

Długość fali:

Długość fali:

• światło czerwone R - 660 nm,
• światło podczerwone IR - 808 nm.

• światło czerwone R - 660 nm,
• światło podczerwone IR - 808 nm.

Dostępny w 2 wariantach:

Dostępny w 3 wariantach:

Aplikator skanujący o mocach: R - 50 mW / IR - 400 mW,
Aplikator skanujący o mocach: R - 100 mW / IR - 450 mW.

Terapus 2 Scan o mocach: R - 35 mW / IR - 250 mW,
Terapus 2 Scan „power” o mocach: R - 50 mW / IR - 400 mW,
Terapus 2 Scan „power +” o mocach: R 100mW / IR - 500 mW.

Każdy zestaw wyjściowy można w dowolnym momencie
rozbudować o dodatkową sondę punktową lub prysznicową.

Każdy zestaw wyjściowy można w dowolnym momencie
rozbudować o dodatkową sondę punktową lub prysznicową.
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Terapia radialną falą uderzeniową
Jakie schorzenia można leczyć
przy użyciu urządzeń ShockMaster?
• ból barku z towarzyszącym zwapnieniem lub
bez zwapnienia,
• zapalenie kaletki maziowej,
• zapalenie okostnej,
• zespół taśmy biodrowo-piszczelowej,
• bóle i spazmy mięśniowe,
• ból odcinka lędźwiowego,
• łokieć tenisisty i golfisty,
• kolano skoczka,
• ból ścięgna Achillesa,
• ból biodra,
• przewlekły ból szyi, barku i pleców,
• podwyższone napięcie mięśniowe,
• punkty spustowe,
• zapalenie powięzi podeszwy stopy,
• ostroga piętowa.

Zastosowanie:
•
•
•
•

rehabilitacja,
ortopedia,
medycyna sportowa,
medycyna estetyczna.

Kompleksowy cykl leczenia:
Przy terapii radialną falą uderzeniową energia rozpraszana jest na dużej powierzchni.
Urządzenia do radialnej fali uderzeniowej wytwarzają energię w zakresie od
niskich do średnich wartości. Pneumatycznie generowane impulsy akustyczne
są wprowadzane do ciała na dużej powierzchni. Fala uderzeniowa powstaje
w momencie kiedy pocisk zlokalizowany w głowicy, przyspiesza do wysokiej
prędkości pobudzony przez impuls pneumatyczny. Następnie pocisk uderza
w przekaźnik (aplikator), który jest odpowiedzialny za propagację fali w głąb tkanki,
aby wywołać efekt leczniczy.

•
•
•
•
•

diagnostyka ultrasonograficzna,
krioterapia miejscowa,
terapia falą uderzeniową,
zabieg regeneracyjny Hilterapii,
kontrola efektywności leczenia.

Korzyści dla pacjenta:
•
•
•
•
•

szerokie zastosowanie,
nie wymaga środków znieczulających,
przywraca niezależność (mobilność) i jakość życia,
szybki powrót do zdrowia pozwalający znacznie skrócić czas rehabilitacji,
już po 2 lub 3 zabiegach ponad 80% pacjentów pozbywa się dolegliwości
bólowych lub jego odczuwanie ulega zdecydowanej redukcji.

Korzyści dla terapeuty:
•
•
•
•
•
•

krótkie sesje lecznicze,
bezpieczna aplikacja,
duża liczba potencjalnych pacjentów ze wskazaniami,
zadowolenie pacjentów,
szybki zwrot kosztów,
prosta obsługa i konserwacja.
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ShockMaster

Terapia radialną falą uderzeniową

ShockMaster jest wiodącą marką wśród aparatów do terapii radialną falą
uderzeniową. Dzięki zapewnianiu innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań
w dziedzinie terapii falą uderzeniową ShockMaster znacząco przyczynia
się do sukcesu swoich użytkowników. Urządzenia ShockMaster 300 oraz
ShockMaster 500 zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami
rynku medycznego. Unikalna kombinacja najnowszej technologii i inteligentny
interfejs użytkownika powodują, że są to urządzenia niezbędne w każdej praktyce
rehabilitacyjnej.

Głowica V-Actor

Inteligentny interfejs użytkownika:
Urządzenia ShockMaster posiadają niezwykle intuicyjny interfejs, pozwalający
użytkownikowi na pełną kontrolę nad zabiegiem przez cały czas jego trwania.
Wszechstronność, komfort, design, a co najważniejsze, jakość, czynią urządzenia
ShockMaster idealnym rozwiązaniem dla terapeuty. Przyjazny użytkownikowi ekran
dotykowy pozwala na łatwe zaadaptowanie parametrów zabiegu do konkretnych
potrzeb pacjenta.

Korzyści:
• wskazania zabiegowe dostępne z listy lub graficznego przedstawienia konturów
ciała,
• użyteczny i przejrzysty interfejs,
• możliwość dodawania własnych wskazań do istniejącej listy,
• wizualizacja postępów za pomocą diagramu skali bólu VAS,
• urządzenie dostosowujące się do poziomu wiedzy użytkownika,
• zaprogramowany przewodnik po zabiegach,
• kolorowy wyświetlacz dotykowy.

Technologia V-Actor to doskonałe uzupełnienie
terapii radialną falą uderzeniową. Zestaw do
terapii wibracyjnej pracuje w częstotliwości
do 35 Hz, co gwarantuje optymalną regulację
naturalnych wibracji mięśni. Przeprowadzony
zabieg gwarantuje usprawnienie mikrokrążenia,
usprawnia proces usuwania ubocznych
produktów przemiany materii, eliminuje toksyny.

Efekty terapeutyczne V-Actor:
•
•
•
•
•

rozluźnienie mięśni i przylegających tkanek,
poprawa krążenia krwi,
stymulacja metabolizmu organizmu,
poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej,
zmniejszenie poziomu kortyzolu - redukcja
stresu.

Dostępne aplikatory:

Aplikator kierunkowy 15 mm

Aplikator skupiający

15 mm

Parametry dla aparatu ShockMaster 500
przy ciśnieniu 5 barów

Terapia przeciwbólowa w dysfunkcji ścięgien,
zwapnienia około barkowe, ostroga piętowa, itd.
Używany blisko obszaru bólu, mięśnie
powierzchniowe, szyja, pojedyncze punkty
spustowe.
Niskie ciśnienie: oddziaływanie powierzchniowe
Wysokie ciśnienie: głęboko położone obszary
wymagają dostarczenia wysokiej dawki energii
(np.: zwapnienia).

0-40 mm

0.38 mJ/mm2

0-20 mm

0.16 mJ/mm2

0-60 mm

0.63 mJ/mm2

Aplikator do
głębokiej penetracji

15 mm

Aplikator D-Actor I

20 mm

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów
spustowych, mięśnie i tkanka łączna, zwłóknienia,
zabieg na głęboko położonych mięśniach.

0-50 mm

0.48 mJ/mm2

Aplikator D-Actor II

35 mm

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów
spustowych, mięśnie i tkanka łączna, mięśnie
grzbietu, poprawa elastyczności skóry, wykrywanie 0-50 mm
punktów spustowych, zwłóknienia, zabieg na
głęboko położonych mięśniach.

0.46 mJ/mm2

Aplikator
akupunkturowy

6 mm

Akupunktura falą uderzeniową.

0.32 mJ/mm2

150 Fizykoterapia

0-40 mm

ShockMaster

Terapia radialną falą uderzeniową

Aplikatory do kręgosłupa:
Dzięki swojej budowie w kształcie litery U
oraz trzem rozmiarom, aplikatory umożliwiają
w sposób optymalny opracowanie mięśni
przykręgosłupowych na całej długości kręgosłupa.
Uzyskujemy efekt relaksacji tkanki miękkiej oraz
uwolnienie punktów spustowych. Przekłada się to
w sposób bezpośredni na redukcję dolegliwości
bólowych oraz poprawę zakresu ruchomości
pacjenta.
•
•
•
•
•

mięśnie przykręgosłupowe,
dysfunkcje w całym kręgosłupie,
brak równowagi mięśniowej,
stany bólowe,
punkty spustowe.

Aplikatory powięziowe:
Badania wykazały że u pacjentów z bólem mięśni, powięź w tych obszarach jest wyraźnie zmieniona. Zmniejszona elastyczność
powięzi ma negatywny wpływ na funkcjonalność mięśni oraz może powodować dolegliwości bólowe. Rozwiązaniem tego problemu są
innowacyjne aplikatory powięziowe. Specjalne kształty ułatwiają pracę i zapewniają dotarcie do odpowiedniej struktury. Działanie ma na
celu uwolnienie zrostów, tym samym zapobiegają lub eliminują ból przywracają do pełnej sprawności.

Aplikator typu "Kostka":
Praca na średnich i dużych powięziach:
• powięź tylna, rozcięgno podeszwowe,
• taśma spustowa,
• powięź w obszarze ramion i szyi.

Aplikator typu "Koło":
Praca punktowa na powięzi:
•
•
•
•
•

mięśnie szyi,
rozcięgno podeszwowe,
łuk podłużny stopy,
grzbiet dłoni,
punkty spustowe.

Aplikator typu "Łyżka":
Praca na lub poniżej krawędzi kości:
• miednica przód,
• brzeg kości piszczelowej,
• łokieć.

Aplikator typu "Skrobak":
Praca na lub poniżej krawędzi kości:
•
•
•
•

powięź piersiowo-lędźwiowa,
powięź podudzia,
powięź szeroka,
taśma spustowa.
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ShockMaster

Terapia radialną falą uderzeniową

ShockMaster 300 to przenośny aparat do terapii radialną falą
uderzeniową o wytrzymałej i nowoczesnej konstrukcji.

ShockMaster 500 to stacjonarny aparat do terapii radialną falą
uderzeniową z wbudowanymi protokołami zabiegowymi oraz
atlasem anatomicznym.

Akcesoria standardowe:

Akcesoria standardowe:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

głowica zabiegowa,
aplikator klasyczny 15 mm,
D-ACTOR® 20 mm,
zestaw naprawczy (2 naboje, 2 prowadnice).

Akcesoria dodatkowe:
•
•
•
•
•
•

Akcesoria dodatkowe:

głowica V-ACTOR® (aplikator 25 mm i 40 mm),
aplikator D-ACTOR® 35 mm,
aplikator skupiający,
aplikator do głębokiej penetracji,
aplikator akupunkturowy,
torba transportowa.

•
•
•
•
•

Dane techniczne:
Kanały wyjściowe:
Kompresor:
Zakres częstotliwości [Hz]:

głowica zabiegowa,
aplikator klasyczny 15 mm,
aplikator do głębokiej penetracji,
D-ACTOR ® 20 mm,
zestaw naprawczy (4 naboje, 4 prowadnice),
wózek z szufladą.

druga głowica zabiegowa,
głowica V-ACTOR® (aplikator 25 mm i 40 mm),
aplikator D-ACTOR® 35 mm,
aplikator skupiający,
aplikator akupunkturowy.

Dane techniczne:
1
powietrzny
0,5-17 (z V-ACTOR® 31)

Kanały wyjściowe:
Kompresor:
Zakres częstotliwości [Hz]:

Ciśnienie [bar]:

1-4

Ciśnienie [bar]:

Maksymalna gęstość energii [mJ/mm2]:

0,4

Maksymalna gęstość energii [mJ/mm2]:

Aktualizacja oprogramowania:
Baza pacjentów:
Panel sterowania:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga całkowita z kompresorem [kg]:
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port USB
kolorowy wyświetlacz dotykowy (7'')
18 x 38 x 42
11

Aktualizacja oprogramowania:

2
olejowy, 40dB, 8 barów, 50l/min
0,5-21 (z V-ACTOR® 35)
1-5
0,63
port USB

Baza pacjentów:

2500 (do 10 zabiegów dla pacjenta)

Panel sterowania:

kolorowy wyświetlacz dotykowy (7’’)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga całkowita z kompresorem [kg]:

105 x 48 x 48
65

Terapia skupioną falą uderzeniową
Występują urządzenia generujące fale uderzeniowe o różnym charakterze:
• fala skupiona zogniskowana (PiezoWave2) - maksymalna gęstość energii
występuje w miejscu ogniska, dzięki czemu do patologii dostarczana jest duża
dawka energii. Głębokość penetracji (miejsce ogniska) zależy od grubości
zastosowanego kołpaka żelowego. W miejscu aplikacji (kontaktu głowicy ze
skórą) gęstośc energii jest niska dzięki czemu zabieg jest mniej bolesny.

Fala zogniskowana.
Głowica piezoelektryczna,
aparat PiezoWave2.

• fala skupiona w kształcie walca Smart Focus (Aries) - maksymalna gęstość
energii występuje na przekroju walca, dzięku czemu łatwo dostarczyć energię
do patologii. Głębokość penetracji zależna jest od ustawionej, regulowanej
mocy. Zabieg jest mniej bolesny niż terapia radialną falą uderzeniową i trochę
bardziej niż falą skupioną zogniskowaną.
• fala radialna (Shockmaster 300 i 500) - maksymalna gęstość energii występuje
w miejscu zetknięcia aplikatora z tkanką. Ponieważ energia rozchodzi się
w kształcie półkolistych fal, a co za tym idzie maleje do sześcianu w odległości
od punktu aplikacji, dawka docierająca do patologii jest mniejsza niż przy fali
skupionej. Terapia radialną falą uderzeniową odznacza się niższą penetracją,
pokrywa duży obszar dzięki czemu wymaga mniejszej precyzji przy aplikacji.

Zastosowanie:

Niektóre wskazania:

•
•
•
•

• ból barku, któremu mogą towarzyszyć
zwapnienia,
• zapalenia ścięgien mięśni rotatorów stawu
barkowego,
• łokieć golfisty i tenisisty,
• zapalenie ścięgna rzepkowego, tzw. kolano
skoczka,
• zapalenie ścięgna Achillesa,
• ból biodra,
• ból nadgarstka,
• przewlekły ból szyi i pleców,
• podwyższone napięcie mięśniowe,
• mięśniowo-powięziowe punkty spustowe,
• ostroga piętowa,
• zapalenie powięzi podeszwowej stopy,
• zespół mięśnia piszczelowego przedniego,
• przewlekłe zapalenie przyczepów
mięśniowych,
• staw rzekomy,
• pobudzenie zrostu kostnego,
• akupunktura,
• cellulit,
• ubytki tkanek miękkich.

rehabilitacja,
ortopedia,
medycyna sportowa,
medycyna estetyczna.

Głowice piezoelektryczne wykonane są w dwóch technologiach: z pojedynczą
lub podwójną warstwą. Występuje również głowica elektromagnetyczna (EMSE)
generująca falę skupioną w kształcie walca. Wybór głowicy uzależniony jest od
dawki energii jaką chcemy wygenerować i od wskazań jakie będziemy leczyć.
FBL - pierwsza na świecie liniowa głowica skupiająca. Głowica powstała
w celu opracowywania dużych powierzchni zabiegowych. Niezastąpiona w pracy
z tkankami miękkimi, ścięgnami czy przyczepami. Pokrywa odcinek o długości
5 cm, co znacznie skraca czas trwania zabiegu. Specjalny kołpak zapewnia
skupienie energii na powierzchni skóry - zastosowanie w leczeniu ran.
Głowica planarna nie należy do rodziny głowic skupiających, pokrywa większy
obszar zabiegowy i jest stosowana głównie w celu lokalnego zwiększania krążenia
krwi oraz poprawienia metabolizmu.
Głębokość penetracji jest uzależniona od rodzaju głowicy zabiegowej. W przypadku
głowic głębokość penetracji uzależniona jest od grubości zastosowanego kołpaka
żelowego.

Dostępne aplikatory:

FB 10 G6

Głębokość penetracji [mm]:
Gęstość strumienia energii [mJ/mm2]:
Urządzenie:

F 10 G4

F 7 G3

FP 4
planarna

FBL
10 x 5 G2
liniowa

EMSE O-40f

0-60

5-40

5-30

0-20

0-20

0-40

0,02-0,7

0,03-0,8

0,018-0,4

0,001-0,06

0,01-0,16

0,01-0,3

PiezoWave2

PiezoWave2

PiezoWave2

PiezoWave2

PiezoWave2

Aries
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PiezoWave2

Terapia skupioną falą uderzeniową

Wielofunkcyjny panel sterowania urządzenia
PiezoWave2
pozwala
łatwo
sterować
urządzeniem. Wszystkie ważne parametry
urządzenia można w bardzo prosty sposób
ustawić i kontrolować w trakcie wykonywania
zabiegu. Moc fali uderzeniowej jest regulowana
za pomocą dwóch skal: 20 oraz 9 stopniowej
skali niskiej intensywności, w celu optymalnego
dostosowania do potrzeb zabiegu. Poprzez
precyzyjne dawkowanie i zogniskowanie
energii można przeprowadzić terapię bez
środków znieczulających.

Urządzenie PiezoWave2 jest najnowszym aparatem firmy Richard Wolf oraz
najbardziej zaawansowanym urządzeniem tego typu na rynku. "Sercem" urządzenia
PiezoWave2 jest piezoelektryczne źródło generowania skupionej fali uderzeniowej,
charakteryzujące się wielką wydajnością. Kryształy piezoelektryczne są ułożone
w formie mozaiki wypełniającej sferyczną czaszę i pobudzane jednocześnie
impulsem elektrycznym z generatora. Umożliwia to precyzyjne zogniskowanie
fali uderzeniowej w tkance. Przekazanie energii w głąb tkanek odbywa się
za pośrednictwem żelowych kołpaków. Każdy z kołpaków ma określoną głębokość
penetracji, dzięki czemu energia może być dostarczana w precyzyjny sposób.
Precyzyjnie dobrana strefa ogniska, pozwala na bardzo dokładne przeprowadzenie
zabiegu i zapewnia ochronę tkanek znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu
ogniska. Kolejną zaletą kołpaków jest zredukowanie oddziaływania na powierzchnię
skóry oraz tkankę kostną nieosłoniętą przez tkanki miękkie, przez co w znaczący
sposób zmniejszane jest odczucie bólu w trakcie wykonywania zabiegu.

Specjalistyczne oprogramowanie z wbudowanymi:
•
•
•
•

informacjami o głowicach i urządzeniu,
punktami spustowymi,
patologiami,
atlasem anatomicznym.

Oprogramowanie jest kompatybilne z urządzeniami iPad oraz platformą Android
4.0 lub wyższą. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania za pomocą App Store
i Google Play za minimalną odpłatnością.

Dane techniczne:
Kanały wyjściowe:

1

Częstotliwość [Hz]:

1-8

Ustawianie dawki energii
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:
Waga [kg]:
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20 poziomów intensywności + 9 niskiej intensywności
45 x 40,5 x 22,6
16

PiezoWave2

Inne zastosowania

Zaburzenia erekcji:
Zastosowanie fali uderzeniowej jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów
z zaburzeniami erekcji zalecane jest w wytycznych Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego już od 2013 roku. Mimo to procedura ta jest mało powszechna,
głównie ze względu na jej czasochłonność oraz problemy z efektywną aplikacją
fali uderzeniowej do ciał jamistych. Ponadto większość placówek ma możliwość
stosowania jedynie skupionych lub rozproszonych fal uderzeniowych.
Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, firmy Richard Wolf oraz ELvation
Medical GmbH wspólnie opracowały źródło terapeutyczne generujące liniową
falę uderzeniową, która pokrywa znacznie większy obszar tkanki niż w przypadku
stosowania standardowych urządzeń dostępnych na rynku.
Technologia LSTC-ED umożliwiła, po raz pierwszy, perfekcyjne dopasowanie aplikacji
fali uderzeniowej do kształtu ciał jamistych. Prospektywne, wieloośrodkowe badanie
kontrolowane placebo, przeprowadzone na grupie 75 pacjentów, wykazało znaczącą
poprawę wyników IIEF, a leczenie zakończyło się sukcesem u 81% pacjentów, już
po pierwszym miesiącu. Udowodniło również funkcjonalną poprawę po upływie
6 miesięcy od zakończenia leczenia, potwierdzając tym samym długoterminowe
efekty zastosowania LSTC-ED.
Terapia stosowana jest w warunkach ambulatoryjnych, a zabieg trwa kilka minut. Jest
nieinwazyjny, nie wymaga znieczulenia i zwykle jest bezbolesny. Mechanizm działania
tej procedury polega na nasileniu wazodylatacji, usprawnieniu mikrokrążenia
i wzmożonej angiogenezie. Głównym wskazaniem są zaburzenia erekcji o podłożu
naczyniowym.

Choroba Peyroniego:
Podobnie jak w przypadku zaburzeń erekcji zabieg jest nieinwazyjny, nie wymaga
znieczulania oraz jest bezbolesny. Rezultaty terapii można dostrzec po sesji ok.
2-5 zabiegów. Skuteczność leczenia w przypadku redukcji bólu potwierdzono u
ok. 82% badanych, zmniejszenie skrzywienie prącia u ok. 40%, natomiast w 12,5%
przypadków blaszki nie były wyczuwalne. Stosowanie ESWT nie wiąże się z żadnymi
powikłaniami ani negatywnymi skutkami ubocznymi.
(na podstawie badania: Effectiveness of extracorporeal shock wave therapy for Peyronie´s
disease - Sven Lahme, Reinhold Zimmermann, Arnulf Stenzl).

Trudno gojące się rany:
Leczenie trudno gojących się ran jest znacznie szybsze i bardziej efektywne
w przypadku wykorzystania terapii skupioną falą uderzeniową. Aparat do skupionej fali
uderzeniowej PiezoWave2 firmy Richard Wolf polecany jest do leczenia owrzodzeń,
stopy cukrzycowej czy odleżyn.
W ciągu ostatnich lat w wielu publikacjach naukowych i badaniach opisano mechanizm
działania skupionej fali uderzeniowej na procesy przyspieszające gojenie ran. ESWT to
silny, skoncentrowany bodziec mechaniczny pobudzający procesy samoregeneracji.
W wyniku złożonego działania fal uderzeniowych następuje efektywne gojenie ran.
Bodźce mechaniczne wpływają na wiele procesów komórkowych zachodzących
w tkankach, takich jak: wzrost, podział, migracja, synteza białek, apoptoza fizjologiczna
oraz nekroza.

Mechanizmy przyspieszania gojenia ran
przez ESWT opisywane przez naukowców to:
• neowaskularyzacja,
• zwiększenie wydzielania czynników
wzrostowych,
• pobudzenie proliferacji fibroblastów,
• przyśpieszenie migracji mezenchymalnych
komórek macierzystych,
• działanie przeciwbakteryjne,
• poprawienie ukrwienia miejscowego,
• działanie przeciwzapalne.

Mechanizm leczenia polega na mechanotransdukcji, czyli wewnątrzkomórkowego
przekształcenia czynnika mechanicznego na informację/sygnał biologiczny. Efektem
tego procesu jest ekspresja lub zahamowanie pewnych genów oraz produkcja lub
zaprzestanie wytwarzania wybranych białek, a więc wywołanie konkretnej reakcji
tkanki (pod warunkiem, że został wybrany właściwy/odpowiedni obszar docelowy).

Fizykoterapia 155

Aries

Terapia skupioną falą uderzeniową

Aries to urządzenie do terapii skupioną falą
uderzeniową o niezwykłej skuteczności
i kompaktowej budowie. Dzięki brakowi
potrzeby sedacji pacjenta oraz wykorzystaniu
biologicznego biofeedbacku pacjent informuje
specjalistę o odczuwalnej intensywności
zabiegu pozostając przy tym w pełni przytomny.
Specjalista podczas zabiegu ma pełną kontrolę
nad intensywnością [mJ/mm2], częstotliwością
[Hz] oraz ilością generowanych fal. Leczenie falą
uderzeniową polega na pobudzeniu organizmu
do szybszej regeneracji danego obszaru ciała
pacjenta.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aparat do terapii skupioną falą uderzeniową ESWT Smart Focus,
szeroki zakres mocy,
pełna powtarzalność oraz skupienie generowanych fal,
intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu dotykowego wyświetlacza LCD,
możliwość transportu dzięki specjalnie zaprojektowanej walizce lub wózkowi,
zmienna głębokość penetracji fali została uzyskana dzięki specjalnej konstrukcji
kanału głowicy, dzięki czemu w czasie terapii nie trzeba stosować podkładek
żelowych,
elektromagnetyczny emiter fal uderzeniowych,
w aparacie Aries wykorzystano Electromagnetic Shockwave Emiter (EMSE) elektromagnetyczny emiter fali uderzeniowej,
rozwiązanie EMSE, w odróżnieniu od klasycznego generowania w sposób
mechaniczny, zapewnia pełną powtarzalność fali,
możliwość przechowywania parametrów terapii,
możliwość zapisu przebytej terapii w kartotece pacjenta (maksymalnie do 100
zapisów),
kartoteka pacjenta daje możliwość generowania raportów (w formie histogramów
2D przebytej terapii - fale).

Dane techniczne:
Aplikator
Typ:

EMSE O-40f

Zewnętrzna średnica [mm]:

72

Wewnętrzna średnica [mm]:

40

Głębokość penetracji [mm]:

0-70

Średni rozmiar ogniskowania [mm]:

10x40

Regulacja intensywności:

20 poziomów ED
2

Gęstość strumienia energii [mJ/mm ]:
Zakres częstotliwości [Hz]:
System chłodzenia generatora:
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0,01-0,3
0,5-20
zamknięty obieg wody

Jednostka sterująca
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:

230/50
24 x 43 x 50
20

Cryoflow ICE-CT

Profesjonalny aparat do krioterapii

Cryoflow ICE-CT to najbardziej zaawansowany
aparat do krioterapii nadmuchem zimnego
powietrza
o
unikatowym
wzornictwie,
najwyższej jakości wykonania oraz niezrównanej
funkcjonalności. Dzięki elastyczności ustawień
temperatury (do -32°C) oraz zintegrowanemu
czujnikowi temperatury na podczerwień możliwa
jest praca wykorzystująca termo-feedback,
praca
automatyczna
z
wykorzystaniem
35 protokołów zabiegowych jak i praca w trybie
dynamicznym (manualnym).

Cechy charakterystyczne:
• generowane zimne powietrze o temp. do - 32°C,
• długi elastyczny przewód zakończony funkcjonalną głowicą z rączką obrotową
(360°) ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,
• czujnik na podczerwień badający temperaturę na powierzchni skóry zapewniający
bezpieczeństwo terapii, umożliwiający pracę z termo-feeback’iem oraz
podstawową diagnostykę (wykrywanie stanu zapalnego),
• poręczna, ergonomiczna głowica do mocowania końcówek chłodzących
o różnej średnicy (5, 15 oraz 25 mm),
• panel sterowania umieszczony na górnej płycie aparatu z prostym i czytelnym
menu,
• możliwość regulacji intensywności zabiegu pokrętłem podczas zabiegu,
• skokowa regulacja strumienia nadmuchu zimnego powietrza (airflow) od 100 do
1000 l/min,
• możliwość ustawienia czasu oraz progresji czasowej zabiegu (do 10 kroków,
podczas każdego kroku co minutę można zaprogramować zwiększanie
strumienia nadmuchu),
• 35 protokołów zabiegowych,
• możliwość prowadzania zabiegów poprzez wybór wskazań terapii - wybrane
programy zabiegowe podzielone dodatkowo na aplikacje w stanie ostrym,
podostrym oraz przewlekłym,
• możliwość prowadzenia terapii poprzez wybór celów terapii – m.in. walka ze
stanem zapalnym, działanie przeciwbólowe, aplikacja pooperacyjna,
przygotowanie do zabiegów falą uderzeniową, szok termiczny,
• funkcja diagnostyczna (wykrywanie stanu zapalnego) poprzez pomiar
temperatury skóry,
• tryb pracy statyczny (automatyczny z opcjonalnym ramieniem) lub dynamiczny
(manualny),
• urządzenie o stabilnej konstrukcji, wyposażone w 4 kółka jezdne,
• możliwość prowadzenia zabiegów bez dodatkowych kosztów związanych
z zakupem azotu lub dwutlenku węgla,
• czynnik zabiegowy - powietrze,
• możliwość zamontowania ramienia zabiegowego umożliwiającego ustawienie
głowicy w optymalnym położeniu.
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Cryoflow ICE-CT

Profesjonalny aparat do krioterapii

Wskazania:
•
•
•
•
•
•
•
•

obrzęki,
krwiaki,
niedowłady spastyczne,
syndrom Sudeck'a w pierwszym stadium,
zespół zmiażdżenia,
zwichnięcia,
naderwanie mięśni w fazie ostrej,
jako działanie przygotowawcze do innych zabiegów w przypadku dysfunkcji
narządu ruchu,
• po urazach lub operacjach narządu ruchu.

Działanie:
•
•
•
•
•

przeciwbólowe,
przeciwzapalne,
przeciwobrzękowe,
anty-spastyczne,
stymulujące cyrkulację krwi.

Dane techniczne:
Generowane zimne powietrze [°C]:

do -32

Skokowa regulacja nadmuchu zimnego powietrza (airflow) [l/min]:

100-1000

Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

230/50
105 x 55 x 36,5

Waga [kg]:

85

Akcesoria dodatkowe:
•
•
•
•

Sprawdź również ofertę kriokomór
na str. 41
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regulowane ramię do zabiegów,
dysza zabiegowa o śr. 5 mm,
dysza zabiegowa o śr. 15 mm,
dysza zabiegowa o śr. 25 mm.

Cryo-T, Cryo-T Duo

Cryo-T w wersji przenośnej to aparat do krioterapii za pomocą
ciekłego dwutlenku węgla, wyposażony w komplet 2 dysz
nadmuchowych. Dwutlenek węgla, w odróżnieniu od innych
czynników chłodniczych używanych w kriostymulacji i krioterapii
działa na organizm ludzki w dwojaki sposób:
• fizykalnie - jako nośnik zimna ochładza powierzchnię skóry
powodując zwężenie naczyń krwionośnych,
• biochemicznie - powoduje szybsze rozszerzenie naczyń
krwionośnych wspomagając reakcję przekrwienną.
To jedyny aparat do krioterapii miejscowej, który ze względu
na swoje rozmiary może być użytkowany w rehabilitacji
środowiskowej (wizyty domowe u pacjentów).

Cechy charakterystyczne:
• szybki i prosty system montażu butli,
• dysza zabiegowa wyposażona we wskaźnik temperatury gazu,
umożliwiająca właściwą i bezpieczną aplikację zimna,
• elastyczny przewód zasilający pozwalający na swobodną
manipulację dyszą podczas zabiegu,
• możliwość dowolnie długiego przechowywania dwutlenku
węgla bez jego strat,
• wbudowany licznik czasu zabiegu i czasu pracy butli,
• wskaźnik ciśnienia gazu.

Aparaty do krioterapii na CO2

Cryo-T Duo to elektroniczny, jezdny aparat z obudową na 10 litrową
butlę CO2 do krioterapii/kriostymulacji. Łatwy w przemieszczaniu,
może pracować w kilku miejscach: przy łóżku pacjenta, w salach
gimnastycznych, w gabinetach rehabilitacji i fizykoterapii.

Możliwości zabiegowe:
• mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu,
• ciekłokrystaliczna wizualizacja parametrów pracy,
• automatyczny wybór dysz nadmuchowych, bez konieczności
przełączania przewodu,
• aparat wyposażony w dwie dysze nadmuchowe,
• ciepła, izolowana rękojeść dysz nadmuchowych,
• dysze wyposażone w diodowy wskaźnik temperatury gazu,
• dysze posiadają system regulujący siłę nadmuchu strumienia
gazu na tkankę,
• elastyczny przewód zasilający umożliwiający swobodną pracę
dyszą w trakcie zabiegu,
• prosty i szybki system montażu butli w obudowie,
• łatwy dostęp do dwutlenku węgla w sieci dostawców gazów
na terenie całego kraju,
• możliwość dowolnie długiego przechowywania dwutlenku
węgla bez jego strat.

Dane techniczne:
Czynnik chłodniczy:

dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych

Ciśnienie pracy [MPa]:

Dane techniczne:
Czynnik chłodniczy:
Objętość zbiornika [l]:
Regulacja temperatury w zakresie [°C]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Ciężar [kg]:

5-6

Ciśnienie maksymalne [MPa]:

8

Regulacja temperatury w zakresie [°C]:
dwutlenek węgla CO2 w fazie ciekłej
10, 20, 40

od -65 do -75

Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg), dysza nr 3:

45

Czas pracy (mrożenia) [min] - butla 10 litrów (7,5 kg) dysza nr 1:

120

od -65 do -75

Pobór mocy [W]:

25

230/50

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

17 x 18 x 28
2,5

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

17 x 18 x 28

Ciężar [kg]:

6
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Cryo-T Elephant

Cryo-T Elephant to pneumatyczny aparat do krioterapii za pomocą
azotu z mobilną podstawą i zbiornikiem 35 lub 60 l, wyposażony
w zdalny czujnik pomiaru temperatury skóry pacjenta.

Aparaty do krioterapii na azot

Cryo-T Elephant Mini SG to grzałkowy aparat do krioterapii
w obudowie z mobilną podstawą przystosowaną do umieszczenia
zbiorników z ciekłym azotem o pojemnościach 11, 26 lub 35 l.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• aparat został wyposażony w czujnik zdalnie mierzący
temperaturę skóry pacjenta, który informuje prowadzącego
zabieg o niebezpieczeństwie wystąpienia lokalnych odmrożeń,
• aparat posiada zdolność regulacji temperatury pracy
i precyzyjnego ustawiania parametrów bodźca zimna,
wbudowany system kontroli informuje o poprawności pracy
urządzenia,
• szybki rozruch pozwalający na rozpoczęcie zabiegu
natychmiast po uruchomieniu aparatu,
• sterowanie za pomocą dużego, kolorowego wyświetlacza
LCD 5,7'',
• dodatkowy panel sterujący ułatwiający ustawienie parametrów
pracy urządzenia,
• urządzenie wyposażone w przewód kriogeniczny zapewniający
swobodę przemieszczania dyszy nadmuchowej,
• duża wydajność i ergonomika pracy - zużywa do ok. 40% mniej
azotu niż dotychczasowe konstrukcje, dzięki zastosowaniu
systemu pneumatycznego.

• mobilna podstawa przystosowana do umieszczenia zbiornika:
11, 26 lub 35 l,
• panel sterujący dający możliwość regulacji czasu zabiegu
i intensywności nadmuchu,
• wskaźnik ilości azotu w zbiorniku,
• przewód kriogeniczny o specjalnej konstrukcji, która
nie pozwala na jego przemarzanie i usztywnianie w trakcie
pracy,
• szybki rozruch urządzenia.

Dane techniczne:
Czynnik chłodniczy:
Objętość zbiornika [l]:
Regulacja intensywności nadmuchu:
Zużycie gazu [kg/min]:
Wymiary urządzenia z podstawą 11 (wys. x szer. x dł.) [cm]:

ciekły azot (LN2)
11, 26 lub 35
płynna
około 0,09
98,2 x 38,4 x 58,4

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia z podstawą 26 (wys. x szer. x dł.) [cm]:

98,2 x 47 x 74

Czynnik chłodniczy:

Wymiary urządzenia z podstawą 35 (wys. x szer. x dł.) [cm]:

98,2 x 47 x 74

ciekły azot (LN2)

Waga urządzenia z podstawą 11 (bez zbiornika) [kg]:

19,5

regulowana płynnie w zakresie do -160

Waga urządzenia z podstawą 26 (bez zbiornika) [kg]:

25

płynna

Waga urządzenia z podstawą 35 (bez zbiornika) [kg]:

25

Objętość zbiornika [l]:

35 lub 60

Temperatury strumienia par azotu [°C]:
Regulacja intensywności nadmuchu:
Sposób obsługi:

dotykowy panel z kolorowym ekranem TFT

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Zastosowanie kriostymulacji:
•
•
•
•
•
•
•

choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów,
zespoły bólowe, nerwobóle,
stany pourazowe - w fazie naprawczej,
nadmierne napięcie mięśniowe,
w rehabilitacji po zabiegach operacyjnych - po artroskopii,
wspomaganie leczenia urazów i kontuzji u sportowców,
w kosmetyce jako zabieg wspomagający likwidację cellulitu
(w połączeniu z pneumatycznym masażem uciskowym),
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•
•
•
•
•

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
zespół bolesnego barku,
dyskopatie, tendopatie,
zespół Reitera, liszaj rumieniowaty, mialgie,
naderwania ścięgien, zapalenia okołościęgnowe, zapalenia
ścięgien,
• zwichnięcia, skręcenia, złamania,
• dermatologia.

Winshock

Aparat do schładzania, rozgrzewania i terapii kontrastowej

Winshock oferuje programy terapeutyczne
wykorzystujące
temperatury
stałe
oraz
programy, w których ciepło i zimno są stosowane
naprzemiennie w celu usprawnienia procesów
naprawczych tkanek, poprawy krążenia krwi
i limfy.

STIM SHOCK
System Winshock umożliwia połączenie prądu
termoelektrycznego (wytwarzanie wysokich
i niskich temperatur) z prądami średniej
częstotliwości (MF) dając początek funkcjom
PUSH&PRESS.
Technologia Winshock pozwala na naprzemienne stosowanie krioterapii
i ciepłolecznictwa z dokładnością do 1/10 stopnia Celsjusza. Dwa generatory
termoelektryczne pozwalają na osiągnięcie skrajnych temperatur w bardzo krótkim
czasie (od -15°C do 45°C w zaledwie 25 sek.).

(-15°C/-5°C)

ZIMNOLECZNICTWO

Dane techniczne:

(0°C/5°C)

Tryby pracy:

PR (press)/ PI (push in)/ PB (push back)

Maksymalne napięcie wyjściowe [V]:

PR: 48 / PI: 10 /PB: 18

Ustawienia temperatury [°C]:
Programy:

KRIOTERAPIA

-15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 35, 40, 45

CIEPŁOLECZNICTWO
(35°C/45°C)

CRYO THERMO / CRYO SHOCK / THERMO SHOCK

Czas zabiegu [min]:

0-50

Napięcie wejściowe [VAC, Hz]:

100-240, 50/60

Maksymalny pobór mocy [VA]:

110

Klasyfikacja (EN60601-1):

Klasa 1, Typ BF

Wymiary [cm]:

16 x 35 x 33

Masa [kg]:

5

PROGRAM Z USTAWIENIAMI
RĘCZNYMI
od 1 min do 15 min

PROGRAM DYNAMICZNY
cykle od 1 do 6 powtórzeń
(5 min)

PROGRAM DYNAMICZNY
cykle od 1 do 6 powtórzeń
(5 min)

Wybierz temperaturę:
zakres od -15ºC do 45ºC

3 min CRYO (-5ºC)
2 min THERMO (+40ºC)

3 min THERMO (+40ºC)
2 min CRYO (-5ºC)
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Physiolab® C1

Stacjonarny system do schładzania,
rozgrzewania i kompresji

Korzyści terapeutyczne:
•
•
•
•

przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich,
uśmierzenie bólu,
maksymalizacja wydajności organizmu,
skrócenie czasu rekonwalescencji.

Precyzja stosowania:
PHYSIOLAB® C1 jest narzędziem służącym do
dostarczania organizmowi energii termicznej
i kompresji z maksymalną efektywnością:
Kontrola

Wszystkie zmienne podlegają precyzyjnej
kontroli z dokładnością do ±1°C i 10 mmHg, aby
właściwie sprostać wymaganiom ludzkiego
organizmu.
Kontrast

Urządzenie
dostarcza
organizmowi
temperaturę
pomiędzy
6°C,
a
40°C,
zarówno
w
sposób
przerywany
jak
i ciągły przez okres 30 minut.

Właściwa terapia we właściwym czasie:

Kompresja

Wiele badań naukowych wykazało, iż chłodzenie, ogrzewanie i kompresja są
w stanie przyspieszyć regenerację tkanek miękkich jeśli są aplikowane
w odpowiednim momencie podczas procesu gojenia/rekonwalescencji.

Opatentowane mankiety zapewniają kompresję
z niespotykaną precyzją na całym obszarze
poddawanym terapii. Wielowarstwowa budowa
umożliwia odpowiednie dopasowanie siły ucisku
w każdej sekundzie, w sposób ciągły
lub przerywany w zakresie od 20 mmHg
do 75 mmHg. Kompresja kontrolowana
jest w sposób niezależny co sprawia, że
oddziaływanie termiczne nie jest zaburzone
w czasie terapii.

Zimno

Ciepło

Kontrast

Kompresja*

Gojenie tkanek miękkich
(po urazie/zabiegu):
• Bezpośrednio po urazie/zabiegu
• Faza zapalenia
• Faza proliferacji
• Faza remodelowania

Powtarzalność

Wydolność organizmu i regeneracja:
• Przed aktywnością fizyczną
• Po aktywności fizycznej

Temperatura,
kompresja
oraz
sposób
dopasowania mankietu mogą być dokładnie
odwzorowane
w
kolejnych
sesjach
terapeutycznych. Powtarzalność ta pozwala na
precyzyjną ocenę powrotu do zdrowia.

Działanie przeciwbólowe

*Przerywana kompresja pneumatyczna jest korzystniejsza niż statyczna ponieważ usprawnia przepływ krwi
i chłonki. Pomaga to w redukcji bólu i obrzęku oraz stymuluje proces gojenia tkanek przez ich natlenienie
i dostarczenie substancji odżywczych.

Jedno rozwiązanie, cztery terapie:
PHYSIOLAB® C1 umożliwia schładzanie, ogrzewanie, terapię kontrastową oraz przerywaną kompresję pneumatyczną (IPC) poprzez
zastosowanie gotowych szablonów:

Stała
temperatura

Zmienna
temperatura
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Przerywana
temperatura (min./max.)

Stała temperatura
z przerywaną kompresją

Zmienna temperatura
z przerywaną kompresją

Przerywana
kompresja

Physiolab® C1

Stacjonarny system do schładzania,
rozgrzewania i kompresji

Zakres temperatury: 6 - 40°C – Dlaczego?
6°C: Wystarczająco niska aby obniżyć temperaturę w tkankach głębokich bez wywoływania uczucia drętwienia, odmrożeń i innych
komplikacji.
40°C: Wystarczająco efektywna do ogrzania tkanek głębokich bez wywoływania owrzodzeń lub oparzeń.

Udowodnione schłodzenie skóry i głęboko położonej tkanki
mięśniowej:

SONDA 2
26 mm

SONDA 3
skóra

SONDA1
32 mm

Efekt chłodzenia przy użyciu PHYSIOLAB® C1 był mierzony w obrębie uda osoby
zdrowej przy użyciu termosond o wysokiej czułości (± 0,1°C).

35º

s^ vastUS
pqrp=i^ lateralis
qbo^if p

Prezentowane pomiary zostały wykonane podczas fazy przygotowawczej oraz po
30 minutach zabiegu przy 6°C.
•
•

Powierzchnia skóry

OMãã
20 mm
Mãmm
ã
10

s^ vasTUS
pqrp=fkqbojbafr
p =
intermedius

Vastus intermedius – głębokość 32 mm i 26 mm
Powierzchnia skóry

Wyniki:

Obserwacje

Temperatura skóry [oC]

SONDA MIĘŚNIOWA 1

SONDA MIĘŚNIOWA 2

SONDA SKÓRNA
(powierzchnia skóry)
Długość terapii

Czas [min]

Gwałtowne ochłodzenie skóry, temperatura
13°C (potrzebna do wywołania działania
przeciwbólowego) osiągnięta w mniej niż
3 minuty od rozpoczęcia terapii.
Równomierne,
szybkie
i
kontrolowane
schładzanie tkanki mięśniowej przy głębokości
26 i 32 mm.
Obniżenie temperatury do >10°C i >22°C
odpowiednio na skórze i wewnątrz tkanki
mięśniowej w czasie terapii.

Specyfikacja techniczna:
Zakres temperatur:

6°C do 40°C (modyfikacja co 1°C)

Wysokość ciśnienia w mankiecie:

20-75 mmHg

Czas terapii [min]:

10-30

Konfigurowalne profile
terapeutyczne:

1) Stała temperatura
2) Zmienna temperatura
3) Przerywana temperatura
4) Stała temperatura / Przerywana kompresja
5) Zmienna temperatura / Przerywana kompresja
6) Przerywana kompresja

Wymiary [mm]:

Jednostka bazowa: 452x427x332
Tablet: 205 x264 x32
Zasilacz: 393x178x113

Masa [kg]:

Jednostka bazowa 21,9 (pusta)

Zasilanie:

110-240 V
50-60 HZ
755 VA
Class 1 – wymagane uziemienie

Płyn do terapii termicznej:

ISO 10993-1:2009 atestowany zastrzeżony płyn chłodzący na
bazie glikolu propylenowego

Klasa urządzenia medycznego:

S1: Klasa 2a
Mankiet: Klasa 1 typ BF

Medyczne normy bezpieczeństwa:

EN IEC 60601-1 ed 3.1 / EN IEC 60601-1-2 ed 4.0
EN IEC 60601-1-11 ed 2.0

Zastosowane dyrektywy CE:

Medical Device Directive 93/42/EEC
Materiały i części zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/EU
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/EU

Opcje terapeutyczne

Zestaw narzędzi z możliwością dowolnego
programowania oraz sześcioma gotowymi
szablonami
z
różnymi
wariantami
w zakresie kontroli temperatury i kompresji.
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Physiolab® S1

Przenośny system do schładzania i kompresji

Poczuj różnicę:
Mankiety
PHYSIOLAB®
S1
zapewniają
precyzyjną,
powtarzalną
i
bezpieczną
terapię zimnem (6-12°C) oraz
statyczną
lub przerywaną pneumatyczną kompresję
(25-75 mmHg) ciału pacjenta z maksymalną
efektywnością.
Efekt chłodzenia jest bardzo wyraźny i niemal
natychmiastowy.
Czas terapii może wynosić od 5 do 30 minut.
Mankiety nie posiadają rzepów ani zamków
błyskawicznych w celu uniknięcia zaburzeń w
przepływie płynów.

Korzyści terapeutyczne:
•
•
•
•

przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich,
uśmierzenie bólu,
redukcja obrzęku i stanu zapalnego,
skrócenie czasu rekonwalescencji.

Przewaga PHYSIOLAB:

Powtarzalność

Kontrola

Mankiety posiadają
wielowarstwową,
spójną konstrukcję.

Kompresja

Unikalna funkcja Autogrip napełnia
powietrzem mankiet do 25 mmHg
przed rozpoczęciem terapii w celu jego
ustabilizowania w odpowiednim miejscu.

Szybszy powrót do zdrowia i zmniejszenie
dolegliwości bólowych dzięki niezrównanemu
dopasowaniu,
powtarzalności
terapii
i zapewnieniu jej na całym leczonym obszarze
(PKGRP™) ze zminimalizowanym ryzykiem
infekcji.
PHYSIOLAB® S1 monitoruje i dopasowuje
energię termiczną przepływającą pomiędzy
mankietem i użytkownikiem (NRG FLO™),
z feedbackiem widocznym na ekranie
diagnostycznym.

Zobacz różnicę:

powietrze schłodzona
woda

Zewnętrzne warstwy to Rivertex® –
odpychający wodę nylon powleczony
poliuretanem, który jest wytrzymały,
oddychający i łatwy w czyszczeniu.
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Warstwa wewnętrzna
jest wyjątkowo
elastyczną siatką
z pianki.

Poniższe zdjęcia zostały zrobione natychmiast
po ściągnięciu cylindrycznych mankietów
i zakończeniu terapii z użyciem PHYSIOLAB®
S1. Wskazują one na to, że terapia została
wykonana równomiernie na całym obszarze
poddanym zabiegowi.

Physiolab® S1

Przenośny system do schładzania i kompresji

Niezrównana technologia:
Elementy sterujące i wyświetlacz:
Intuicyjne i łatwe w obsłudze elementy sterujące
Możliwość zaprogramowania zabiegów
powtarzanych automatycznie
• Nieustanna kontrola - ciągły
i dokładny feedback w trakcie zabiegu

•
•

Oddzielane kartridże:
• Łatwy, bezpieczny
i wygodny do napełnienia,
bez ryzyka rozlania wody na
jednostkę sterującą
• Brak wycieków - wodoszczelna
zakrętka
• Gotowy do pracy - wymiana
kartridża jest błyskawiczna

Obudowa Pelicase:
Można zabrać ją
wszędzie - jest
wytrzymała i bezpieczna
• Przyjazna dla samolotu
- transportowana jako
bagaż podręczny
• Personalizacja możliwość dodania logo
drużyny

•

Mankiety:
Skrojone dla Ciebie - pasują
idealnie za każdym razem
• Szybsza terapia dzięki mankietom podwójnym
- leczenie dwóch kończyn
jednocześnie
• Odporne na pleśń
- opróżniają się automatycznie
po zakończeniu sesji
• Budowa zapobiegająca
łańcuchowi zakażeń - łatwe
czyszczenie i dezynfekcja

Zasilanie akumulatorowe
lub z sieci:
• Zapewnia swobodę
pracy zarówno w pomieszczeniach jak i na
świeżym powietrzu

•

Mankiety:

Dane techniczne:
Mankiety cylindryczne

Kod

Opis

Długość
(mm)

Mankiety cylindryczne podwójne
*Kończyna
(mm)

Kod

Opis

Długość
(mm)

*Kończyna
(mm)

S450-S

Krótki

250

410

TM630-S

Średni

330

610

S540-S

Krótki

250

500

TM775-S

Średni

330

760

M450-S

Średni

330

410

M630-S

Średni

330

610

M725-S

Średni

330

725

M775-S

Średni

330

760

L540-S

Długi

490

500

L630-S

Długi

490

610

L690-S

Długi

490

660

L750-S

Długi

490

720

L825-S

Długi

490

795

Pachwina
Kod
GNRTM-S

LBM-S

Opis

Opis
Pachwina prawa

*Biodra
(mm)

*Udo
(mm)

1250

760

GNLTM-S

Pachwina lewa

1250

760

1100

SHRTM-S

Maksymalny rozmiar buta

BTM-S

But średni

14 (UK), 49 (PL)

Opis
Ramię prawe

*Biodra
(mm)

*Udo
(mm)

430

1100

Średnie
SHLTM-S

Opis

Wysokość ciśnienia
25-75

Ramię lewe

430

5-30

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:

Obręcz barkowa

Kod

Autouchwyt 25,
tryb przerywany 25-75

Czas terapii [min]:

Kod

But

6-12 (modyfikacja co 1 °C)

Zakres terapii

w mankiecie [mmHg]:

Średni

*Biodra
(mm)

Odcinek lędźwiowy
Średni

Zakres temperatur [°C]:
kompresyjnej [mmHg]:

Średni

Odcinek lędźwiowy
Kod

OPCJE TERAPEUTYCZNE:
Możliwość
zaprogramowania
czterech
prekonfigurowanych
terapii
lub
pełna
konfiguracja
manualna.
Funkcja
automatycznego powtarzania terapii co 2 do 3
godzin.

1100

Klasa urządzenia medycznego:

430 x 244 x 341
S1: Klasa 2a
Mankiet: Klasa 1 typ BF

Medyczne normy

EN IEC 60601-1 ed 3.1 / EN IEC

bezpieczeństwa:

60601-1-2 ed 4.0
EN IEC 60601-1-11 ed 2.0

Średnie

Zastosowane dyrektywy CE:

Medical Device Directive
93/42/EEC, Materiały i części
zgodne z dyrektywą RoHS
2011/65/EU, Dyrektywa

"Znacznie lepszy od innych rozwiązań, które mają spełniać to same zadanie.
Łatwy w obsłudze i wydajny".

w sprawie urządzeń
radiowych 2014/53/EU

Barry Ferguson MBE,
były reprezentant Szkocji w piłce nożnej

Fizykoterapia 165

Kinetec Kooler

Terapia bez
udziału lodu

o

C

Szeroki zakres
temperatury
1o-51oC

kg

Terapia cieplna i krioterapia

Lekki i poręczny

Dedykowana terapia
z szybszymi efektami

o

C

Funkcja
podtrzymywania
stałej temperatury

Zalety Kinetec KOOLER™:

Edukacja pacjenta:

Kinetec Kooler™ jest zaawansowanym i praktycznym urządzeniem
pozwalającym uśmierzyć ból poprzez zastosowanie termoterapii.
Zaletą niniejszego systemu jest zastosowanie technologii
termoelektrycznej do wytwarzania wysokiej i niskiej temperatury
nie wykorzystując przy tym lodu. Technologia ta spełnia wymagania
stawiane klinikom, dotyczące bezpieczeństwa, efektywności
oraz stosowania dedykowanych terapii, pozwalających leczyć
konkretne obszary ciała.

Jak niska powinna być temperatura podczas terapii?

•
•
•
•

skraplanie się powietrza,
brak kontroli temperatury,
ryzyko uszkodzenia tkanki,
toksyczna zawartość, ryzyko zakażenia ran.

Regulacja ciągła i utrzymywanie
stałej temperatury:

o

C

Tradycyjne urządzenia oparte na cyrkulacji schłodzonej
wody oraz okładach żelowych nie pozwalają utrzymać
stałej temperatury tym samym powodując duży
dyskomfort i zmniejszając dodatkowo efektywność
terapii.

W rzeczywistości zbyt długie wystawienie ciała na bardzo niską
temperaturę prowadzi do poważnych urazów. Niska temperatura
powoduje kurczenie się naczyń krwionośnych, co w skrajnych
przypadkach blokuje dopływ krwi do skóry tym samym ją
uszkadzając. Urządzenie Kinetec Kooler™ jest łatwe w użyciu,
bezpieczne oraz utrzymuje stałą temperaturę skóry podczas całej
sesji terapeutycznej, co znacznie poprawia efektywność leczenia.

Temperatura skóry [oC]

Wady stosowania lodu i okładów żelowych:

Wielu pacjentów ma błędne pojęcie odnoście terapii
z wykorzystaniem niskich temperatur. Często uważają oni, że aby
terapia była skuteczna, to temperatura musi być bliska 0oC lub
mniejsza.

Rozgrzewająca
opaska żelowa
Utrata temperatury
żelowej opaski
zaczyna sie po 10 min

Czas [min]
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Chłodzaca
opaska żelowa

Kinetec Kooler

Terapia cieplna i krioterapia

Regulacja temperatury:
Urządzenie Kinetec Kooler™ posiada 20 poziomów temperatury, pozwalając na dokładne ustawienie parametrów terapii, w celu uzyskania
jak najlepszych wyników.

10 poziomów terapii niską temperaturą
10

9

8

o

o

o

1

2

4

7
6

o

6
8

o

5
o

10

4

3

12

o

14

o

2
16

o

10 poziomów terapii wysoką temperaturą
Temp.
pokojowa

1
o

20

o

22 C

1
26

2
o

3
o

29

32

4
o

5

35

o

6
o

38

41

o

7
43

8
o

9

46

o

10
o

49

51o

Informacja: temperatury podane w powyższej tabelce są wartościami przybliżonymi. Rzeczywista wartość temperatury może różnić się o +/- 2oC.

Zalety terapii z wykorzystaniem Kinetec Kooler™:

o

C

Każdy człowiek w inny sposób reaguje na różne
temperatury. Właściwa temperatura podczas terapii jest
kluczem do udanego procesu leczenia.
Bardzo ważne jest, aby pacjent otrzymał właściwe
instrukcje, a terapia była spersonalizowana pod kątem
czasu trwania i częstotliwości powtarzania zabiegów.
Urządzenie Kinetec Kooler™ pozwala spersonalizować
terapię za pomocą 20 zaprogramowanych poziomów
temperatur:
•
•
•
•
•

terapia ciepłem i zimnem w jednym urządzeniu,
regulowana temperatura od 1oC do 51oC,
utrzymuje stałą temperaturę do 1000 godzin,
szybkie przejście do żądanej temperatury,
możliwość wykonywania terapii mieszanych.

ORTOPEDIA:
Urządzenie Kinetec Kooler™ wraz z jednorazowymi opaskami
może być wykorzystywane u pacjentów po dopiero co przebytej
operacji. Termoterapię można rozpocząć zaraz po operacji
i kontynuować ją do momentu wypisania pacjenta ze szpitala.
Terapia z wykorzystaniem Kinetec Kooler™ pomaga zmniejszyć ból
i obrzęk pooperacyjnego obszaru ciała. Dodatkowo urządzenie
to nie wykorzystuje lodu, a do prawidłowej pracy potrzebuje
wyłącznie energii elektrycznej oraz 60 ml wody destylowanej.
Brak lodu likwiduje problem związany ze skraplaniem się
powietrza i wymianą naczyń pod kapiącą wodę.

Unikalne cechy urządzenia:

Zastosowanie:
kg

Urządzenie Kinetec Kooler™ jest idealne praktycznie
dla każdej placówki, w której wykorzystuje się terapie
termiczne w celach poprawy zdrowia. Niewielka
waga, mobilność oraz dobra cena sprawiają, że
urządzenie to doskonale sprawdza się w leczeniu
urazów i uśmierzaniu bólu zarówno w klinice jak
i w domu. Główne zastosowanie urządzenia to działy
medycyny takie jak:
•
•
•
•
•
•

ortopedia,
fizjoterapia i rehabilitacja,
medycyna sportowa,
neurologia,
opieka długoterminowa / opieka domowa,
oprócz tego urządzenie stosuje się w:
- walce z bólem,
- chiropraktyce,
- chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej,
- położnictwie i ginekologii.

• nie wykorzystuje lodu podczas pracy,
• aby przygotować urządzenie wystarczą 3 minuty,
• do działania wymaga jedynie 60 ml wody
destylowanej,
• pięć ustawień czasu trwania terapii:
- czas terapii: 10, 20 lub 30 minut,
- ciągła terapia: 30 minut w stanie włączonym,
a następnie 30 minut w stanie wyłączonym lub:
30 minut w stanie włączonym, a następnie 60 minut
w stanie wyłączonym,
• niewielka waga:
- wymiary: 25 cm x 11 cm x 11 cm (dł. x szer. x wys.),
- waga: 3,3 kg.

Opaski pacjenta:
Opaski stosowane w urządzeniu Kinetec Kooler™ posiadają
system mikrokanalików do rozprowadzania wody. Opaski są
wykonane z miękkiego, elastycznego materiału nie zawierającego
lateksu.
kontrolowana temperatura
wody płynąca przez połączone
mikrokanały

MEDYCYNA SPORTOWA:
Najlepsze technologie nie powinny być wykorzystywane
wyłącznie w klinikach i szpitalach. Urządzenie Kinetec Kooler™
może być z powodzeniem stosowane przez trenerów oraz
samych zawodników. W przeciwieństwie do innych urządzeń
system Kinetec Kooler™ nie potrzebuje przeprowadzania
skomplikowanej konserwacji. Czas dostosowania się temperatury
jest bardzo krótki, a w dodatku urządzenie jest w pełni bezpieczne
dla pacjentów oraz personelu.
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Kinetec Kooler

Terapia cieplna i krioterapia

OPASKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU:
Do uśmierzania bólu w migrenie oraz ogólnych przypadkach każda z opasek współpracuje z urządzeniem Kinetec Kooler™.
Opaski są uniwersalne i pasują zarówno do lewej jak i prawej części ciała.

4665009526
Opaska na przednią
i boczną część głowy

4665009542
Opaska na oczy

4665009534
Opaska na tylną część głowy

4665009609
Uniwersalna opaska

4665009568
Opaska na kolano, łokieć

4665009584
Opaska na kostkę

OPASKI DEDYKOWANE:

4665009550
Opaska na ramię

4665009576
Opaska na plecy, biodra i brzuch

OPASKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:
W ofercie znajdują się również opaski jednokrotnego użytku, wykorzystywane w przypadkach, gdzie należy zapobiegać przenoszeniu się
bakterii. Wewnętrzna część opaski posiada powłokę zapobiegającą przedostawaniu się do jej wnętrza płynów powodujących skażenie.

4665009683
Opaska na ramię

4665009667
Opaska na plecy

4665009659
Opaska na kolano

4665009625
Torba

4665009641
Stojak wraz z koszem

Akcesoria:

4665009633
Kosz przyłóżkowy
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4665009675
Opaska na kostkę

Dr Aktive

Mankiety chłodzące do terapii uciskowej

Wskazania:
Mankiety uciskowo-chłodzące Dr Aktive można
stosować w leczeniu bólu pooperacyjnego
i obrzęku, w łagodzeniu zmęczenia mięśni,
urazów sportowych, zwichnięć i skręceń.

Instrukcja użycia:

Chłodzące mankiety do terapii uciskowej Dr Aktive są elementem rehabilitacji
zalecanym po zabiegach chirurgicznych, w przypadku urazów mięśni, przyczepów
ścięgien, czy terapii obrzęków. Terapia zimnem to idealny sposób na schłodzenie
tkanek po intensywnym wysiłku fizycznym, po kontuzji czy w ramach programu
rehabilitacji. Terapia uciskowa połączona z krioterapią pomaga zmniejszyć ból,
obrzęk i przyspieszyć proces gojenia uszkodzonych tkanek.

Cechy charakterystyczne:
• chłodząca terapia uciskowa - połączenie wymiennego, żelowego okładu
chłodzącego i pompy powietrznej pozwalają użytkownikowi na jednoczesne
zastosowanie ucisku i krioterapii w obrębie uszkodzonej tkanki, w celu
zmniejszenia dyskomfortu i obrzęku oraz jednoczesnej redukcji bólu,
• zdejmowany kompres żelowy - mankiety Dr Aktive są wyposażone w odpinany
okład, który należy umieścić w lodówce przed użyciem,
• odłączana ręczna pompka - działanie uciskowe zachodzi przez napełnianie
komór powietrznych za pomocą ręcznej pompki z dwukierunkowym zaworem
odcinającym. Użytkownik w pełni kontroluje poziom kompresji,
• wysokiej jakości, oddychająca konstrukcja z neoprenu - mankiety są wykonane
z oddychającego, miękkiego, nadającego się do prania neoprenu,
• regulowane zapięcia rzepowe - szerokie paski zapinane na rzepy umożliwiają
łatwe dopasowanie i doskonałą regulację,
• uniwersalne dopasowanie - każdy mankiet wykonany jest w rozmiarze
uniwersalnym, może być używany na prawej i lewej kończynie,
• bezpieczne i higieniczne - mankiety dostarczane są z zamykaną plastikową
torbą, która idealnie nadaje się do ponownego użycia po włożeniu okładu
żelowego do zamrażarki lub lodówki,
• opatentowana konstrukcja - najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na rynku
łączące krioterapię i kompresję,
• pranie ręczne - mankiety mogą być prane ręcznie.

Mankiet na ramię i bark - krioterapia i kompresja

Mankiet na kolano - krioterapia i kompresja

• przechowuj w lodówce lub zamrażaj
opakowanie z żelem przez co najmniej
2 godziny przed użyciem,
• umieść opakowanie z żelem w mankiecie,
• umieść mankiet na uszkodzonej kończynie,
zabezpieczając ją za pomocą pasków
(pomiędzy ciałem a mankietem chłodzącym
powinna
być
umieszczona
warstwa
zabezpieczająca, np. odzież, ręcznik),
• przykręć rurkę pompki do przełącznika
"On/Off" i ustaw przełącznik w pozycji "On",
• użyj pompki, aby napełnić powietrzem
komory
do
komfortowego
poziomu
kompresji,
• możesz zostawić rurkę na miejscu lub usunąć
ją w razie potrzeby (ustaw przełącznik
w pozycji "Off", jeśli chcesz usunąć rurkę
i zachować kompresję),
• aby uzyskać najlepsze rezultaty, utrzymuj
kompresję przez 10 minut, a następnie wyłącz
ją na 10 minut, żeby dać skórze odpocząć.
Następnie powtórz czynności 2-3 razy.

Środki ostrożności:
• stosuj tylko do użytku zewnętrznego,
• okładu z żelem nie można podgrzewać ani
używać jako gorącego okładu,
• nie używaj mankietu bezpośrednio na
otwarte rany,
• nie należy zasypiać podczas terapii,
ponieważ zimny okład może uszkodzić
skórę.

Dane techniczne:
Mankiet żelowy:

okład żelowy może być przechowywany
w lodówce lub zamrażarce

Waga [kg]:

1,3

Gwarancja:

1 rok

Mankiet na kostkę - krioterapia i kompresja
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ColPac

Chłodziarka i okłady chłodzące

1

2

3

Cechy charakterystyczne:
Duża wydajność i szybszy czas chłodzenia oznaczają, że pacjent nigdy nie będzie
musiał czekać na okłady ColPac. Urządzenie chłodzące ColPac pozwala utrzymać
efektywne tempo pracy przez cały dzień. Nie jest wymagane podłączenie do
instalacji wodno-kanalizacyjnej. ColPac należy jedynie podłączyć do standardowego
gniazdka elektrycznego.

4

Wszystkie urządzenia chłodzące ColPac zawierają:
•
•
•
•

zamknięty układ izolacji komórek zapewnia najlepszą wydajność,
konstrukcję ze stali nierdzewnej gwarantującej trwałość,
wytrzymały kompresor dla wydajniejszego chłodzenia,
specjalnie zaprojektowane wnętrze gwarantujące szybsze chłodzenie okładów
chłodzących ColPac,
• 8 cm, gumowe, obrotowe kółeczka zapewniające mobilność urządzenia,
• zawór spustowy dla łatwiejszego czyszczenia i odmrażania.

6

5

Okłady ColPac
Okład żelowy pokryty niebieską folią winylową. Stosowany do schładzania tkanki
przy dolegliwościach bólowych, obrzękach oraz gorączce. Zapewnia do 30 minut
terapii. Nie zawiera latexu.

Dane techniczne:
Klasa ochronności:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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B
230/50
84 x 69 x 39
74

Dostępne rozmiary:
1. Okład, rozmiar: 28 cm x 53 cm,
2. Okład na kark, rozmiar: 58 cm,
3. Okład, rozmiar: 28 cm x 36 cm,
4. Okład, rozmiar: 8 cm x 28 cm,
5. Okład, rozmiar: 19 cm x 28 cm,
6. Okład, rozmiar: 14 cm x 19 cm,
7. Okład na oczy.

7

Hydrocollator

Urządzenie do podgrzewania okładów cieplnych

1

2

Hydrocollator jest wiodącym rozwiązaniem na rynku urządzeń grzewczych.
Urządzenie firmy Chattanooga służy do podgrzewania okładów cieplnych w kąpieli
wodnej. Dzięki termostatowi temperatura wody wewnątrz urządzenia utrzymywana
jest na stałym poziomie - podgrzewając okłady do temperatury ok. 70 °C. Z myślą
o ułatwieniu codziennej pracy terapeuty Hydrocollator został wyposażony
w specjalny stelaż do zawieszania okładów HotPacs.

3

Zastosowanie ciepłolecznictwa:
• choroby związane z narządami ruchu, m.in.: choroba zwyrodnieniowa stawów,
reumatoidalne zapalenie stawów, stłuczenia, stany pourazowe i pooperacyjne,
które stanowią wskazania do zastosowania ciepła,
• choroby skórne (trądzik, czyraczność),
• choroby układu oddechowego (zapalenie ucha środkowego, przewlekłe nieżyty
oskrzeli, gardła i zatok),
• choroby układu nerwowego (rwa kulszowa, przykurcze mięśniowo-stawowe,
nerwobóle, porażenie nerwu twarzowego),
• choroby związane ze spowolnieniem przemiany materii,
• choroby układu moczowego (zapalenie pęcherza moczowego),
• choroby układu pokarmowego (stany kurczowe jelita grubego, nieżyt żołądka,
przewlekłe zapalenie jelit).

• izolacja wykonana z włókna szklanego zapobiega utracie ciepła,
• niezawodna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
• łatwe do napełnienia wodą (nie wymaga podłączenia do instalacji wodnokanalizacyjnej),
• stała temperatura okładów HotPacs,
• urządzenia w wersji mobilnej są wyposażone w gumowe, obrotowe kółeczka
o szerokości 8 cm zapobiegające tarciom podczas ruchu.

Mobilny/Stacjonarny
Pojemność [l]:
Temperatura [ºC]:

5

6

7

Dostępne rozmiary:

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okład, rozmiar: 23 cm x 39 cm.
Okład, rozmiar: 25 cm x 61 cm.
Okład, rozmiar: 38 cm x 61 cm.
Okład na kark, rozmiar: 61 cm.
Okład, rozmiar: 13 cm x 30 cm.
Okład, rozmiar: 25 cm x 30 cm.
Okład na kolano/ramiona,
roz.: 25 cm x 50 cm.

M-2

M-4

SS-2

E-2

E-1

mobilny

mobilny

mobilny

stacjonarny

stacjonarny

69

136

49

43

15

82-85

82-85

82-85

82-85

82-85

10

10

10

10

10

Czas nagrzewania (do 70ºC) [h]:

8

8

4

4

2

Czas chłodzenia urządzenia [h]:

3

4

4

2

1

tak

tak

tak

nie

nie

84 x 67 x 40

84 x 89 x 51

84 x 53 x 41

51 x 38 x 33

41 x 33 x 20

39

60

30

14

7

Dokładność [%]:

Instalacja z włókna szklanego:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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Thermo-Mix

Mieszalniki do fango, parafiny, borowiny

Urządzenia z rodziny Thermo-Mix to
najbardziej sprawdzone na rynku aparaty do
przygotowywania masy borowinowej, fango
i parafiny do zabiegów ciepłoleczniczych.
Dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenia
Thermo-Mix cechują się ekonomicznością,
niezawodnością i łatwością użytkowania.

F-40 - urządzenie do podgrzewania masy fango-parafinowej,
F-40/B, B-130L, B-200L - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy
borowinowej,
F-40/P - urządzenie do podgrzewania i mieszania masy parafinowej,
C-14 - urządzenie do podgrzewania i utrzymania przygotowanej masy w żądanym
zakresie temperatury.

Elektroniczne sterowanie umożliwia programowanie funkcji:
• grzanie (F-40, F-40/P, F-40/B, B-130L, B-200L): praca normalna w zakresie
temperatury,
• mieszanie (F-40, F-40/P, F-40/B, B-130L, B-200L): wymuszone mieszanie masy
(przyśpieszony proces rozgrzewania dodawanej zimnej masy),
• sterylizacja (F-40, F-40/P): sterylizacja masy w przyjętym zakresie temperatury,
• start za (F-40, F-40/P, F-40/B, B-130L, B-200L, C-14): opóźnienie uruchomienia
urządzenia o zaprogramowaną liczbę godzin,
• praca stała (C-14): utrzymanie wybranej temperatury w komorze grzania (od
25 do 80 °C),
• cykl dobowy (C-14): ustawienie godziny włączenie i wyłączenia cieplarki.

Cechy charakterystyczne F-40, F40/P, F-40/B, B-130L, B-200L:

Cechy charakterystyczne C-14:

• urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy medycznej,
• pilot umożliwiający zdalne sterowanie,
• sterowanie elektroniczne zapewniające ekonomiczne zużycie prądu oraz
szybkie dogrzewanie masy,
• specjalnie ukształtowany mieszalnik rozdrabniający masę,
• parametry pracy urządzenia prezentowane są na dużych wyświetlaczach,
• regulacja temperatury,
• system utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy,
• płaszcz olejowy (B-130L i B-200L).

• 14 tac do przechowywania mas w ustalonej
temperaturze,
• urządzenie ze stali nierdzewnej,
• może służyć jako podstawa do wszystkich
wersji F-40 modelu THERMO-MIX,
• regulowana temperatura grzania 25-80°C,
• grzałka z wentylatorem termoobiegu
pozwala na równomierne utrzymywanie
zadanej temperatury.

Dane techniczne:

F-40

F-40/P

F-40/B

B-130L

B-200L

C-14

Zakres temperatur [°C]:

55-80

55-80

30-60

30-60

30-60

25-80
14 tac 40 x 60cm

Pojemność robocza [l]:
Temperatura sterylizacji [°C]:
Zasilanie [V/Hz]:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

40

40

40

130

200

130

110

-

-

-

-

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

230/50

75 x 66 x 64

75 x 66 x 64

75 x 66 x 64

132 x 86 x 99

132 x 97 x 101

76 x 68 x 78

Maksymalny pobór mocy [kW]:

2,3

2,3

2,3

3,3

3,6

2,3

Waga [kg]:

90

90

75

360

380

99
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Solmed

Lampa do naświetleń promieniowaniem podczerwonym

Solmed UNO to lampa przeznaczona
do wykonywania zabiegów nagrzewania
tkanek skóry za pomocą energii cieplnej
promieniowania podczerwonego. Dodatkowo
w zależności od zamierzonego efektu zabiegu,
można stosować czerwony lub niebieski
filtr barwny, który zmienia charakterystykę
promieniowania.
Lampa ma zastosowanie w leczeniu niektórych
przewlekłych i podostrych stanów zapalnych
oraz zespołów bólowych. Zabieg wykonywany
przy pomocy lampy Solmed może stanowić
przygotowanie przed masażem, terapią
manualną, jonoforezą, kinezyterapią. Lampa
dostępna jest również w wersji o zwiększonej
mocy maksymalnej z dwoma (Solmed DUO) lub
trzema tubusami (Solmed TRIO).

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•
•

żarówka (1 szt.),
filtr czerwony (1 szt.),
filtr niebieski (1 szt.),
okulary ochronne duże dla operatora (1 szt.),
okulary ochronne małe dla pacjenta (1 szt.).

Cechy charakterystyczne:
• emisja światła podczerwonego,
• 1 promiennik (Solmed UNO), 2 promienniki (Solmed DUO) lub 3 promienniki
(Solmed TRIO),
• łatwa regulacja położenia tubusa lampy,
• regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej schowanej wewnątrz statywu,
• tubus wyposażony w wewnętrzny odblaskowy promiennik ukierunkowujący
światło i minimalizujący straty energii,
• tubus wyposażony w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów,
• siatka zabezpieczająca filtr i żarówkę,
• regulacja mocy promieniowania,
• ustawianie czasu zabiegu,
• pulpit sterujący z przyciskami,
• podstawa jezdna z 4 kołami kierunkowymi z hamulcami,
• niska podstawa lampy umożliwiająca podjazd lampy pod stoły Terapeuta i Galaxy,
• okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty w zestawie.

178o
60o

Dane techniczne:
Regulacja czasu zabiegu [min]:
Zasilanie [V/Hz]:

do 30
230/50

Maksymalna moc (UNO/DUO) [W]:

375/750

Maksymalny pobór mocy (UNO/DUO) [W]:

395/770

Bezpieczniki:
Moc ustawiana [%]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:

2 x T8AH / 250 V
10-100
74 x 48 x 176
ok. 30
Solmed TRIO
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Solmed UVA-B

Lampa do naświetleń promieniowaniem ultrafioletowym

Lampa Solmed typ UVA-B przeznaczona jest
do terapii z wykorzystaniem szerokiego pasma
promieniowania ultrafioletowego.
Lampa ma zastosowanie do leczenia niektórych
schorzeń, przyśpiesza przemianę materii,
usprawnia mineralizację kości, pobudza
gruczoły wydzielania wewnętrznego, poprawia
metabolizm tlenu, obniża podwyższone
ciśnienie krwi, a także korzystnie wpływa na
układ krwiotwórczy.

Funkcje:
•
•
•
•

naświetlenie,
regulacja czasu zabiegu,
regulacja położenia lampy,
regulacja wysokości lampy.

Główne wskazania do naświetlań promieniami nadfioletowymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

choroby skóry (trądzik pospolity),
czyraczność,
stany zapalne tkanek miękkich,
łysienie plackowate,
owrzodzenia troficzne, trudno gojące się rany,
łuszczyca,
schorzenia układu oddechowego (choroby gardła i nosa, przewlekłe nieżyty
oskrzeli, dychawica oskrzelowa), choroby laryngologiczne,
schorzenia reumatologiczne (gościec tkanek miękkich, choroby zwyrodnieniowe
dużych stawów),
w stanach rekonwalescencji,
niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego,
utrudniony zrost kostny,
profilaktyka krzywicy.

110o

60o

Dane techniczne:
Regulacja czasu zabiegu [min]:
Zasilanie [V/Hz]:
Maksymalna moc [W]:
Maksymalny pobór mocy (4/6 promienników) [W]:
Bezpieczniki:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Masa [kg]:
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do 30
230/50
20
80/160
2 x T8AH / 250 V
62 x 48 x 187
32

Najszerszy zakres regulacji

Bioptron

Terapia światłem spolaryzowanym

Bioptron MedAll

Bioptron Pro

Bioptron 2

Jak działa terapia światłem Bioptron?
Kiedy urządzenie znajduje się nad powierzchnią skóry, energia emitowanego
światła przenika jej warstwy, wywołując biologiczne reakcje w tkankach (skórze,
mięśniach, naczyniach krwionośnych, nerwach itd.). Biostymulujące działanie
światła Bioptron przy naświetlaniu skóry, wywołuje reakcję wrażliwych na światło
cząsteczek i struktur międzykomórkowych. Terapia światłem Bioptron działa
w sposób naturalny, wzmacniając regeneracyjne możliwości organizmu i dlatego
następuje proces samoleczenia organizmu.

Zalety terapii światłem Bioptron:
• optymalne przenikanie światła przez powierzchnię skóry,
• całkowite bezpieczeństwo bez uszkodzeń skóry i znajdujących się pod nią tkanek,
• brak skutków ubocznych,
• urządzenie można stosować na różnych powierzchniach ciała,
• każda sesja terapeutyczna trwa jedynie 4-10 minut,
• urządzenie jest łatwe w montażu i proste w obsłudze,
• terapia światłem Bioptron jest bezbolesna i można ją stosować przy licznych
wskazaniach.

Dane techniczne:
Średnica filtra (około) [cm]:
Zużycie mocy:
Moc żarówki halogenowej [W]:
Długość fali [nm]:

System terapii światłem Bioptron to nowatorska
technologia, która umożliwia ekonomiczne
leczenie
różnorodnych
problemów
zdrowotnych i jest stosowana w wielu centrach
rehabilitacyjnych.
Układ optyczny systemu terapii światłem
Bioptron emituje szczególny rodzaj światła,
który wykorzystuje korzystne właściwości światła
słonecznego, pozbawionego szkodliwych cech
promieniowania ultrafioletowego.

Główne efekty:
•
•
•
•
•
•

łagodzi ból,
przyspiesza regenerację tkanek,
usprawnia mikrokrążenie,
harmonizuje procesy metaboliczne,
wzmacnia system immunologiczny,
stymuluje proces regeneracji w całym
organizmie.

Bioptron Pro

Bioptron 2

11

15

Bioptron MedAll
5

160 VA

1,4-1,0 A

27 VA

50

90

20

480-3400

480-3400

480-3400
>95% (590-1550)

>95% (590-1550)

>95% (590-1550)

Jednostkowa gęstość mocy (średnio) [mW/cm2]:

40

40

40

Energia światła na minutę (średnio) [J/cm2]:

2,4

2,4

2,4

Klasa II, IP 20

Klasa I, IP 20

Klasa II, IP 20

100-240/50

100-240/50

100-230, 50-60

3,4 (ze statywem stołowym),

4,3 (bez statywu)

0,5

Stopień polaryzacji [nm]:

Klasa ochrony:
Zasilanie [V/Hz]:
Waga [kg]:

7,8 (ze statywem podłogowym)
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Lympha Press®

Zaawansowane aparaty do przeprowadzania
sekwencyjnej kompresji pneumatycznej

Urządzenia Lympha Press® to najbardziej zaawansowane aparaty przeznaczone
do przeprowadzania sekwencyjnej kompresji pneumatycznej, łączącej masaż
z kompresją kierunkową. Efektem zastosowania urządzeń Lympha Press® jest
znaczna redukcja obrzęków limfatycznych w długim okresie czasu. Urządzenia są
łatwe w obsłudze i mogą być używane przez pacjentów w warunkach domowych.

Wskazania:
• obrzęk limfatyczny kończyn dolnych
i górnych,
• mastektomia,
• urazy i kontuzje sportowe,
• obrzęki pooperacyjne i powstałe w wyniku
długotrwałego unieruchomienia,
• obrzęk lipidowy,
• żylaki,
• owrzodzenie zastoinowe żylne,
• niewydolność żylna,
• dysfunkcje pompy mięśniowej,
• trudno gojące się rany (skrócenie czasu
gojenia się ran),
• bóle mięśniowe i nerwobóle,
• objawy "zmęczonych nóg",
• filarioza.

Ukierunkowany masaż pneumatyczny
Naprzemienny pneumatyczny masaż kończyn stymulując system limfatyczny do
podjęcia funkcji transportowej ukierunkowuje przepływ płynów w stronę tułowia,
co powoduje ich przejęcie przez umiejscowione tam zdrowe naczynia limfatyczne.
Ukierunkowany masaż pneumatyczny pomaga w redukcji obrzęku naczyniowego
i stymuluje przepływ żylny. Urządzenia firmy MEGO AFEK oferują następujące tryby
masażu:
• Sekwencyjny - stymulacja przepływu limfy w kończynie od obszarów najbardziej
oddalonych od tułowia do najbardziej zbliżonych do tułowia.
• Falowy - fala ciśnienia o szerokości ok. 30 cm, wędrująca od obszarów
najbardziej oddalonych od tułowia do najbardziej zbliżonych do tułowia,
o łagodniejszym przebiegu niż masaż sekwencyjny.
• Preterapia (Pretherapy™) - technika opracowana na podstawie manualnego
masażu limfatycznego, polega na przygotowaniu ciała pacjenta na przyjęcie
dodatkowej porcji płynów poprzez opróżnienie w pierwszej kolejności węzłów
chłonnych znajdujących się w tułowiu i w górnej części kończyny. Preterapia
działa jedynie w połączeniu z jednym z pozostałych trybów (preterapia
+ sekwencja lub preterapia + fala).

Lympha Press Optimal® - urządzenie do masażu ciśnieniowego
do
zastosowań
klinicznych,
24
wyjścia,
obsługa
do
dwóch
12-komorowych mankietów jednocześnie, 4 tryby pracy, współpraca
z komputerem, możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie.

Lympha Press® jest najczęściej polecanym
urządzeniem
do
leczenia
obrzęków
limfatycznych na całym świecie dzięki temu,
że oferują:
• system
nakładających
się
komór
przenoszących płyny bez zbędnych przerw,
krótki cykl pracy, maksymalnie zwiększający
pobór limfy oraz poprawiający skuteczność
leczenia,
• zaawansowane
protokoły
zabiegowe,
w tym preterapię (Pretherapy™) opartą
na
zasadach
manualnego
masażu
limfatycznego,
• innowacyjne kurtki i spodnie obejmujące
klatkę piersiową (lub jej część) oraz wysokiej
jakości mankiety na kończyny, wykonane
z wytrzymałych materiałów najwyższej klasy.

Dane techniczne:
Tryb pracy:
Regulacja ciśnienia [mmHg]:
Wymiary [cm]:
Waga [kg]:
Zasilane [V]:

sekwencyjny, falowy, preterapia + sekwencja, preterapia + fala
20 do 90
19 x 37,5 x 31,5
6,7
230
LP OPTIMAL
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Lympha Press®

Zaawansowane aparaty do przeprowadzania
sekwencyjnej kompresji pneumatycznej

Lympha Press Mini Press™ - przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu
ciśnieniowego dedykowane do zastosowań domowych, 24 wyjścia, obsługa
do dwóch 12-komorowych mankietów jednocześnie.

Dane techniczne:
Tryb pracy:

sekwencyjny

Regulacja ciśnienia [mmHg]:
Wymiary [cm]:

20 do 80
34 x 24 x 19

Waga [kg]:

2,9

Zasilane [V]:

230
LP MINI PRESS

Mankiety dla urządzeń Lympha Press Mini PressTM i Optimal®:
Urządzenia współpracują z mankietami na kończyny górne, dolne, kurtkami,
spodniami i śpiworem. Szczególnie polecamy akcesoria, umożliwiające objęcie
masażem pneumatycznym tułowia, co pozwala na efektywniejsze przemieszczenie
limfy z kończyny do pachowych węzłów chłonnych, co w widoczny sposób
wspomaga rehabilitację kończyny górnej, zwłaszcza u pacjentów po mastektomii.
Półkurtki COMFYLITE (8 komór), COMFYSLEEVE 1-75 (12 komór) i kurtka LYMPHA
JACKET (24 komory) pozwalają na przeprowadzenie zabiegu jednocześnie na
kończynie górnej, barku oraz klatce piersiowej z jamą brzuszną i dołem pachowym.
Spodnie LYMPHA PANTS (24 komory) pozwalają na przeprowadzenie zabiegu
jednocześnie na biodrach, udach, pośladkach i nogach.
Śpiwór LYMPHA POD to jedyny na świecie 40-komorowy śpiwór dla pacjentów
bariatrycznych, ułatwiający przeprowadzenie zabiegu na osobie o dużej wadze
lub z ograniczoną ruchomością.

Lympha Press® PCD 51™ - przenośne urządzenie do sekwencyjnego
masażu ciśnieniowego dedykowane do zastosowań
profesjonalnych
i domowych oraz do wypożyczalni. Posiada 8 wyjść, obsługa do dwóch
4-komorowych mankietów jednocześnie.

LP PCD 51

Dane techniczne:
Tryb pracy:
Regulacja ciśnienia [mmHg]:
Wymiary [cm]:
Waga [kg]:
Zasilane [V]:

sekwencyjny
20 do 80
22 x 17 x 13
1,5
230

Urządzenie współpracuje z mankietami 4 - komorowymi na kończyny dolne lub
górne. Na specjalne zamówienie dostępna półkurtka ComfyLite 8.
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BOA 2 Max, BOA Mini

BOA 2 Max jest aparatem do sekwencyjnego masażu uciskowego.
Umożliwia przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego
według piętnastu różnych algorytmów dla kończyn górnych
i dolnych. Umożliwia przy tym dowolne kształtowanie wartości
przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory.
Funkcja ta umożliwia ustawienie dowolnej wartości ciśnienia
w każdej komorze mankietu uciskowego osobno. To jedyny
na świecie aparat do masażu pneumatycznego, posiadający
specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego,
którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu
limfatycznego (MDL) wg E. Voddera.

Cechy charakterystyczne:
• regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do
140 mmHg,
• elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia,
• masaż wykonywany na kończynach górnych lub dolnych,
masaż klasyczny wstępujący i zstępujący oraz dwa rodzaje
masażu limfatycznego prowadzonego techniką E. Voddera,
• obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie,
24 w spodniach lub kurtce uciskowej,
• niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja
ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno,
• awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór
mankietu uciskowego,
• piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich
parametrów masażu,
• wydajność pompy 28 l/min,
• standardowy czas dopompowania komory około 3 s,
• czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu,
• ekran „podpowiadający” każdy etap programowania
parametrów zabiegu,
• pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu.
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Aparaty do sekwencyjnego
masażu uciskowego

BOA Mini Plus to aparat do sekwencyjnego masażu
pneumatycznego (1 x 5 komór), zakres ciśnienia 20 - 140 mmHg.
Przeznaczony jest dla gabinetów rehabilitacyjnych oraz do użytku
domowego. Służy do przeprowadzania zabiegów masażu przy
użyciu siedmiu algorytmów zabiegowych, w tym specjalnego
algorytmu dla masażu limfatycznego.
Każdy z algorytmów może być wykonywany jako masaż tradycyjny
wstępujący lub zstępujący oraz masaż pulsacyjny. Urządzenie ma
możliwość ustawienia różnych wartości spadku ciśnienia w każdej
komorze mankietu uciskowego - tzw. gradientu ciśnień oraz
regulację czasu wykonania jednej, pełnej sekwencji algorytmu
masażu.
Aparat wyposażony jest w opcję ciągłego pomiaru ciśnienia
w aktualnie pompowanej komorze mankietu oraz odsysanie
awaryjne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów
bólowych u pacjenta.

Cechy charakterystyczne:
• regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do
140 mmHg,
• maksymalna liczba obsługiwanych komór: 5,
• elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia,
• regulacja ilości cykli masażu,
• masaż klasyczny wstępujący i zstępujący, limfatyczny oraz
pulsacyjny,
• awaryjne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego
jednocześnie,
• wydajność pompy 23 l/min,
• standardowy czas dopompowania komory około 3 s,
• czytelny panel sterowania i łatwa obsługa.

Fleximatic G5

Mechaniczny masaż ciała za pomocą wibracji

Fleximatic G5 aparat do mechanicznego
masażu ciała za pomocą wibracji, wyposażony
w aplikatory do relaksacji i drenażu, głębokiego
masażu mięśni, masażu delikatnego oraz do
pracy nad punktami spustowymi, na mobilnej
podstawie z półką na akcesoria.

Zastosowanie (w 3 obszarach terapeutycznych):

Wskazania:

Fizjologia

•
•
•
•
•

• działanie na powierzchni skóry oraz w tkankach miękkich leżących poniżej,
• zwiększenie metabolizmu komórkowego oraz natlenienie tkanek,
• zwiększenie przepuszczalności komórkowej - lepsza penetracja aktywnych
składników,
• stymulacja komórkowa i regeneracja tkankowa,
• działanie przeciwbólowe,
• mobilizacja tkanek podskórnych poprzez stymulację i masaż,
• efekt relaksacyjny,
• redukcja cellulitu,
• ujędrnienie i wygładzenie skóry.
System naczyniowy i limfatyczny

fizjoterapia,
medycyna sportowa,
chiropraktyka,
osteopatia,
odnowa biologiczna.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

prosta obsługa, duży wybór aplikatorów,
trójdzielna tacka na aplikatory,
zintegrowana rękojeść zabiegowa,
podstawa jezdna na kółeczkach.

• stymulacja krążenia krwi i przepływu limfy,
• stymulacja podnosząca napięcie naczyń tętniczych.
Mięśnie

• regulacja prawidłowości ukrwienia,
• stymulacja oraz masaż mięśni - utrzymanie właściwego napięcia mięśniowego,
zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego, regeneracja mięśni, usuwanie
toksyn,
• działanie naczynioruchowe, powierzchniowy i głęboki masaż mięśni.

Dane techniczne:
Częstotliwość [Hz]:

150

Pobór mocy [W]:

0-60

Zasilanie [V/Hz]:

230/50

Akcesoria standardowe:
•
•
•
•

AP 212 - aplikator do delikatnego masażu,
AP 216 - aplikator do głębokiego masażu - 4 gumowe kule,
AP 227 - aplikator do pracy nad punktami spustowymi - stożek,
AP 230 - aplikator do relaksacji i drenażu - profilowana gąbka.

Sprawdź również urządzenie do suchego
masażu wodnego - Ekopompa na str. 24
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Myo 200, Cefar Peristim Pro

Myo 200 to 2-kanałowy, przenośny aparat do elektroterapii, EMG
oraz feedback’u ciśnieniowego. Urządzenie jest bardzo często
wykorzystywane przy leczeniu nietrzymania moczu.

Cechy charakterystyczne:
EMGFeedback

• 2 kanały EMG feedback,
• niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub
ręcznie): można określić wartość pułapu osiągniętego przez
pacjenta na kanale A jak również na kanale B,
• funkcja skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz
wartości średniej z dokonanego pomiaru,
• sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości
docelowej,
• tryb funkcji stymulacji i relaksacji.
Feedback ciśnieniowy

• 1 kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg.
Elektroterapia

• 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania
mięśni, zwalczania bólu (m.in.: TENS, bramka kontrolna, HAN
Stim), 4- polowej interferencji z wektorem rotacji, 2- i 4-polowej
interferencji, jonoforezy, diagnostyki,
• 85 wskazań, 21 programów zabiegowych (programy
sekwencyjne
i
konwencjonalne),
6
programów
diagnostycznych,
• 103 cele terapii: w tym cele do rehabilitacji mięśni dna miednicy,
• możliwość utworzenia i zapisania 20 programów własnych,
• opcja: połączenie z aparatem do terapii podciśnieniowej
Vaco 200.

Terapia
nietrzymania moczu

Urządzenie CefarPeristim Pro posiada 9 programów do leczenia
nietrzymania moczu, bólu związanego z zaburzeniami takimi
jak zapalenia pęcherza oraz do stymulacji nerwów krzyżowych
lub stymulacji punktów akupunkturowych. Łatwe i proste
w obsłudze urządzenie wykorzystujące symetryczny, dwufazowy
impuls. Stosowane również w zaburzeniach defekacji i stymulacji
przeciwbólowej.

Cechy charakterystyczne:
• stymulacja przy wykorzystaniu sond waginalnych, analnych lub
elektrod powierzchniowych,
• programowalność: urządzenie pozwala na dodanie
3 spersonalizowanych programów,
• podświetlenie ekranu: urządzenie Cefar Peristim Pro posiada
duży wyświetlacz, który jest podświetlany, polepszając tym
samym czytelność w pomieszczeniach słabo oświetlonych,
• inne zalety: funkcja pauzy, blokada programu, blokada
kluczem, autodiagnoza,
• wyposażony w plastikowy klips oraz w smycz pozwala
pacjentowi na zawieszenie aparatu wokół szyi lub przy pasie,
uwalniając jego dłonie podczas stymulacji,
• 2 lata gwarancji.

Dane techniczne:
Pobór mocy [W]:
Zasilanie [V]:

85
2 x 1,5 V AA baterie jednorazowe
2 x 1,2 V baterie AA wielokrotnego ładowania

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:

12 x 5 x 3

Waga [g]:

180

Natężenie [mA]:

0-99,5

Częstotliwość [Hz]:

Aparat można podłączyć do PC za pomocą gniazda USB
(oprogramowanie dostarczane z aparatem).

Dostępna stymulacja:

max. 120
ciągła, przerywana

Dane techniczne:
Pobór mocy [W]:

85

Zasilanie [V/Hz]:

100-240/50

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Waga [kg]:
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10 x 26,6 x 27,5
ok. 3,65

Sprawdź dostępne akcesoria i sondy dla urządzenia
Cefar Peristim Pro na str. 121

UroStim 2

Dwukanałowy przenośny elektrostymulator do terapii nietrzymania
moczu i stolca

UroStim
2:
dwukanałowy
przenośny
elektrostymulator wspomagający leczenie
nietrzymania moczu lub stolca.
Liczne programy do stymulacji mięśnia dna
miednicy. Może być używany zarówno z sondami
dopochwowymi jak i doodbytniczymi, ale również
z samoprzylepnymi elektrodami. Zasilany
akumulatorowo, na wyposażeniu komplet
elektrod samoprzylepnych 5 x 5 cm w zestawie
oraz walizka transportowa. Sondy należy
dokupić osobno.
UroStim 2 umożliwia zapamiętanie 10 trybów
ustawień własnych.
Badania kliniczne potwierdzają skuteczność
elektrostymulacji urządzeniem UroStim 2 jako
sposobu leczenia inkontynencji.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

dwukanałowy elektrostymulator do leczenia inkontynencji,
10 zróżnicowanych gotowych programów terapeutycznych,
10 trybów ustawień własnych,
zintegrowany AKS (prąd wyjściowy w postaci krótkich impulsów) mający na celu
wzmocnić ochronę skóry,
możliwość używania w połączeniu z samoprzylepnymi elektrodami albo sondami
dopochwowymi / doodbytniczymi,
możliwość zgrywania parametrów działania urządzenia w celu sprawdzania czy
pacjent stosował je zgodnie z poleceniem pracy urządzenia,
blokada zmian ustawień,
akumulator.

Wyposażony w 10 programów do terapii, m.in:
•
•
•
•

inkontynencji wywołanej parciem,
inkontynencji wywołanej stresem,
inkontynencji mieszanej,
inkontynencji stolca.

Dane techniczne:
Szerokość impulsu [µs]:			

60-300

Częstotliwość [Hz]:		
Zasilanie:				

0,5-120
Zintegrowany akumulator

Natężenie [mA]:		
Wymiary [cm]:			

100
11,5 x 6 x 3

Waga [g]:							

ok. 130

Nr artykułu:				

101454
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Stois Pelvictrainer

Tening mięśni dna miednicy bez kontaktu
intymnego z biofeedbackiem

Pelvictrainer z biofeedbackiem rejestruje aktywność mięśni
dna miednicy podczas napinania, rozluźniania oraz czasu
trwania skurczu w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Na monitorze
wyświetlany jest prosty do zrozumienia wykres, wg którego
pacjent wykonuje trening.
Stopień
trudności
definiowany
jest
przez
personel
i indywidualnie dostosowany do potrzeb osoby wykonującej
ćwiczenia. Konfiguracja wykresu jest prosta i łatwa
do zaprogramowania.
Stopień spełnienia wymagań wyrażony jest w procentach,
co pozwala na precyzyjną i obiektywną obserwację postępów
terapeutycznych każdego pacjenta.

Pelvictrainer jest skutecznym i komfortowym rozwiązaniem
dla osób z osłabionymi MDM. Trening odbywa się bez kontaktu
intymnego w ubraniu, nie krępując pacjenta.
Pacjent i fizjoterapeuta mogą obserwować i kontrolować
na monitorze poprawność wykonywanych ćwiczeń, które są
kluczowe w osiągnięciu efektów. Trenując 3 razy w tygodniu
efekty są odczuwalne już po 10-20 treningach. Nie ma żadnych
skutków ubocznych. Dla kobiet po porodzie i osób po operacji
w obrębie dna miednicy, warunkiem są wygojone rany.
Osoby z rozrusznikiem serca, słabym sercem lub kompleksowym
zaburzeniem funkcji
w obrębie miednicy powinny przed
treningiem skonsultować się z lekarzem.

Co to jest dno miednicy?
W miednicy znajdują się silne mięśnie i więzadła nazywane
mięśniami Kegla, rozpięte są pomiędzy kością łonową
a guziczną. Ich zadaniem jest utrzymanie narządów jamy
brzusznej i miednicy we właściwej pozycji.
Do funkcji dna miednicy należy podparcie i utrzymanie we
właściwym położeniu organów znajdujących się w miednicy
mniejszej - pęcherz moczowy, odbytnica, kanał odbytu
i narządy płciowe. Dlatego mięśnie w tym rejonie powinny być
mocne i sprężyste. Z wiekiem, gdy powłoki wiotczeją, organy
wewnętrzne opadają naciskając na dno miednicy, przez co
stają się słabe. W efekcie pojawia się mimowolne wyciekanie
moczu np. podczas kaszlu, śmiechu, biegania itp. Może również
dojść do wypadania narządu rodnego, cewki moczowej oraz
zaniku doznań seksualnych u kobiet i mężczyzn (problemy
z erekcją).
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Pelvictrainer dla kobiet i mężczyzn:
• aktywny trening MDM,
• specjalnie opracowane ćwiczenia koordynacyjne.

VitalStim Plus

Elekrostymulacja i sEMG biofeedback w terapii dysfagii

VitalStim jest metodą terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych.
Koncepcja VitalStim jest wykorzystywana w szpitalach zajmujących się rehabilitacją, klinikach oraz ośrodkach opieki. Urządzenie to
pomaga terapeutom (neurologopedom, fizjoterapeutom) na nowo nauczyć pacjentów połykania potraw. Dzięki temu pacjenci mogą
pozbyć się specjalnych rurek, odstawić zagęszczone płyny i ponownie czerpać przyjemność z jedzenia.
Niektórzy pacjenci, u których zastosowano terapię VitalStim, już po kilku sesjach wychodzili ze szpitala ze zdolnością normalnego picia
i jedzenia.

Co to jest dysfagia?
Dysfagia polega na trudnościach w połykaniu. Jest bardzo
powszechna u osób starszych i dotyka 20-40% ludzi w wieku
50-80 lat. Około 50% osób po przebytym udarze w pewnym
stopniu ma problemy z połykaniem.
Symptomami mogą być: kaszel podczas lub po przełknięciu
pokarmu, dławienie się jedzeniem lub napojami, wrażenie
utknięcia pokarmu w przełyku, ból podczas połykania oraz płytki
oddech podczas jedzenia.

Powikłania związane z dysfagią:
• Dysfagia może mieć bardzo groźne powikłania takie jak
zachłystowe zapalenie płuc, spowodowane dostawaniem się
pożywienia lub śliny do drzewa oskrzelowego. Zachłystowe
zapalenie płuc jest bardzo poważną chorobą i zarazem jedną
z przyczyn zgonów wśród osób starszych.
• Dysfagia może również zwiększać podatność pacjentów
na zadławienia, skurcze oskrzeli, a także przewlekłe
niedożywienie i zagrażające życiu odwodnienie.
• Dysfagia silnie wpływa na jakość życia, gdyż u wielu
pacjentów karmienie może odbywać się wyłącznie przez
PEG (przezskórną endoskopową gastrostomię). Taki sposób
karmienia powoduje z kolei spadek aktywności fizycznej ze
względu na ból i niewygodę. Brak umiejętności przełykania
uniemożliwia prowadzenie normalnego trybu życia, co często
prowadzi do depresji.

Terapia z wykorzystaniem VitalStim Plus
znacząco poprawia efektywność leczenia
Terapia z wykorzystaniem VitalStim jest wyspecjalizowaną formą
elektrycznej stymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES), która została
stworzona z myślą o leczeniu dysfagii poprzez reedukację mięśni.
Jako terapia uzupełniająca przeprowadzana jest równocześnie
z ćwiczeniami połykania.
Oprócz pomocy w aktywacji
i wzmacnianiu mięśni biorących udział w procesie połykania,
VitalStim Plus dostarcza również stymulacji czuciowej, która
wraz z funkcjonalnym zadaniem przygotowanym przez terapeutę,
ułatwia reorganizację obszarów kory mózgowej odpowiedzialnych
za procesy połykania.
Dodatkową
funkcją
urządzenia
jest
elektromiografia
powierzchowna (sEMG), która umożliwia obiektywną, jakościową
ocenę aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym, co
dodatkowo motywuje pacjenta podczas ćwiczeń.

W jaki sposób diagnozuje się dysfagię?
Lekarze oraz neurologopedzi, którzy diagnozują i leczą problemy
związane z połykaniem wykorzystują różne testy, które pozwalają
im na ocenę poszczególnych elementów mechanizmu połykania.

Jak leczy się dysfagię?
Do niedawna dysfagia była leczona przy pomocy tradycyjnych
ćwiczeń oralnych, terapii cieplnej, poprzez edukację pacjenta
i ćwiczenia.
W wielu przypadkach zalecano zmianę diety oraz sposobu
przygotowywania posiłków w celu zmniejszenia zagrożeń
związanych z utrudnionym połykaniem.
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VitalStim Plus

Elektrostymulacja i sEMG biofeedback w terapii dysfagii

Elektrody VitalStim:

Zazwyczaj trudne przypadki wymagają stosowania nietypowych
elektrod. Elektrody VitalStim zostały zaprojektowane tak, aby
mogły być z powodzeniem wykorzystywane nawet w trudnych
przypadkach dysfagii. Efektywność elektrod została poprawiona
dzięki wskazówkom uzyskanym od klientów.

Cechy charakterystyczne elektrod:

VitalStim Plus jest przenośnym urządzeniem do terapii dysfagii
wykorzystującym elektryczną stymulację nerwowo-mięśniową
(NMES) oraz powierzchniowe EMG umożliwiające wykonywanie
ćwiczeń z biofeedbackiem oraz monitorowanie postępów.
Przyjazny interfejs, bezprzewodowe przesyłanie informacji
wizualnych na większy ekran tabletu/komputera wykorzystujące
bluetooth oraz możliwość precyzyjnego dopasowania parametrów
stymulacji (VMS) sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie
zapewniające sprawną terapię dostosowaną do indywidualnych
potrzeb zarówno terapeuty jak i pacjenta.

• unikalna konstrukcja elektrod zapewniająca bezpieczne
przesyłanie prądu, lepsze parametry obciążalności niż
elektrody w typowych urządzeniach NMES , wykorzystywanych
do rehabilitacji (w terapii VitalStim gęstość prądu jest znacznie
większa niż w tradycyjnej elektrostymulacji z wykorzystaniem
standardowych elektrod samoprzylepnych),
• niskoimpedancyjny pomiar oraz ich konstrukcja sprawiająca,
że podczas godzinnej sesji parametry i efektywność elektrod
nie ulegają pogorszeniu,
• unikalny materiał który sprawia, że elektrody są elastyczne,
co pozwala na lepsze ich dopasowanie do nieregularnego
kształtu przedniej części szyi,
• efektywność sprawdzona i potwierdzona w praktyce,
• materiał można rozerwać bez konieczności użycia nożyczek,
dzięki czemu aplikacja elektrody jest bardzo szybka
i bezproblemowa,
• bardzo dobra przyczepność elektrod, a do tego łatwość w ich
usuwaniu – zdejmowanie elektrod nie powoduje podrażnień
nawet na delikatnej skórze.

Cechy charakterystyczne urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 niezależne kanały elektroterapii,
2-kanałowe sEMG,
elektrostymulacja wyzwalana przez sEMG,
tryb VMS umożliwiający modyfikację poszczególnych
parametrów elektrostymulacji,
kolorowy ekran dotykowy,
technologia lustrzanego odbicia umożliwiająca wyświetlanie
bieżących informacji na tablecie lub ekranie komputera
(Bluetooth),
biblioteka anatomiczna zawierająca zdjęcia dotyczące
problematyki dysfagii, różnych patologii i opcji zabiegów
terapeutycznych wspomagających edukację pacjenta,
edukacyjne materiały wideo wspomagające demonstrację
ważnych ćwiczeń terapeutycznych,
zdjęcia przykładowych umiejscowień elektrod,
weryfikacja skuteczności terapii dzięki obiektywnym danym
zapisywanym podczas każdej sesji terapeutycznej,
możliwość zapisu danych leczenia pacjenta na karcie
micro SD: przeglądanie, wysyłanie i drukowanie w programie
komputerowym.

184 Fizykoterapia

Dane techniczne:
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:
Masa [kg]:
Maksymalne napięcie wyjściowe [V]:
Zasilanie [V]:

16 x 9,6 x 3,6
0,34
70 (+0/-V)
6 (akumulatory AA 4 x 1.5V)

Diagnostyka

eMotion EMG

Bezprzewodowy aparat do elektromiografii powierzchniowej

W porównaniu do innych systemów sEMG system eMotion oferuje przede
wszystkim prostotę analizy i pomiaru. Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie
pomaga stworzyć czytelny i użyteczny raport dający jasne wyniki i ułatwiający
wyciągniecie wniosków z badania. eMotion EMG oferuje do 6 bezprzewodowych
kanałów pracujących jednocześnie, wykorzystujących przy tym technologię
Bluetooth, która pozwala na swobodny ruch pacjenta podczas pomiaru. System
pozwala na współpracę z sensorami sEMG, ale także pomiar przyspieszenia za
pomocą akcelerometrów (opcja).

Uniwersalność systemu
eMotion EMG to lekki system pozwalający na zróżnicowane zastosowanie analizy
elektromiograficznej. Stworzony został przede wszystkim jako narzędzie do oceny
pracy mięśni, a także profilaktyki walki z bólem, poprzez diagnostykę, a także
możliwość ukierunkowania rehabilitacji na konkretne grupy mięśniowe. Ponadto
system sEMG perfekcyjnie sprawdza się w medycynie sportowej oraz pomiarach
ergonomii pracy. System pracuje w trybie pomiaru wolnego, wykorzystując gotowe
protokoły pomiarowe lub w trybie treningu z biofeedbackiem.

Prosta analiza
Oprogramowanie eMotion EMG zawiera system do zautomatyzowanego
raportowania. Uzyskane wyniki mogą być przedstawione w różnym formacie
z uwzględnieniem parametrów, które są dla użytkownika najbardziej interesujące.

Dane techniczne:
Liczba kanałów:
Częstotliwość próbkowania [Hz]:
Współczynnik CMRR [dB]:
Rozdzielczość [bit]:
Czułość sensorów [uV/bit]:
Zakres częstotliwości pomiaru EMG [Hz]:
Zasilanie sensorów:
Wymiary sensorów [mm]:
Waga sensorów [g/sensor]:
Połączenie z PC:
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2, 4, 6
1000
104
14
1
20-500
baterie Li-Ion
35 x 35 x 15
16
Bluetooth

Nieograniczona wolność
Unikalny design sensorów EMG to doskonałe
rozwiązanie zapewniające całkowitą swobodę
ruchu podczas badania. Czujniki mogą być
przyklejone do skóry w dowolnym miejscu, a ich
budowa pozwala na szybką zmianę położenia
podczas badania, bez konieczności odpinania
wszystkich elektrod z powierzchni skóry.
Komunikacja z wykorzystaniem Bluetooth
idealnie sprawdza się podczas badania nie
ograniczając jakości rejestrowanego sygnału.

ME6000

Zaawansowany przenośny biomonitor umożliwiający badanie fizjologii wysiłku

Biomonitor
ME6000
jest
przenośnym
i bezprzewodowym systemem typu data logger,
zaprojektowanym dla najbardziej wymagających
użytkowników. Pozwala on w zależności
od czujników na pomiar powierzchniowych
potencjałów mięśniowych (sEMG), ale także
innych biosygnałów, nawet do 16 czujników
jednocześnie.
idealnie
sprawdza
się
w zastosowaniu klinicznym, łącząc w sobie
niewielki
rozmiar
i
bezprzewodowość.
Urządzenie posiada liczne opcje, co czyni je
doskonałym rozwiązaniem dla zaawansowanej
analizy laboratoryjnej oraz centrów badających
fizjologię wysiłku.

Zaawansowana technologia
ME6000
może
być
wykorzystywany
w diagnostyce bólu kręgosłupa. Jego
budowa pozwala na ukierunkowanie działań
z jego wykorzystaniem w rehabilitacji, treningu
czy relaksacji.

Komfortowa praca

Zaawansowana technologia

ME6000 to proste narzędzie do oceny ergonomii pracy. Urządzenie pozwala na
wybór sposobu oceny pracy w zależności od obciążenia.

ME6000 pozwala na obiektywną ocenę
funkcjonowania mięśni. Pod tym względem
urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla
pacjentów
po
udarach
lub
urazach
neurologicznych. Z ME6000 ocena odpowiedzi
mięśniowej na bodźce jest dużo prostsza, a jego
kompaktowość pozwala wykorzystać je także
w trakcie analizy chodu, w okresie przed
i pooperacyjnym kolana czy ręki.

Cechy charakterystyczne:
• urządzenie typu data logger wyposażone standardowo w kartę CF 1 GB,
• możliwość rozbudowania systemu o opcję synchronizacji z kamerą wideo,
• możliwość synchronizacji z systemami do analizy ruchu tj. VICON, QUALISYS,
SIMI,
• możliwość synchronizacji z systemami do izokinetyki tj. BIODEX, CYBEX,
CONTREX,
• możliwość synchronizacji z systemami platform do pomiaru siły tj. KISTLER, AMTI,
• możliwość współpracy z czujnikami tj.: inklinometry, goniometry, czujniki
żyroskopowe, czujniki ciśnienia, czujniki siły, akcelerometry,
• możliwość rozbudowania oprogramowania o moduł neurologiczny
(oprogramowanie), które pozwala na analizę parametrów typowo neurologicznych
tj. SEN, NCV, MEP,
• możliwość rozbudowy oprogramowania o atlas anatomiczny 3D mięśni i nerwów,
• oprogramowanie umożliwia eksport danych do formatów ASCII oraz formatów
kompatybilnych dla programu MATLAB.

Zoptymalizowany trening
ME6000 można wykorzystać do treningu na
wiele różnych sposobów. Urządzenie pozwala
na pomiar czasów reakcji, siły mięśniowej,
koordynacji mięśniowej, wytrzymałości oraz
aktywacji poszczególnych grup mięśniowych.

Dane techniczne:
Liczba kanałów:
Częstotliwość próbkowania [Hz/kanał]:
Możliwość rozbudowania pamięci:
Współczynnik CMRR [dB]:
Rozdzielczość [bit]:
Zakres częstotliwości pomiaru EMG [Hz]:
Przewodowe lub bezprzewodowe podłączenie do komputera:

4, 8 lub 16
100, 250, 1000, 2000, 10000
do 2 GB (karta CF)
110
14
15-500
port USB

Zasilanie bateryjne [V]:

4x1,5

Waga [kg]:

0,35
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Biolink

Bezprzewodowy system do pomiaru i monitorowania biosygnałów

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Dane techniczne czujników EMG:
Waga [g]:

13

Wymiary (wys. x szer. dł.) [cm]:

48 x 29 x 11

Zasilanie [V]:

3,7 (1400 mAh)

Czas ładowania [h]:

1,5

Czas pracy [h]:

do 5 (bluetooth, 1000 Hz)

Częstotliwość pracy [Hz]:
Typ komunikacji:

1000
bluetooth v2.1 + EDR

Zakres częstotliwości EMG [Hz]:

20-500

Czułość i rozdzielczość [µV]:

1

CMRR [dB]:

>105

Pamięć [GB]:

Biolink to najnowszy bezprzewodowy system do pomiaru i monitorowania
biosygnałów takich jak EMG (elektromiografia), ECG (elektrokardiografia), HRV
(zmienność pracy serca) i EEG (encefalografia). Urządzenie może rejestrować
sygnał z 28 urządzeń jednocześnie (112 sygnałów) i jest idealnym rozwiązaniem
do pomiarów w laboratorium i poza nim. Wykorzystując zaawansowane
oprogramowanie MegaWin system pozwala na rejestrację i pełną, zaawansowaną
analizę zarejestrowanych danych.

1

Pomiar akcelerometryczny 3D [G]:

do +/- 16

Klasa bezpieczeństwa:

IIa

Nieograniczona wolność:
System
Biolink
jest
rozwiązaniem
w
pełni
bezprzewodowym
i dającym możliwość wykorzystania go w różnorodnych aplikacjach.
Jego mały rozmiar i duża pamięć wewnętrzna pozwalają zabrać go wszędzie,
gdzie wykonanie pomiaru systemem stacjonarnym byłoby niemożliwe. Biolink
to perfekcyjne narzędzie do wykorzystania w sporcie, badaniach naukowych,
opiece długoterminowej, intensywnej opiece medycznej.

Dane techniczne systemu:
Ilość sensorów:
Zgodność:

28 niezależnych sensorów
zintegrowanych z akcelerometrami 3D

Waga [g]:
Wymiary (wys. x szer. dł.) [cm]:
Czas pomiaru [h]:
Pojemność pamięci [GB]:
Trigger:

188 Diagnostyka

180
12,2 x 0,8 x 3,3
do 24
do 16
bezprzewodowy

TruScan®LT

System do pomiarów EEG i qEEG

Eksplorator TruScan:
• pełny podgląd danych i ich analiza przy
pomocy opcji mapowania,
• wyświetlanie
zestawień
danych
wyróżnionych z danymi niewyróżnionymi ze
wszystkich okresów,
• mapy mózgu online przedstawiające
amplitudę, częstotliwość i spójność,
• analiza spektralna z możliwością wyboru
bloków danych,
• liczne narzędzia analityczne obejmujące
bezpośredni eksport danych do LORETA
(opcja),
• eksport danych do każdego wybranego
formatu włącznie z EDF+ (opcja).

Przenośny, wielofunkcyjny system TruScan ułatwia wykonywanie badań qEEG oraz
pozyskiwanie niezbędnych podczas neuroterapii informacji zwrotnych. Wysoka
częstotliwość 
próbkowania, ciągłe monitorowanie impedancji oraz intuicyjny
i przyjazny interfejs sprawiają, że Deymed TruScan jest niezastąpionym narzędziem
w pracy każdego neurologa.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

intuicyjna obsługa,
odtwarzanie DVD z wieloparametrowymi kontrolkami informacji zwrotnych,
przyjazny interfejs panelu kontrolnego,
ciągłe monitorowanie impedancji na wszystkich kanałach,
mapowanie amplitudy, częstotliwości i spójności mózgu,
narzędzie do analizy spektralnej wraz z możliwością eksportu danych,
eksport danych do wielu formatów,
zaawansowana, spersonalizowana konstrukcja montażu EEG,
wzmacniacz zaprojektowany z wykorzystaniem technologii DSP  gwarantujący
najlepszą jakość sygnału,
neurofeedback i analiza LORETA oraz informacje zwrotne Z-Score w czasie
rzeczywistym (opcja),
eksport danych przy pomocy eksploratora TruScan (opcja),
liczne edytowalne gry 3D zaprojektowane z myślą o neurofeedback (opcja),
moduł treningowy Brainfeedback przeznaczony do klinicznej oceny
neurofeedback (opcja).

Korzyści płynące z inżynierii Deymed:
Deymed produkuje rzetelne, wysokiej jakości
systemy do neurodiagnozy i neuroterapii.
Głównym celem firmy jest rozwój neurologii

i
neurofizjologii
poprzez
wdrażanie
innowacyjnych
rozwiązań
inżynieryjnych.
Wszystkie systemy zostały zaprojektowane
z myślą o ułatwieniu pracy lekarzy, dlatego
urządzenia Deymed są proste w obsłudze.
Produkty charakteryzują się także wysoką
jakością, trwałością oraz niezawodnością.

Najnowsze rozwiązania w urządzeniu:
• wyjmowane baterie,
• pamięć wewnętrzna,
• przycisk start usytuowany w przedniej części urządzenia, przeznaczony do
rejestrowania bez użycia komputera.

Rejestracja danych w programie:
•
•
•
•
•

platforma treningowa przeznaczona do oceny klinicznej i rejestrowania danych,
grafy przedstawiające trendy oraz rozbudowane opcje raportowania,
łatwe do określenia wartości progowe w celu szybkiego tworzenia protokołów,
ponad 25 gier Deymed Neurofeedback (opcja),
podgląd pojedynczych sygnałów w czasie rzeczywistym wraz z ustawieniami
protokołu (opcja).
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TruScan®LT

System do pomiarów EEG i qEEG

LT

 achęcamy do zapoznania się z wybranymi korzyściami
Z
wyróżniającymi urządzenia Deymed:
Praca na baterii – redukuje artefakty i zewnętrzne szumy. Jedno
ładowanie zapewnia najwyższą jakość sygnału przez ponad 50 h.

Dane techniczne:
Liczba kanałów:

24, 32

Zakres pomiarowy (+0 -3 dB) [Hz]:

0,16-1000 na każdy

Stała czasowa [s]:

1, opcjonalnie do 10

kanał

DSP

Wysoka częstotliwość próbkowania oraz DSP – systemy stworzone
z wykorzystaniem technologii cyfrowego przetwarzania sygnału
(Digital Signal Processor). Charakteryzują się analizą danych z wysoką
częstotliwością próbkowania (przy jednoczesnej cyfrowej zmianie
wybranych parametrów). Technologia DSP oferuje wiele korzyści
odróżniających ją od standardowego przetwarzania sygnałów.

<1,4 μVp-p (0,1-60 Hz)

Szum wyjściowy:

6000 Hz na każdy

Częstotliwość próbkowania

kanał

analogowego:

140

IMR [dB*]:
Różnicowa impedancja wejściowa:

bateria o dużej

Zasilanie:

Izolowane włókno optyczne – znacznie poprawia jakość sygnału
i bezpieczeństwo pacjenta. Cecha ta w połączeniu z długim czasem
pracy baterii gwarantuje najlepszą w swojej klasie technologię
przeznaczoną do rejestrowania neurofizjologicznego.

Stały pomiar impedancji – umożliwia prezentację poszczególnych
poziomów impedancji podczas rejestrowania sygnału. Wbudowane
alerty ostrzegają przed wykroczeniem poziomów poza zakres. Wartości
są zapisywane w pliku EEG w celu późniejszej jej analizy.

10 GOhm (35 pF)
pojemności
50-65

Czas pracy ciągłej [h]:
Wymiary (szer. x wys. x dł.) [mm]:

100 x 50 x 220
350

Waga [g]:

*Urządzenia zasilane z baterii wykorzystują parametr IMR
zamiast CMR

Konfiguracje systemów:

FlexiCart LTM

FlexiCart ze stojakiem FlexiTrolley
i fotostymulatorem

FlexiCart z fotostymulatorem

Zestaw przenośny

Zestaw zawiera wózek FlexiCart ze
zintegrowanym komputerem
i fotostymulatorem, z 24, 32-kanałowymi
lub 2x32-kanałowymi wzmacniaczami EEG
podłączonymi do adaptera USB, dwóch
kamer HD i lampy na podczerwień.

Zestaw zawiera komputer z satelitarnym
stojakiem FlexiTrolley z fotostymulatorem,
z 24, 32-kanałowymi lub 2x32-kanałowymi
wzmacniaczami EEG podłączonymi do
adaptera USB.

Zestaw zawiera wózek FlexiCart ze cichym
komputerem i fotostymulatorem,
z 24, 32-kanałowymi lub 2x32-kanałowymi
wzmacniaczami EEG podłączonymi
do adaptera USB.

Zestaw zawiera laptopa (notebooka),
z 24, 32-kanałowymi lub 2x32-kanałowymi
wzmacniaczami EEG podłączonymi
do adaptera USB.

Model: TruScan EEG CL

Model: TruScan EEG CL

Model: TruScan EEG CL

Model: TruScan EEG PT

Typy: CL24, CL32, CL64, CL128, CL256

Typy: CL24, CL32, CL64, CL128, CL256

Typy: CL24, CL32, CL64, CL128, CL256

Typy: PT24, PT32, PT64, PT128
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Moduły standardowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierwszy w historii system EMG z zasilaniem bateryjnym oferujący najwyższą jakość
badań przewodnictwa nerwowego, EMG i potencjałów wywołanych.

Cechy charakterystyczne:
• w pełni bateryjne zasilanie z inteligentnym ładowaniem w celu zapewnienia
najlepszej jakości sygnału,
• intuicyjny interfejs w stylu deski rozdzielczej,
• ergonomiczna i funkcjonalna klawiatura EMG ułatwiająca pracę z systemem,
• zapis, odtwarzanie i przegląd godzin badań EMG,
• edytowalne w MS Word szablony raportów dla wszystkich testów,
• natychmiastowa przenośność dzięki funkcji Click'N Go,
• konfigurowalny wózek szpitalny Deymed ze zintegrowanym, cichym komputerem,
• wielu użytkowników, każdy z indywidualnymi ustawieniami w programie,
• przyjazny interfejs programu w formie jednego ekranu do konfiguracji wszystkich
testów,
• nieograniczony bufor zapisu do badań EMG w czasie rzeczywistym,
• przegląd zarejestrowanych badań z możliwością edycji parametrów,
• opcje sieciowe i HL7,
• szybki podgląd impedancji w każdym teście,
• walizka transportowa do użytku z aparatem przenośnym,
• programowalny przycisk nożny z trzema przełącznikami,
• zawiera pakiet startowy akcesoriów do badań,
• baza danych z pełnym wyszukiwaniem pacjentów.

Konfigurowalny generator raportów
Szablony raportów są w pełni konfigurowalne aby w pełni dostosować je do
wymagań użytkownika. Wydrukuj natychmiastowo podsumowanie każdego
indywidualnego badania lub dodaj więcej szczegółów w pełnym raporcie z całego
badania. Konfigurację szablonu można w łatwy sposób przeprowadzić w MS Word.
Użytkownik dzięki możliwości zaznaczenia na liście ma możliwość wyboru które
badania, wykresy i tabele znajdą się w raporcie.

MNC,
SNC,
Fala F,
Refleks H,
Inching,
RNS,
Blink Reflex,
Igłowe EMG,
Test Willisona i analiza T/A,
Automatyczne Multi MUP,
Pojedynczy i ręczny MUP,
Baza pacjentów,
MEP,
Konfigurowalne szablony raportów.

Moduły opcjonalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spontaniczne SF,
Stymulowane SF,
Gęstość włókna,
Interwał R-R / Valsava,
SSR,
Makro EMG,
SEP,
AEP/BEAP,
VEP,
P300.

TruTrace Traveller może być samowystarczalnym
systemem EMG, jednakże w związku z funkcją
Click'Go i zasilaniem bateryjnym głowicy
wzmacniaczy, może być systemem dodatkowym
w konfiguracji pełnego wózka szpitalnego.

Serwis, wsparcie oraz ePortal
Wszystkie systemy Deymed mają wsparcie profesjonalistów, którzy używają
najnowszych światowych rozwiązań i technologii. Pulpit zdalny pozwala technikom
Deymed na diagnostykę każdego systemu przez Internet. W przypadku jeśli usterka
nie może być w ten sposób naprawiona serwisant może zostać wysłany do klienta
w celu kompletnej diagnostyki i/lub naprawy. W celu zadowolenia użytkowników
z pracy z systemami Deymed zachęcamy do wizyty na portalu Deymed Service
Portal gdzie możesz utworzyć konto w celu szybkiego dostępu do informacji o
naszych systemach. Jedną z funkcji portalu jest zgłaszanie usterek i błędów oraz
możliwość pobrania najnowszego oprogramowania do urządzenia.
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Nowoczesny kliniczny system EMG

Funkcje oprogramowania:
Badania MNC, SNC, F, H & RNS:
•
•
•
•
•
•
•
•

automatyczne wstawianie kursorów,
porównanie strony lewej i prawej,
zmiany w protokole badań w trakcie badania,
podgląd sygnału na żywo w celu obserwacji artefaktów,
nieograniczona liczba powtórzeń i powrót do poprzedniego badania,
nakładania kanałów w celu szybkiego porównania,
tryb mieszany do niestandardowych kombinacji badań,
ustawienia wszystkich parametrów na jednym ekranie.

Igłowe EMG i MUP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przegląd na żywo z dźwiękiem rejestrowanego badania (do godziny),
spontaniczne lub wyzwalane bodźcem EMG,
tabela z oceną mięśni z szybkim dostępem do edycji danych,
tryb widoku kaskadowy, stos oraz ciągły,
Multi - MUP w czasie rzeczywistym do szybkiej oceny,
raport szybki lub szczegółowy z podsumowaniem,
wysoka dokładność dla wielu kanałów,
Analiza Pojedynczej Jednostki Ruchowej,
Analiza Zwrotów/Amplitudy.

Potencjały wywołane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przegląd na żywo z dźwiękiem rejestrowanego badania (do godziny),
spontaniczne lub wyzwalane bodźcem EMG,
tabela z oceną mięśni z szybkim dostępem do edycji danych,
tryb widoku kaskadowy, stos oraz ciągły,
Multi - MUP w czasie rzeczywistym do szybkiej oceny,
raport szybki lub szczegółowy z podsumowaniem,
wysoka dokładność dla wielu kanałów,
Analiza Pojedynczej Jednostki Ruchowej,
Analiza Zwrotów/Amplitudy.

Pojedyncze włókno:
•
•
•
•
•
•
•
•

spontaniczne lub pobudzone bodźcem,
detekcja przekroczenia napięcia lub wartości szczytowej,
praca z igłą Single Fiber lub koncentryczną,
pojedynczy ekran do rejestracji i analizy dla ułatwienia pracy,
oznaczenie kolorem zarejestrowanych par i par do porównania,
normy dla wartości pojedynczych i grup,
ocena gęstości włókna,
odtwarzanie i ponowne przechwytywanie danych z zarejestrowanego sygnału.
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Zalety inżynierii w systemach Deymed
Deymed produkuje niezawodne, wysokiej jakości systemy neurodiagnostyczne
i opieki neurologicznej pacjentów. Naszym celem jest rozwój neurologii
i neurofizjologii przy zastosowaniu najnowszych innowacji inżynierskich.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji systemy Deymed Neurocare są
zaprojektowane w taki sposób, aby były trwałe i łatwe w obsłudze.
Przeczytaj poniższy opis, aby dowiedzieć się o zaletach technicznych, które
wyróżniają systemy Deymed:

Dane techniczne:
2, 4, 4EP, 8, 8EP,

Liczba kanałów:

(16 kanałów), 8+8 (16 kanałów)
3.2, 0.32, 0.02

Analogowa stała czasowa:
Częstotliwość próbkowania
analogowego [kHz na kanał]:

50

IMR [dB*]:

140

Różnicowa impedancja wejściowa: 10GΩ równolegle z 25pF

Zasilanie baterii z inteligentnym ładowaniem – zapewnia najlepszą
jakość sygnału przez miesiąc na jednym ładowaniu. Systemy Deymed
przy zasilaniu z baterii znacznie redukują artefakty oraz zewnętrzne
szumy.
Inteligentne ładowanie – nowy system ładowania indukcyjnego
Deymed o niskiej pojemności cewek utrzymuje baterie w pełni
naładowane kiedy system nie jest używany. Zapewnia to maksymalną
jakość sygnałów podczas czułych testów neurofizjologicznych,
możliwą do uzyskania przy pracy z pełną baterią.

Wzmacniacze EP:

wewnętrzne sprzętowe przełączanie
kanałów w celu ułatwienia obsługi
2

Wejścia TTL:

*Urządzenia zasilane z baterii wykorzystują parametr IMR
zamiast CMR

Stymulator dźwiękowy:
132

Maksymalne natężenie dźwięku [dB SPL]:

1

Podziałka stymulacji [dB]:		

DSP

Wysoka częstotliwość próbkowania oraz DSP – zaprojektowane
z wykorzystaniem technologii cyfrowego przetwarzania sygnału (Digital
Signal Processor), systemy firmy Deymed mogą przetwarzać dane
z bardzo wysoką częstotliwością próbkowania, jednocześnie
zmieniając cyfrowo wybrane parametry w czasie rzeczywistym.
Technologia DSP oferuje wiele korzyści odróżniających ją od
standardowego analogowego przetwarzania sygnałów.

klik, seria, ton lub

Typ dźwięku:

programowalne
				
rozrzedzenie, kompresja,

Polaryzacja:
		

naprzemiennie

Czas trwania dźwięku: 			

50 µ do 80 ms

ta sama/druga strona
Maskowanie:			
0 do 120

Natężenie dźwięku maskującego [dB]:

250

Maksymalna częstotliwość s tymulacji [Hz]:

Izolowane włókno optyczne – izolacja włóknem optycznym znacznie
poprawia jakość sygnału i bezpieczeństwo pacjenta. Cecha ta
w połączeniu z długim czasem pracy baterii zapewnia najlepszą
w swojej klasie technologię przeznaczoną do przeprowadzania badań
neurofizjologicznych.

Stymulator elektryczny:
pozytywna, negatywna,

Polaryzacja:

Mobilność Click'N Go – umożliwia łatwe odłączenie od systemu
z wózkiem przy pomocy jednego kliknięcia a następnie podłączenie
do systemu z laptopem w celu zapewnienia maksymalnej przenośności
systemu. Dzięki temu nie musisz wybierać pomiędzy systemem
przenośnym a stacjonarnym - możesz mieć oba.

100 µ do 100 mA

Natężenie bodźca stymulującego: 		
		

przemiennie, dwufazowo

Czas trwania impulsu stymulującego:

50 µ do 1s

Maksymalna częstotliwość stymulacji [Hz]:

300 Hz

Konfiguracje systemów:
Uwaga:
Możliwe jest podłączenie głowicy Deymed
TruScan EEG lub głowicy SomniPro PSG
do dowolnej konfiguracji powyższych
systemów.

Konfiguracja przenośna TruTrace Traveler:
Laptop oraz system Traveler z maksymalnie
dwoma stymulatorami lub głowicami EMG.

Konfiguracja stacjonarna TruTrace:
Wózek FlexiCart ze zintegrowanym komputerem
i z maksymalnie czterema stymulatorami lub
głowicami EMG.
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system Neurofeedback

Cechy charakterystyczne:
• biofeedback wzrokowy i słuchowy
z możliwością ustawienia zakresu pracy,
• specjalistyczne gry 3D do neurofeedbacku,
• wielokanałowe protokoły kliniczne,
• analiza FFT,
• protokół oceny Z-Score,
• możliwość projektowania własnych
wykresów do oceny postępu terapii,
• pauza podczas treningu,
• wsparcie protokołów unipolarnych,
bipolarnych i koherencji.

Dane techniczne:
Liczba kanałów:

2, 4

Częstotliwość próbkowania [Hz]:

256
0,3-70

Zakres pomiarowy [Hz]:

Zaawansowany system Neurofeedback przeznaczony dla terapeutów poszukujących
najwyższej jakości rozwiązań w dziedzinie neuroterapii i Brainfeedback.

Analogowa stała czasowa [s]:

0,5

IMR [dB]:

140

Pomiar impedancji [kOhm]:

1-50

Zasilanie: bateria [V; mAh]:

3,7; 1800

Wymiary głowicy [cm]:

9 x 3,5 x 14

Konfiguracje systemów:
Zalety systemu Deymed BFB Biofeedback:
Zasilanie bateryjne Zasilanie bateryjne przyczynia się do najwyższej
jakości sygnału oraz pozwala na pracę przez parę miesięcy na jednym
tylko ładowaniu. Ponadto rozwiązanie takie znacznie redukuje artefakty
i hałas z zewnątrz podczas pracy w 100% na baterii.

Izolacja optyczna znacznie poprawia jakość sygnału i bezpieczeństwo
pacjenta. Ta funkcja w połączeniu z długotrwałym działaniem
baterii zapewnia najlepszą w swojej klasie technologię rejestracji
neurofizjologicznych.

FlexiCart BFB
Zintegrowany komputer na wózku, głowica
mocowana na ramieniu.

Wysoka częstotliwość próbkowania, która została osiągnięta dzięki
zaprojektowanej przez Daymed technologii Digital Signal Processor.
Rozwiązanie takie pozwala na zmianę parametrów i ich rejestrację
„w locie” w sposób cyfrowy.

Stały pomiar impedancji, której wartość na bieżąco wyświetlana jest
podczas rejestracji sygnału, a w przypadku osiągnięcia zbyt dużej
wartości użytkownik jest na bieżąco informowany. Ponadto jej wartości
są stale wpisywane w pliku EEG, co pozwala na jej weryfikację także
po pomiarze, podczas przetwarzania danych.
System Click N 'Go to łatwe odłączanie systemu od wózka za pomocą
jednego kliknięcia i możliwość użycia głowicy w wersji przenośnej
z laptopem. Nie trzeba wybierać już pomiędzy rozwiązaniem
z wózkiem szpitalnym, a systemem przenośnym, ponieważ teraz
głowice mogą być uniwersalne.
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Portable BFB
Komputer typu laptop z głowicą mocowaną za
pomocą adaptera.

DuoMAG XT

Stymulator magnetyczny

Zaawansowany technologicznie stymulator
magnetyczny zaprojektowany, aby ułatwić
pracę zarówno podczas realizacji scenariuszy
klinicznych, jak i badawczych. Systemem można
sterować przy pomocy aplikatorów, komputera
PC lub ekranu dotykowego DuoMAG. Jedną
z największych korzyści produktów z rodziny
DuoMAG jest ich kompatybilność z innymi
produktami firmy Deymed, takimi jak systemy
TruScan EEG oraz TruTrace EMG/MEP. Dzięki
temu system DuoMAG oferuje szerokie
spektrum możliwości, które można dodatkowo
zwiększyć poprzez dodawanie kolejnych opcji.
System dostępny jest w wielu konfiguracjach,
począwszy od modelu kompaktowego, który
można umieścić na wózku sprzętowym,
a skończywszy na innowacyjnej wieży MAG
będącej pierwszym dostępnym na rynku
przeciwwagowym uchwytem wysięgnika dla
TMS. Wieża MAG ułatwia także utrzymywanie
i
ustawianie
ciężkich
aplikatorów
magnetycznych we właściwej pozycji.

Cechy charakterystyczne:

Deymed DuoMag XT rTMS jest kolejną
generacją urządzeń przeznaczonych do
stymulacji magnetycznej.

• niewielkie gabaryty umożliwiające ustawienie na blacie stołu lub innym wybranym
miejscu,
• spersonalizowany Edytor protokołów pozwalający na zapisywanie wszystkich
możliwych projektów, włącznie z seriami stymulacyjnymi, stymulacjami Theta
Burst (ITBS-cTBS) oraz ich zmieniającą się intensywnością,
• wózek
FlexTower
z
innowacyjnym,
zbalansowanym
wysięgnikiem
przeciwwagowym wspomagającym definiowanie prawidłowej pozycji aplikatorów
oraz autoblokadą ich położenia, który znacznie zmniejsza wysiłek konieczny do
osiągnięcia odpowiedniej pozycji i unieruchomienia aplikatorów Deymed,
• możliwość integracji klinicznych wzmacniaczy EMG lub EEG firmy Deymed, które
pozwalają na wyświetlanie rozmaitych konfiguracji sygnałów EMG/MEP lub EEG,
• interfejs dotykowego ekranu Deymed stworzony w oparciu o system Windows,
umożliwiający dokładne zintegrowanie nawigacji obszaru mózgu przez osoby
trzecie,
• umieszczone na aplikatorach kontrolki intensywności stymulacji oraz przyciski
start-stop ułatwiające szybki dostęp,
• mobilny wózek wyposażony w kółka,
• możliwość zastosowania aplikatora chłodzonego 70BF, gwarantującego
wykonywanie intensywnych protokołów TBS bez przegrzewania aplikatora
(dzięki podwójnym dmuchawom chłodzącym oraz jego zaawansowanej
konstrukcji).

MagCart:

MagTower:

Konstrukcja MagCart jest lekka
i kompaktowa, co znacznie
ułatwia transport oraz zmianę
miejsca położenia. Niewielkie
gabaryty pozwalają na ustawienie
urządzenia na blacie stołu lub
w innym wybranym miejscu.
Ruchome
ramię
umożliwia
szybkie
unieruchomienie
pierścieni po ustawieniu ich w
prawidłowej pozycji. Istnieje
możliwość
rozszerzenia
konfiguracji o ekran dotykowy.

Innowacyjny,
zbalansowany
uchwyt
aplikatorów
dla
TMS
stanowiący
ich
przeciwwagę.
Pozwala
na
znaczne zmniejszenie ciężaru
aplikatora podczas ustawiania
go w prawidłowej pozycji,
w szczególności określania
progu motorycznego. Aplikatory
można z łatwością zablokować
w wybranym położeniu przy
pomocy jednego kliknięcia.
Interfejs ekranu dotykowego
umożliwia tworzenie protokołów
oraz sterowanie i wizualizację
NEP przy pomocy modułu EMG.
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DuoMAG MP

Stymulator magnetyczny

DuoMAG MP:
Monofazowy stymulator, który w połączeniu
z systemami EMG używany jest głównie w celach
diagnostycznych, podczas badań nad MEP
lub testami kolizji. Główną zaletą stymulatora
jest wysoka energia impulsu wynosząca 700J
na impuls, która jest znacznie wyższa niż
w przypadku konkurencyjnych urządzeń łączących
w sobie impulsy bi- i monofazowe. Parametry
takie są niezbędne do stymulacji kończyn
dolnych w przypadku peryferyjnych neuropatii
i innych powiązanych zaburzeń.

DuoMAG MP Dual:
System DuoMAG MP Dual to dwie jednostki
DuoMAG gwarantujące w pełni programowalną,
podwójną stymulację impulsami przy pomocy
dedykowanego aplikatora. Niezależna kontrola
przerw między impulsami oraz poziomu mocy
każdej z jednostek DuoMAG MP, umożliwia
generowanie podprogowych oraz nadprogowych
impulsów warunkujących i testowych. Cecha ta
jest bardzo przydatna podczas badania inhibicji
śródkorowej. Przerwy między bodźcami (ISI) obu
impulsów można regulować dwoma metodami.
Pierwsza z nich wykorzystuje programowalny
interfejs ekranu dotykowego. Druga polega na
zewnętrznej aktywacji sygnałów wyjściowych
TTL (po jednym dla każdego stymulatora), co
zapewnia użytkownikowi pełną elastyczność
ustawień ISI. System umożliwia również
podłączenie dwóch oddzielnych aplikatorów
przeznaczonych do dodatkowych zastosowań
podczas stymulacji międzypółkulowej.

DuoMAG MP-Dual z wózkiem:
DuoMAG MP-Dual z wózkiem wyróżnia się
elastyczną konstrukcją, która pozwala na
łatwe przemieszczanie systemu z gabinetu do
gabinetu, a także przeprowadzanie 2-impulsowej,
monofazowej stymulacji pod pełną kontrolą
parametrów przy pomocy ekranu dotykowego.
Produkt przeznaczony jest do zaawansowanych
badań
oraz
klinicznego
zastosowania
w połączeniu ze stymulatorami firmy Deymed.
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DuoMAG

Stymulator magnetyczny

Dane techniczne:
DuoMAG XT-10

DuoMAG XT-35

DuoMAG XT 100

DuoMAG MP

DuoMAG MP Dual

monofazowy

sparowany/podwójny
2 x (49 x 19 x 38)

Tryb pulsacyjny

2-fazowy,

2-fazowy, powtarzalny,

2-fazowy, powtarzalny,

powtarzalny

burst

burst

49 x 16 x 38

49 x 16 x 38

49 x 16 x 38

49 x 19 x 38

Waga [kg]:

17

17,5

17,5

14,5

29

Intensywność stymulacji 100% [Hz]:

5

13

22

0,5

0,5

Intensywność stymulacji 50% [Hz]:

10

35

86

1,4

1,4

Maksymalny zakres powtórzeń [Hz]:

10

35

100

2

2

Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:

monofazowy

Minimalne przerwy między bodźcami
w trybie seryjnym [ms]:
Szerokość impulsu [µs/ms]:
Aplikatory:
Napięcie główne [VAC, Hz]:
Synchronizacja
Komunikacja

1

1

1

-

0,1-600

290

290

290

100

100, 120/1, 1,2

Deymed

Deymed

Deymed

Deymed

Deymed

100-240, 50/60

100-240, 50/60

100-240, 50/60

100-240, 50/60

2 x (100-240, 50/60)

TTL in/out i/lub USB d

TTL in/out i/lub USB

TTL in/out i/lub USB

TTL in/out i/lub USB

TTL in/out i/lub USB

pełne sterowanie USB

pełne sterowanie USB

pełne sterowanie USB

pełne sterowanie USB

pełne sterowanie USB

sterowanie aplikatorem

sterowanie aplikatorem

sterowanie aplikatorem

lub z aplikatora

lub z aplikatora

W większości przypadków próg motoryczny można określić przy 47% intensywności stymulacji na wszystkich urządzeniach. Urządzenie DuoMAG XT-100 może osiągnąć
100 pps przy 45% stymulacji - wyniki konkurencyjnych urządzeń są znacznie niższe i kształtują się w granicach 30%.

Przykłady aplikatorów Deymed:

50 BF

125 R

70 BF/
70 BF PLACEBO

100 R

70 BF-COOL/
70 BF-COOL PLACEBO

120 BFV
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DuoMAG

Stymulator magnetyczny

Właściwości pola magnetycznego wybranych aplikatorów Deymed:
50 BF:
Magnetyczna indukcja [T] - 0º

Magnetyczna indukcja [T] - 90º

2

2

1,8

1,8

1,6

1,6
1,4

1,4
1,2

1,2

2 mm 0°

1

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

51

Promień od środka aplikatora [cm]

b

oś 90º

Promień od środka aplikatora [cm]

Maksymalna intensywność indukcji
magnetycznej na powierzchni aplikatora 2.0 T:
a) czujnik przy 90º
b) czujnik przy 0º

Magnetyczna indukcja [T] - 90º

Wymiary pierścienia: 2 x 70 mm

-20

0

oś 0º
a

20 mm 90°

0,8

0,6

50

2 mm 90°

1

20 mm 0°

0,8

-10-

Wymiary pierścienia: 2 x 50 mm

-100

0

10

20

70 BF/pierścień 70 BF:
Magnetyczna indukcja [T] - 0º
2

2

1,8

1,8

1,6

1,6

1,4

1,4

1,2

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0

10

01

02

0

-20

Promień od środka aplikatora [cm]

20 mm 90°

0,8

0,6

-10

b

a
oś 90º

b

2 mm 90°

1

20 mm 0°

0,8

-20-

1,2

2 mm 0°

1

oś 0º
a

a

b
oś 0º

01

02

0

Promień od środka aplikatora [cm]

Maksymalna intensywność indukcji
magnetycznej na powierzchni aplikatora 2.0 T:
a) czujnik przy 90º
b) czujnik przy 0º

Magnetyczna indukcja [T] - 90º

Wymiary pierścienia: 2 x 120 mm

120 BFV:
Magnetyczna indukcja [T] - 0º
1,8

2,5

1,6

=

2

1,4
1,2

1,5

1

2 mm 0°

0,8

2 mm 90°

20 mm 0°

0,6

1

0,4

20 mm 90°

10

-5

0

0,5

05

10

15

oś 0º

Promień od środka aplikatora [cm]

Maksymalna intensywność indukcji
magnetycznej na powierzchni aplikatora 2.3 T:
a) czujnik przy 90º
b) czujnik przy 0º

Magnetyczna indukcja [T] - 90º

Wymiary pierścienia: 115 mm

-15-

Promień od środka aplikatora [cm]

b

oś 90º

0,2
-15-

a

10

-5

0

05

10

15

100 R:
Magnetyczna indukcja [T] - 0º
1,5
0,9

1,4

0,8

1,2

0,7

1

2 mm 0°

0,5

2 mm 90°

0,5

20 mm 0°

0,4

20 mm 90°

0,3

0,4

0,2

0,2

-10-

50

oś 0º

0,6

0,8

0

51

0

Promień od środka aplikatora [cm]
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-10-

50

b
�

oś 90º
.

0,1
0

a

51

0

Promień od środka aplikatora [cm]

Maksymalna intensywność indukcji
magnetycznej na powierzchni aplikatora 1.4 T:
a) czujnik przy 90º
b) czujnik przy 0º

Simi

Systemy analizy ruchu

Dane techniczne:
Motion
Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Aktisys

Kamery
Praca z szybkim kamerami:

Wideoanaliza ruchu to nowoczesna metoda do kompleksowej,
dynamicznej oceny parametrów związanych z ruchem
człowieka, a przede wszystkim jego kinetyki i kinematyki.
Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w tym celu są
szybkie kamery DV, markery, komputer oraz specjalistyczne
oprogramowanie pozwalające na rejestrację i analizę
zarejestrowanych obrazów wideo. Tradycyjnie wideo analiza
wykorzystywana jest w medycynie sportowej, czy rehabilitacji, ale
z powodzeniem stosuje się ją także na szeroką skalę w różnych
dziedzinach przemysłu.

Integracja z kamerami GigE:

W przypadku laboratoriów stosujących zaawansowaną technologię
do analizy ruchu, systemy zintegrowane są z dodatkowymi
urządzeniami pomiarowymi tj. platformami do pomiaru siły, czy
ciśnienia, a także systemami do rejestracji i obróbki sygnałów
z mięśni – EMG. Możliwość rozbudowywania dostępnych systemów
czyni tę metodę diagnostyczną jeszcze bardziej kompleksową
i wszechstronną.

Śledzenie markerów LED:

Zdalne uruchamianie:
Maksymalna liczba kamer:

bez limitu

4

bez limitu

5

> 300

> 20

Kamery
Analiza 2D:
Analiza 3D:
Analiza dynamiczna:
Opcje śledzenia
Śledzenie markerów refleksyjnych:
Śledzenie sylwetki:
Śledzenie ruchu bez markerów:
Maksymalna liczba markerów:
Śledzenie w czasie rzeczywistym:
Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym:

Nowoczesne systemy dzięki swojej przystępności dla
użytkownika
nie
wymagają
bardzo
zaawansowanych
zdolności
informatycznych,
a
pozwalają
na
prostą
i profesjonalną diagnostykę. W większości przypadków
oprogramowanie wykonuje wszystko za użytkownika, a pomiar
ogranicza się do kilku kliknięć myszką, tak samo jak uzyskanie
raportu, a do zadań fizjoterapeuty należy tylko zinterpretowanie
uzyskanych wyników.

Systemy dodatkowe
Platformy do pomiaru siły:
System EMG:
Platformy tensometryczne:
Inne systemy analogowe:
Wektor siły:
Wektor siły reakcji podłoża:
Pomiar sił w stawach:
Kompleksowe uruchamianie systemów zewnętrznych:
Operacje
Praca z prędkościami i przyspieszeniami:
Gotowe protokoły raportów:
Pomiar środka ciężkości:
Praca z danymi 2D i 3D:
Pomiar statyczny 2D:
Pomiar statyczny 3D:
Praca z ruchomymi kamerami 3D:
Liczba metod operacyjnych:
Export
Długość kroku:
Szerokość kroku:
Kąty:
Fazy chodu:
Kadencja:
Zakres ruchomości w stawach:

Standard

Opcja
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Simi Aktisys

Dynamiczna wideoanaliza ruchu

Simi Aktisys to narzędzie umożliwiające szybkie i łatwe przeprowadzenie
dynamicznej wideoanalizy ruchu 2D lub 3D. System umożliwia automatyczne
śledzenie kolorowych markerów LED w czasie rzeczywistym bazując
na rejestrowanym obrazie wideo.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

automatyczne wykrywanie i śledzenie markerów aktywnych LED,
gotowe protokoły badawcze,
kreator protokołów badawczych,
wyświetlanie mierzonych parametrów w czasie rzeczywistym w oparciu
o rejestrowany obraz wideo,
zapis pełnego obrazu wideo,
importowanie i eksportowanie plików wideo,
generowanie przejrzystych raportów (pdf, excel),
analiza 2D lub w wersji z dwoma kamerami 3D.

Zalety:
•
•
•
•

dynamiczna analiza ruchu 2D i 3D,
pełna dokumentacja video i biofeedback,
prosta i wydajna analiza,
pełna wideoanaliza za pomocą w pełni
wyposażonego systemu,
• wyniki uzyskujemy już w 3 minuty.

Przykładowe protokoły badawcze:
•
•
•
•

analiza chodu,
analiza biegu,
analiza jazdy na rowerze,
analiza kręgosłupa (wersja 3D).

Zestaw Simi Aktisys zawiera:
• szybką kamerę wideo (100 fps, 0,3 MP,
obiektyw 4-11 mm),
• oprogramowanie Simi Aktisys,
• zestaw pięciu aktywnych, samoprzylepnych
markerów,
• statyw
i
okablowanie
niezbędne
do połączenia sprzętu.
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Simi Motion

Kompleksowy system do dynamicznej analizy ruchu 3D

Simi Motion to kompleksowa platforma pozwalająca na zbudowanie
zaawansowanego systemu do analizy ruchu 2D/3D. Unikatową cechą jest możliwość
jego skonfigurowania w zależności od potrzeb użytkownika.

Możliwości Simi Motion:

Motion to oprogramowanie rejestrujące obraz wideo, który pozwala na bardzo
dokładny pomiar parametrów ruchu oraz archiwizację danych do późniejszej oceny
postępów w rehabilitacji. Wbudowane narzędzia do analizy umożliwiają na przykład
porównywanie: kątów w stawach, przyspieszeń, symetrii, sił poszczególnych
układów.
Simi Motion może także współpracować z innymi urządzeniami
pomiarowymi tj. platformami do pomiaru siły, naciskowymi lub systemami
do pomiarów EMG.

1

2

3

4

1. Analiza kinematyki 2D/3D
2. Pomiar siły
3. Pomiar EMG
4. Pomiar tensometryczny

Cechy charakterystyczne:
• zapewnia
dokładny
pomiar
parametrów
związanych
z
dynamiką
i kinematyką ruchu,
• umożliwia rejestrację danych,
• rejestracja obrazu za pomocą kamer
cyfrowych,
• generowanie obrazu 3D z danych,
• umożliwia wyznaczanie trajektorii ruchu
punktów lub segmentów,
• przedstawia wykresy zmierzonych wartości,
tj. prędkości, przyspieszenia, kątów,
• współpracują z platformami do pomiaru siły
AMTI, Bertec, Kistler,
• współpracuje z systemami do pomiaru EMG,
• współpracuje z systemami do pomiaru
nacisku na podłoże tj. Tekscan, RSscan,
Paromed,
• automatyczne śledzenie i wykrywanie
aktywnych markerów LED,
• śledzenie obrazu na podstawie sylwetki,
• współpraca z szybkimi kamerami pracującymi
w wysokiej rozdzielczości (nawet 200 kl/s
na 3MPx),
• obsługa systemu zawierającego do 8 kamer,
• współpraca z kamerami przemysłowymi,
• generowanie przejrzystych raportów (pdf,
excel),
• możliwość eksportowania danych do formatu
ASCII, C3D i innych formatów 3D.
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Bertec

Platformy do pomiaru siły reakcji podłoża

Firma Bertec to lider w produkcji platform do pomiaru siły reakcji
podłoża. Tysiące projektów w setkach klinik i laboratoriów na
całym świecie wykorzystuje platformy Bertec, aby analizować siłę,
momenty siły, kierunek, CoP.
Platformy Bertec zostały zaprojektowane do analizy chodu,
balansu, ergonomii oraz analizy sportowej przy wykorzystaniu
zaawansowanej
technologii,
innowacyjnych
rozwiązań
i niezwykłej jakości produkcji. Platformy do pomiaru siły
dostępne są w wielu rozmiarach i przy różnych maksymalnych
obciążeniach.
Mogą być wykorzystywane do dowolnej analizy ruchu,
z uwzględnieniem systemów pracujących w oparciu o kamery,
markery aktywne, pasywne, czy sensory magnetyczne. Sygnał
z platformy jest zbierany przez wybrany wzmacniacz - cyfrowy,
analogowy, analogowo/cyfrowy. Cyfrowy sygnał może być
podpięty bezpośrednio pod gniazdo USB bez konieczności
stosowania dodatkowych kart lub urządzeń do konwersji A/D.
Cyfrowa akwizycja danych umożliwia użytkownikowi zbieranie
danych szybko i bez użytku dodatkowego oprogramowania.
Platformy do pomiaru balansu i skoku są platformami
specjalistycznymi. Platformy Bertec mierzą jednocześnie trzy
składowe siły w osi X, Y i Z, oraz trzy składowe momentu siły
w osi X, Y i Z. Platformy do pomiaru balansu i skoku mierzą siłę
pionową oraz dwa momenty siły, a więc mogą być używane do
wyznaczenia parametru Center of Pressure (CoP).

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

możliwość montażu na dowolnym podłożu,
udokumentowana dokładność bez dryftu sygnału,
unikatowa rozdzielczość - najlepsza na rynku,
brak interferencji z sygnałami zewnętrznymi,
szeroki zakres rozmiarów i obciążeń,
aż 7 lat gwarancji na sprzęt i elektronikę.

Standardowa analiza
chodu i postury

Standardowa analiza
chodu i biegu

Rozszerzona analiza
chodu i biegu

Idealne dla:

Typowej analizy chodu i analizy
posturalnej

Analizy chodu, biegu, skoków

Analizy sportowej

Platforma:

FP4060-07-1000, wysoka
czułość i maksymalne
obciążenie do 5000 N

FP4060-10-2000, bardzo
wysoka czułość i maksymalne
obciążenie do 10000 N

FP6090-15-2000, bardzo
wysoka czułość i maksymalne
obciążenie do 10000N, a także
zwiększony rozmiar 60 x 90 cm

Wzmacniacz:

AM6504: Cztery poziomy
wzmocnienia (1, 2, 5, 10) dla
sygnałów analogowych
i cyfrowych.

AM6800: Siedem poziomów
wzmocnieniach (1, 2, 5, 10,
20, 50, 100) dla jednoczesnej
akwizycji sygnałów analogowych
i cyfrowych.

AM6800: Siedem poziomów
wzmocnieniach (1, 2, 5, 10,
20, 50, 100) dla jednoczesnej
akwizycji sygnałów analogowych
i cyfrowych.

Pozostałe elementy:

Płyta do mocowania platformy do podłoża.
Kabel przyłączeniowy do połączenia platformy ze wzmacniaczem (10 metrów długości)
Kable BNC do połączenia wzmacniacza z płytą analogowo/cyfrową systemu do zbierania danych.

Model

Rozmiar (mm)
szerokość

długość

4060-05
4060-07
4060-10

wysokość
50

400

600

4060-15
4080-15

Waga (kg)

400

800

8

Częstotliwość (Hz)
Fz

Fx, Fy

340

550

75

38

340

550

100

30

430

580

150

21

740

550

150

28

740

570

6090-15

600

900

150

45

400

450

9090-15

900

900

150

65

320

410
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Tekscan

Zaawansowane systemy pomiaru rozkładu sił i nacisku

Tekscan to wiodący producent dotykowych systemów i czujników do pomiaru siły i ciśnienia. Cienkie, jak papier, kontaktowe czujniki
mierzą siłę i ciśnienie pomiędzy dwoma dowolnymi powierzchniami.

Tekscan F-Scan®:
System F-Scan zapewnia pomiar ciśnień i sił wywieranych przez obie stopy.
Wykorzystuje cienkie jak papier czujniki wielokrotnego użytku, które umieszczane
są wewnątrz buta. System w sposób ciągły wykrywa, pokazuje i nagrywa rozkład
ciśnień na stopie, nie wpływając na stereotyp chodu.

Zastosowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitorowanie stopy cukrzycowej i innych neuropatii,
obserwacja anomalii chodu,
ocena obciążenia po zabiegach operacyjnych,
monitorowanie chorób degeneracyjnych stóp,
ocena występowania wysokich ciśnień w rezultacie hipomobilności,
natychmiastowa ocena efektywności zastosowanego zaopatrzenia ortotycznego,
badania przed- i pooperacyjne,
identyfikacja miejsc narażonych na odleżyny,
ocena stopy pronującej lub supinującej,
wykrywanie różnic w długości kończyn.

Charakterystyka czujników:
•
•
•
•
•
•
•
•

liczba elementów pomiarowych: od 960/stopę (w zależności od modelu),
gęstość: 4/cm2,
wielkość czujnika: docinane do rozmiaru (maks. 14 męska USA),
technologia: oporowa,
kalibracja: z poziomu oprogramowania przy znanej sile,
częstotliwość próbkowania: od 165 Hz (w zależności od modelu),
zakres ciśnień: 1-150 PSI (możliwość zamówienia czujników o innych zakresach),
grubość czujnika: 0,15 mm.

Opcje dodatkowe:
•
•
•
•
•
•

synchronizacja video,
wersja oprogramowania Research,
CoM’nalysis® (Center of Mass Analysis),
TAM™ (Timing Analysis Module) – pomiar kinematyki chodu,
F-Mat™ or HR Mat™ - współpraca z matą tensometryczną,
Grip™ - badanie chwytu.

W skład systemu wchodzą:
• zaczepy do zbierania danych (2 szt.),
• karta interfejsu z dwoma portami,
• oprogramowanie w wersji Clinical
Research,
• czujniki F-Scan (20 szt.),
• kable do czujników (2 szt.),
• paski na kostki do mocowania (2 szt.),
• pas na talię,
• teczka do przenoszenia czujników,
• instrukcja obsługi.

lub

Tekscan ConforMat®:
System ConforMat jest unikatowym rozwiązaniem do pomiarów w czasie
rzeczywistym rozkładu ciśnienia oraz pomiaru rzutu środka oddziałującej siły
w pozycji siedzącej. Dzięki unikatowemu elastycznemu designowi pozwala na
analizę oparcia oraz siedziska w sposób indywidualny dla każdego pacjenta.

Zastosowanie:
•
•
•
•

identyfikacja różnic w obciążeniu lewej i prawej strony,
identyfikacja asymetrii w pozycji siedzącej,
analiza przeniesienia ciężaru ciała i miejscowych punktów wysokiego nacisku,
identyfikacja rejonów narażonych na powstawanie owrzodzeń.

Charakterystyka czujników:
•
•
•
•
•
•
•

liczba elementów pomiarowych: 1024,
gęstość: 0,5/cm2,
wielkość obszaru pomiarowego: 471 mm x 471 mm,
technologia: oporowa,
kalibracja: z poziomu oprogramowania przy znanej sile,
zakres ciśnień: 1-34 kPa (możliwość zamówienia czujników o innych zakresach),
grubość czujnika: 0,762 mm.

W skład systemu wchodzą:
• moduł zbierania danych podłączany przez
USB,
• oprogramowanie ConforMat Software,
• mata pomiarowa ConforMat z wbudowanym
czujnikiem,
• instrukcja obsługi.
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Tekscan

Zaawansowane systemy pomiaru rozkładu sił i nacisku

System Strideway™
jest pierwszym w pełni modułowym systemem do pomiaru rozkładu ciśnienia na
podłożu podczas chodu. System w sposób obiektywny rejestruje siłę i rozkład
ciśnienia na podłożu oraz czas, dystans oraz wiele innych parametrów.

Charakterystyka czujników:
• wymiary platformy (aktywna część pomiarowa) – szerokość 65 cm, długość od
130 cm aż do 520 cm! (w zależności do modelu),
• wymiary platformy – szerokość 91 cm, długość od 260 cm do 650 (w zależności
od modelu),
• gęstość: od 0,968/cm2 do 3,88/cm2 (w zależności od modelu),
• częstotliwość pomiarowa: od 250 Hz do 500 Hz (w zależności od modelu),
• technologia: oporowa,
• kalibracja: z poziomu oprogramowania przy znanej sile,
• zakres ciśnień: do 862 kPa (możliwość zamówienia czujników o innych zakresach),
• wysokość platformy 15 mm,
• komunikacja USB 2.0.

Charakterystyka czujników:
•
•
•
•
•
•
•

automatyczna segmentacja odcisku stopy,
wykresy siła-czas,
baza danych pacjentów,
porównanie przed/po oraz lewa/prawa,
eksport do AVI i ASCII,
zewnętrzny trigger do synchronizacji danych,
automatyczne wyliczanie symetrii lewa/prawa, długości kroku, czasów, kadencji,
prędkości, dystansu.

Opcje dodatkowe:
• synchronizacja video,
• SAMTM (Sway Analysis Module).

Tekscan MatScan®
System MatScan jest podstawowym urządzeniem, które powinno znaleźć się
w każdym gabinecie. Daje możliwość wejścia na rynek z niedrogim, szybkim,
prostym i wiarygodnym badaniem, które zwiększa konkurencyjność.

Zastosowanie:
• identyfikacja różnic w profilach obciążania stopy prawej i lewej,
• identyfikacja asymetrii w pozycji stojącej i w chodzie,
• prowadzenie dogłębnej analizy funkcji stopy w podziale na rejony w fazie
podporu,
• analiza dynamiki przeniesienia ciężaru ciała i miejscowych punktów wysokiego
nacisku,
• identyfikacja rejonów narażonych na powstawanie owrzodzeń,
• wspieranie procesu tworzenia wkładek ortopedycznych,
• zbieranie danych z wielu kroków,
• monitorowanie postępów w zakresie równowagi i balansu bocznego oraz siły
i obciążania stóp.

Charakterystyka czujników:
•
•
•
•
•
•
•
•

liczba elementów pomiarowych: od 2288 (w zależności od modelu),
gęstość: od 1,4/cm2 (w zależności od modelu),
wielkość obszaru pomiarowego: 432 mm x 368 mm,
technologia: oporowa,
kalibracja: z poziomu oprogramowania przy znanej sile,
częstotliwość próbkowania: od 40 Hz (w zależności od modelu)
zakres ciśnień: 1-150 PSI (możliwość zamówienia czujników o innych zakresach),
grubość czujnika: 5 mm.

Opcje dodatkowe:
• synchronizacja video,
• wersja oprogramowania Research,
• STAMTM (Stance Timing Analysis Module).
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W skład systemu wchodzą:
• moduł zbierania danych podłączany przez
USB,
• oprogramowanie Clinical Foot,
• mata pomiarowa ConforMat z wbudowanym
czujnikiem,
• instrukcja obsługi.

Humac®Norm

System diagnostyczno-rehabilitacyjny

Testy:
• testy izometryczne: do badania siły pod
kątem skurczu koncentrycznego służą testy
izometryczne,
• testy izokinetyczne: w celu przetestowania
siły pod kątem maksymalnej sprawności
dynamicznej w całym zakresie ruchu należy
skorzystać z testów izokinetycznych.

Tryby:

Humac®Norm to urządzenie do pomiarów i fizjoterapii przeznaczone dla szpitali,
przychodni, klinik, gabinetów fizjoterapii i laboratoriów badawczych. Jedna maszyna
Humac®Norm oferuje możliwość wykonania 22 wzorców izolowanego ruchu
stawów, zastosowania czterech trybów pracy (izokinetycznego, izometrycznego,
izotonicznego i trybu biernego) oraz otrzymania różnorodnych raportów, aby spełnić
potrzeby współczesnych badaczy i klinicystów w zakresie pomiarów i ćwiczeń.

Moduły opcjonalne:
• moduł do ćwiczeń tułowia (TMC) Humac®Norm nadaje się idealnie do testowania
i rehabilitacji tułowia w całkowicie funkcjonalnej pozycji stojącej,
• przystawka Johnson Anti-Shear™ z dwiema obejmami i regulowanym punktem
podparcia umożliwia dobranie odpowiedniej siły zewnętrznej niezbędnej
do kontrolowania siły ścinającej podczas wyprostu kolana. Zapobiega to
przeciążaniu więzadeł po ich rekonstrukcji, leczeniu lub w przypadku ich
przewlekłej niewydolności,
• zintegrowany moduł EMG umożliwia użytkownikowi sterowanie sprzętem EMG
z poziomu programu Humac®Norm,
• pakiet do symulacji pracy umożliwia klinicystom symulowanie nieograniczonej
liczby rzeczywistych i zawodowych wzorców ruchu. Przystawki obejmują szereg
uchwytów i gałek, kierownicę, urządzenie do ściskania oraz urządzenie do
pchania-ciągnięcia,
• przystawka do zamkniętego łańcucha kinematycznego (CKC) - urządzenie
Humac®Norm umożliwia badanie nie tylko ruchu obrotowego, ale również
liniowego. Moduł CKC umożliwia testowanie i ćwiczenie pacjentów w liniowych,
zamkniętych wzorcach ruchu. CKC zawiera przystawki do wykonywania pchania
jedno- i obunóż oraz pchania oburącz.

• tryb bierny: zwiększanie mobilności pacjenta,
poczynając
od
prostych
schematów
ruchowych, a kończąc na złożonych
wzorcach PNF,
• tryb izometryczny: stabilizacja stawu w celu
przeprowadzenia specyficznego treningu
siłowego dla danego ustawienia kątowego
stawu,
• tryb izokinetyczny: kontynuacja wzmacniania
mięśni z wykorzystaniem sprawdzonych
metod w celu szybszego przywrócenia
utraconej funkcji, w tym z wykorzystaniem
pracy koncentrycznej i ekscentrycznej oraz
treningu opóźnieniowego,
• tryb izotoniczny: uzupełnienie treningu
przywracającego
utraconą
funkcję
z wykorzystaniem trybu izotonicznego
z symulowaną masą.

Oprogramowanie:
Oprogramowanie Humac®Norm zaprojektowano
tak aby operator mógł jak najszybciej
przeprowadzić test i wygenerować raport. Aby
wykonać badanie lub ćwiczenie, wystarczy
wybrać pacjenta, wzorzec i procedurę,
a wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia sesji.
Podobnie stworzony został system raportowania.
Humac®Norm oferuje szereg czytelnych,
łatwych w interpretacji raportów z pojedynczych
testów, postępów rehabilitacji i porównań grup
pacjentów. Raporty zawierają informacje
niezbędne do wyboru terapii i śledzenia jej
efektywności, a ich obsługa jest bardzo
intuicyjna.

Dane techniczne:
Tryb

Zakres prędkości

Maksymalny moment siły

Izokinetyczny koncentryczny

1/16 - 500º na sekundę

678 Nm

Izokinetyczny ekscentryczny

1/16 - 500º na sekundę

678 Nm

CPM

1/16 - 500º na sekundę

678 Nm

Izometryczny

678 Nm

Izotoniczny

678 Nm
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Humac®360

Przełomowa metoda ćwiczeń z biofeedbackiem

Cele ćwiczeń:
• odtworzenie siły mięśniowej w pełnym
zakresie ruchu,
• odtworzenie czucia głębokiego
(propriocepcji),
• zwiększenie sprawności układu
sensomotorycznego,
• nauczenie prawidłowych wzorców ruchu.

Cechy charakterystyczne:

System Humac®360 to nowa, przełomowa metoda ćwiczeń z biofeedbackiem
oparta
o
współpracę
urządzenia
z
programem
komputerowym.
Humac®360 zawiera w sobie elementy zaawansowanego systemu do
testowania Humac® Norm - mikroprocesor oraz czujnik położenia, linkę, uchwyt.
Wszystko w niewielkim pudełku o wymiarach 10 x 10 x 10 cm.
System Humac®360 może być wykorzystany do ćwiczeń bezpośrednio poprzez
chwyt ręką linki dla treningu kończyny górnej, zaczepienie linki na stawie skokowym
do treningu kończyny dolnej, lub na pasku do ćwiczeń tułowia. Uchwyt linki
umożliwia także jego zamocowanie na urządzeniach siłowych i wykorzystanie go
w treningu z biofeedbackiem.
Podczas ćwiczeń zadaniem pacjenta jest utrzymanie pozycji na ścieżce w czasie
rzeczywistym, a wynik pokazywany jest w czasie rzeczywistym z podziałem na
skurcz koncentryczny i ekscentryczny ćwiczonej grupy mięśniowej.
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• skrócenie czasu potrzebnego na nauczenie
prawidłowego wzorca ruchu i prawidłowego
wykonywania ćwiczenia,
• zwiększenie
zaangażowania
pacjenta
w ćwiczenie,
• wykorzystanie protokołów pozwalających
na wykonanie ćwiczeń z dowolną ilością
powtórzeń,
• stała obserwacja postępów pacjenta i jego
obiektywna ocena,
• zapis i wydruk raportów z testów i ćwiczeń,
• mobilność systemu,
• kompatybilność z systemem Humac®EMG ocena kinematyki i aktywności bioelektrycznej
mięśni.

Humac Balance

Przełomowa metoda w treningu balansu
i prewencji upadków

System Humac Balance to przełom w treningu balansu i prewencji upadków.
Pozwala on na skomputeryzowany trening i pomiar możliwości pacjenta
w przypadku urazów ortopedycznych i neurologicznych.

Humac Balance to idealne
narzędzie dla pacjentów:

Dzięki zastosowaniu przez firmę CSMi rozwiązania znanego z jednej z najbardziej
popularnych platform balansowych oraz unikatowego rozwiązania programowania,
możliwe jest prowadzenie treningu atletycznego, fizjoterapii oraz badań
naukowych. System Humac Balance to także zaawansowany biofeedback.

•
•
•
•

Ćwiczenia zawarte w oprogramowaniu Humac Balance pozwalają pacjentowi
korzystać z platformy niezależnie od nadzoru terapeuty. Dzięki wbudowanemu
modułowi z grami, trening może być ciekawy także dla dzieci.

Dane techniczne:

ortopedycznych,
osób starszych,
pacjentów neurologicznych,
po wstrząśnieniach mózgu.

Kompatybilne

Windows XP, Windows 7,

systemy operacyjne:

System Humac Balance umożliwia prowadzenie testów
i pomiarów tj.:
•
•
•
•
•

test Limit of Stability,
test CTSIB,
pomiar CoP,
pomiar dystrybucji obciążenia,
śledzenie drogi dowolnego ruchu i balansu dynamicznie i statycznie.

Windows 8

Komunikacja:

USB

Eksport do arkusza Excel:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

tak
50 x 30 x 5

Waga [kg]:

ok. 3
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ABW Mapper 4D

Najnowocześniejsza optyczna analiza 4D
kręgosłupa, kończyn dolnych i postawy ciała

Zalety systemów ABW:

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

• innowacyjność na skalę światową,
• technologia oparta na dowodach naukowych,
• ułatwia dokumentację badań i obiektywną
ocenę terapii,
• szybkie i bezkontaktowe skanowanie 4D,
• brak radiacji,
• małe wymagania co do pomieszczenia
w którym odbywają się badania (pomiar
z odległości ok. 1,35 m),
• czas pomiaru to kilka sekund,
• dopasowanie funkcjonalności do potrzeb
placówki poprzez dobór licznych opcji
dodatkowych,
• najlepsza proporcja jakości do ceny,
• nowoczesny design.

Technologia ABW 4D stosuje unikalny moduł spinometryczny umożliwiający
trójwymiarową rekonstrukcję modelu kręgów kręgosłupa opartą na pobranych
danych z powierzchni ciała. Dzięki szybkości, dokładności i powtarzalności
ta procedura diagnostyki biomechanicznej znajduje szerokie zastosowanie
w ortopedii oraz rehabilitacji skrzywień kręgosłupa.

Cechy charakterystyczne:
• unikatowa dokładność pomiaru dzięki zastosowaniu innowacyjnej metodzie
Dynamicznej Triangulacji Wideorastrowej, umożliwiającej rejestrację do
325.000 punktów co daje do 20 razy wyższą rozdzielczość niż w przypadku
konkurencyjnych rozwiązań (w przypadku normalnych systemów przeciętna
odległość między liniami nanoszonej na plecy lub inną część ciała siatki to 1 cm,
a linie są ułożone tylko horyzontalnie, w przypadku systemów ABW odległość
między liniami to 1 mm, a linie są nanoszone zarówno horyzontalnie jak
i wertykalnie),
• zaawansowane algorytmy wyliczające średnią równoważą rozbieżności
powstałe na skutek ruchu (równowagi ciała, oddychania) i znacznie zwiększają
powtarzalność wyników przez co ułatwiają porównywania i ocenę,
• system automatycznie wykrywa specyficzne, anatomiczne punkty orientacyjne
dzięki czemu w większości przypadków manualne przylepianie markerów nie
jest już konieczne,
• moduł korelacji spinometrycznej daje automatyczną rekonstrukcję modelu
kręgów kręgosłupa,
• zaawansowana technologia 4D pozwala na testowanie funkcjonalne,
• oprogramowanie pozwala na nakładanie zdjęcia rentgenowskiego na
rekonstrukcję modelu kręgów kręgosłupa,
• gotowe testy oraz możliwość tworzenia własnych protokołów badań,
• możliwość zamontowania elektrycznie regulowanego stelaża, który
automatycznie dopasowuje się do ustawionej wcześniej wysokości zapisanej
w karcie pacjenta,
• dostępnych wiele modeli mocowania, m.in: wolnostojący, montowany do ściany,
przenośny z walizką (waga systemu mobilnego ok. 6,5 kg).
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Opcje dodatkowe:
• wersja 120 Hz rejestrująca do 120 klatek
na sekundę co znakomicie sprawdza
się w posturografii dynamicznej (analiza
wychwiań w czasie, test Romberga, test
Rumpfa i wiele innych),
• zintegrowany moduł termograficzny pozwalający na stworzenie w sposób automatyczny modelu termicznego 3D analizowanej części ciała symultanicznie do
pomiaru posturograficznego 4D,
• zintegrowana platforma pedobarograficzna mogąca współdziałać symultanicznie z pomiarem posturograficznym
4D lub w trybie dynamicznym,
• zintegrowana kamera stóp umożliwiająca łatwą dokumentację oraz szybkie
odnajdywanie przyczyn wad postawy, współdziałająca symultanicznie
z pomiarem posturograficznym 4D.

Baseline

Drobny sprzęt diagnostyczny i pomiarowy

Goniometry
plastikowe

Goniometry
metalowe

12-1002 - Goniometr
plastikowy,
przezroczysty 6 cali
12-1001 - Goniometr
plastikowy,
przezroczysty 8 cali
12-1000 - Goniometr
plastikowy,
przezroczysty 12 cali

12-1041 - Goniometr
metalowy 14 cali 180º
12-1050 - Goniometr
metalowy 14 cali 360º

Goniometry
metalowe na palec

Dynamometry
gruszkowe

12-1011 - Goniometr
metalowy na palec
3,5 cali
12-1015 - Goniometr
metalowy na palec
deluxe 6 cali 180º

12-0293 - Dynamometr
gruszkowy ściskowy
dziecięcy
12-0291 - Dynamometr
gruszkowy ściskowy
dla dorosłych

Cyrkle kabłąkowe

Fałdomierze

12-1230 - Cyrkiel
kabłąkowy Martina
12-1231 - Cyrkiel
kabłąkowy Collyera

12-1112 - Fałdomierz
plastikowy
12-1110 - Fałdomierz
metalowy

Radło Wartenburga

Skoliometr
metalowy

12-1450

12-1091

Goniometry
metalowe
z ramionami
12-1040 - Goniometr
metalowy ramiona
8 cali
12-1020 - Goniometr
metalowy ramiona
18 cali

Dynamometr
hydrauliczny
ręczny
12-0240

Taśma
antropometryczna
Gulicka
12-1201

Dolorimetr
(algorimetr) do
badania i testu
czucia bólu
12-1441

Przyrząd do
badania czucia
w kształcie dysku
Touch Test

Profesjonalny
zestaw
6 metalowych
goniometrów

12-1490

12-1043

Inklinometry
12-1056 - Inklinometr
mechaniczny,
bąbelkowy
12-1057 - Inklinometr
cyfrowy
12-1099 - Inklinometr
plastikowy do skolioz

Młotki
neurologiczne
12-1500 - Młotek
neurologiczny Taylora
12-1510 - Młotek
neurologiczny Buck
12-1520 - Młotek
neurologiczny
Babińskiego

Zestaw do wypornościowego pomiaru kończyn
12-3502 - Zestaw do pomiaru objętości stopy, 5x13x9 cali
12-3505 - Zestaw do pomiaru objętości nogi, 6x13x24 cali
12-3500 - Zestaw do pomiaru objętości dłoni, 3x5x9 cali
12-3504 - Zestaw do pomiaru objętości przedramienia, 6x6x24 cal
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Easyangle

Pomiar ruchliwości stawów

Motion measurement
made easy and accurate

EasyAngle is an innovative medical device that enables physiotherapists and other
professions to measure mobility of all relevant joints in the body. Documenting rehabilitation
progress and status is becoming increasingly important. EasyAngle facilitates this by saving
measurement results and providing accurate measurements of the joint mobility. It also
enables better patient feedback. EasyAngle is a Swedish innovation and is CE-marked as
a medical device.

EasyAngle – Advantages

Motivating the patient
With EasyAngle it is easy to measure status and progress in small steps due to
he device’s high accuracy. Measured angles can easily be communicated and
used to motivate patients to follow established rehabilitation programs.

Easy to use
Measurement with one hand allows for the physiotherapist to support
he patient and enables an easy measurement procedure. Only one
alignment is needed at a time and the display clearly shows each
measured result along with five latest measurements.

EasyAngle to innowacyjne urządzenie
medyczne, które umożliwia pomiar
Efficient workflow
Quick measurement
save time.
zakresu
ruchu wszystkich stawów
All-in-one
ciele.
rehabilitacji, jej
EasyAngle can be w
used for
high qualityDokumentowanie
assessment of all relevant
oints, replacing the goniometer, inclinometer, CROM-device,
i status stają się coraz ważniejsze
BROM-device and postęp
scoliometer.
dla terapeutów. EasyAngle ułatwia to
poprzez zapisywanie wyników pomiarów
i zapewnia ich wysoką dokładność.

Accurate
EasyAngle has a high precision sensor that is accurate within ±1°.

Zalety EasyAngle:
• motywowanie pacjenta - dzięki EasyAngle można łatwo zmierzyć status i postęp
rehabilitacji w małych krokach,
• łatwość użycia - pomiar jedną ręką umożliwia fizjoterapeucie wsparcie pacjenta
i sprawa że procedura ta jest bardzo łatwa,
• dokładność - czujnik wysokiej dokładności, która wynosi ± 1°,
• szybkość pomiaru - pomiar realizowany w czasie rzeczywistym daje informację
zwrotną o ustawieniu stawu,
• kompleksowość - EasyAngle może być stosowany do wysokiej jakości oceny
wszystkich odpowiednich połączeń, zastępując goniometr, inklinometr,
skoliometr.

Dostarczone w praktycznym pudełku zawierającym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czujnik,
prowadnice wyrównujące: 19,5 cm i 28,0 cm,
ładowarka USB z kablem,
instrukcja użycia,
czas ładowania: 2 godziny,
czas użytkowania: 2 tygodnie (przy 12 minutach użytkowania na dzień),
czas czuwania: 11 tygodni,
dokładność czujnika: ± 1° w zakresie 180°,
certyfikat CE: certyfikowany jako urządzenie medyczne zgodnie
z MDD 93/42/ EEC.
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Modele
anatomiczne

Rehabilitacja
neurologiczna
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Lokomat® Pro

Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Cechy charakterystyczne:
• L-WALK – nagrywa parametry chodu
pacjenta dla każdego kroku i pozwala
je przechowywać do dalszej analizy
i dokumentacji,
• L-STIFF – mierzy sztywność w stawie
kolanowym oraz biodrowym u pacjenta
podczas chodu,
• L-FORCE – mierzy siłę mięśniową w skurczu
izometrycznym w pozycji statycznej,
• L-ROM – mierzy zakres ruchu pacjenta
w stawie kolanowym oraz biodrowym bez
wspomagania urządzenia Lokomat Pro.

Moduł Augumented Biofeedback:

Lokomat Pro - zaawansowana ocena, motywacja i kontrola procesu rehabilitacji.

Moduł zwiększonego sprzężenia zwrotnego
(augumented
biofeedback)
wspomaga
motywację pacjentów poprzez wymuszanie
określonych typów zadań realizowanych
w przestrzeni 3D.

Zaawansowany system motywacji ćwiczącego
z wykorzystaniem siły prowadzącej pacjenta:

Funkcje modułu:

• Lokomat Pro daje możliwość pomiaru zaangażowania pacjenta w chód poprzez
sprawdzanie siły jaką wkłada on w ruch oraz dostosowanie poziomu siły
wspomagającej ruch dla każdej z nóg z osobna,
• płynna regulacja siły wodzącej dla każdej z nóg pozwala wymusić na pacjencie
cięższą pracę wraz z postępem rehabilitacji lub przygotować terapię specjalnie
dla pacjentów z problemem dotyczącym tylko jednej kończyny,
• wbudowany biofeedback monitorujący w czasie rzeczywistym ruchy pacjenta
doskonale motywuje pacjenta do jeszcze cięższej pracy.

• wykształcanie fizjologicznego chodu (na
skutek ćwiczeń opartych na zasadach
fizjologii i biomechaniki),
• zwiększanie
zaangażowania
pacjenta
w terapię,
• możliwość dostosowania intensywności
i poziomu trudności do indywidualnych,
potrzeb pacjenta.

Cechy charakterystyczne:

W skład modułu sprzężenia
zwrotnego wchodzi:

•
•
•
•

ruch fizjologiczny oparty o feedback wzrokowy,
trening funkcjonalny zachęca pacjenta do zaangażowania w terapię,
wprowadzenie wirtualnych środowisk do zmotywowania pacjenta,
intensywność oraz poziom trudności jest dostosowywany do zdolności oraz
potrzeb terapeutycznych pacjenta,
• ruchy wymagane od pacjenta są oparte o zasady biomechaniki oraz fizjologię,
• jedyny na świecie system z potwierdzoną naukowo skutecznością terapii
(J. Merholz 2013).

•
•
•
•

duży monitor LCD,
akustyczne sprzężenie zwrotne stereo,
komputer do wizualizacji,
oprogramowanie do treningu
interaktywnego.

System Lokomat® Pro
stosuje się w przypadku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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udarów,
stwardnienia rozsianego,
porażenia mózgowego,
choroby Parkinsona,
urazów rdzenia kręgowego,
urazów mózgu,
endoprotez (np. stawu biodrowego),
chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn
dolnych,
rdzeniowego zaniku mięśni,
osłabienia mięśni na skutek długotrwałego
unieruchomienia,
hemiplegii,
paraplegii.

Lokomat® Pro

Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Zastosowanie intensywnej
terapii funkcjonalnej:
Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Lokomat® Pro - wiele małych kroków może skutkować olbrzymim postępem.
Koncepcja oparta na realizacji zadań funkcjonalnych wynikających
z neuroplastyczności mózgu każdego człowieka zakłada, że aktywność ruchowa
organizmu może być trenowana oraz ulepszana poprzez wielokrotne powtarzanie
tego typu ćwiczeń u pacjentów neurologicznych. Lokomat® Pro to najbardziej
zaawansowany na rynku system do reedukacji chodu.

Po co nam Lokomat® Pro?:
• ruch funkcjonalny oraz stymulacja sensoryczna odgrywają ważną rolę
w rehabilitacji neurologicznej u pacjentów po udarze, urazach kręgosłupa, czy
cierpiących na SM,
• stosowanie intensywnej terapii funkcjonalnej chodu bez użycia robota, jest
niezwykle obciążające dla personelu prowadzącego proces rehabilitacji.
Ograniczenie to znacznie skraca czas jaki można poświęcić na sesję treningową
przez co zmniejsza efekty treningu,
• terapia funkcjonalna chodu u pacjentów spastycznych jest wyzwaniem często
niemożliwym do realizacji podczas treningu prowadzonego przez terapeutę bez
użycia robota.

• Lokomat®
Pro
zbudowany
jest
ze
zrobotyzowanych
ortez
oraz
zaawansowanego systemu dynamicznego
odciążenia
pacjenta
zintegrowanego
z bieżnią treningową,
• pacjenci
na
wózkach
inwalidzkich
w
bezpieczny
sposób
mogą
być
wprowadzeni po rampie na bieżnię oraz
łatwo wpięci w system ortez,
• komputerowo
sterowane
ortezy
są
precyzyjnie zsynchronizowane z bieżnią
przez co prowadzą nogi pacjenta naśladując
fizjologiczne trajektorie ruchu podczas
chodu,
• wygodny interfejs pozwala terapeucie
łatwo
sterować
urządzeniem
Lokomat® Pro i dostosowywać parametry
treningu
do
indywidualnych
potrzeb
pacjenta.

Zalety stosowania robota
Lokomat® Pro:
• zrobotyzowane ortezy prowadzą nogi
pacjenta po bieżni zapewniając w ten sposób
wiele możliwości treningu,
• szybsze postępy w terapii wynikające
z dłuższego i intensywniejszego treningu
w stosunku do terapii prowadzonej tylko
przez terapeutę manualnie,
• obciążenie fizyczne terapeuty jest znacznie
obniżone,
• do prowadzenia rehabilitacji potrzebny jest
tylko jeden terapeuta,
• aktywność pacjenta podczas chodu jest
łatwa do obserwacji oraz oceny.

System dynamicznego
odciążenia optymalizuje
trening chodu:
• system podparcia dolnych partii ciała
pozwala na precyzyjne odciążenie pacjenta
i sprzyja fizjologicznemu ruchowi,
• płynna regulacja odciążenia ułatwia trening
dzieciom oraz pacjentom z niewielką wagą,
• automatyczne podnoszenie oraz odciążenie
pacjenta ułatwia zmianę ustawień podczas
sesji terapeutycznej.
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Lokomat® Pro

Zrobotyzowany system do treningu lokomotorycznego

Lokomat® Pro z ortezami pediatrycznymi to zaawansowana terapia funkcjonalna
dla dzieci. Teraz dzięki nowoczesnym ortezom terapia może dotyczyć także małych
dzieci, które zostały dotknięte porażeniem mózgowym, uległy wypadkowi
i uszkodzeniu mózgu lub innym schorzeniom neurologicznym.
Aby dopasować model Lokomat® Pro do terapii dzieci od 4. roku życia należy
zaopatrzyć urządzenie w przystawkę pediatryczną, tzw. moduł pediatryczny
(ortezy mniejszych rozmiarów), który jest przeznaczony dla pacjentów o długości
kości udowej - mierzonej od krętarza większego do szpary stawu kolanowego mieszczącej się w przedziale od 210 do 350 mm. Zamiana ortez standardowych
na pediatryczne polega na prostej wymianie modułowej ortez. Dwa zamiennie
stosowane moduły ortez umożliwiają przeprowadzenie terapii u dzieci, młodzieży
i osób dorosłych.

Cechy charakterystyczne:
• ortezy dziecięce zapewniają optymalne dopasowanie i komfort pacjenta oferując
te same korzyści co ortezy dla osób dorosłych,
• specjalna uprząż oraz opaski umożliwiają dopasowanie nawet dla małych
pacjentów,
• możliwość stosowania u dzieci już od 4 roku życia,
• Lokomat® Pro z ortezami dla osób dorosłych pozwala na ćwiczenie pacjentom
z kością udową o długości od 35-47 cm i szerokości miednicy od 29-51 cm,
• Lokomat® Pro z ortezami dla dzieci pozwala na ćwiczenie pacjentom o wzroście
od 86 cm (kość udowa od 21-35 cm i szerokość miednicy od 17-28 cm).

Dane techniczne:
Regulacja długości kończyny dolnej:
Ocena chodu:

indywidualna regulacja dla stawu biodrowego i kolanowego
cztery czujniki tensometryczne zintegrowane
z oprogramowaniem ortezy

Regulacja prędkości [km/h]:

od 0 do 3,2

Poręcze:

regulowane na wysokość i szerokość

System odciążenia:

system Levi umożliwiający odciążenie do 85 kg

Wymiary [cm]:

325 x 155 x 239,
325 x 155 x 246 (z rozszerzeniem)
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Więcej informacji na:
www.neurorehabilitacja.com.pl

Lokomat® FreeD

Dodatkowy moduł do Lokomatu® Pro

Nowy moduł FreeD uzupełnia terapię wykorzystującą Lokomat®, poprzez
wsparcie przenoszenia ciężaru ciała i trening równowagi aktywujący boczne
i obrotowe ruchy miednicy. To idealne uzupełnienie zrobotyzowanej ortezy
do reedukacji / nauki chodu, jaką jest Lokomat.
Moduł FreeD podnosi skuteczność terapii umożliwiając wykonywanie ruchów
miednicy. Podczas treningu pacjenci mogą kontrolować przenoszenie ciężaru
ciała na nogę wykroczną, wzmacniając mięśnie pleców i poprawiając koordynację
i równowagę. Moduł FreeD został stworzony gdyż odpowiednie odwzorowanie
naturalnego wzorca ruchu jest kluczowe w procesie reedukacji chodu.
Razem z modułem FreeD otrzymają Państwo nowe oprogramowanie bazujące na
rzeczywistości wirtualnej i biofeedbacku. W skład nowego pakietu treningowego
wchodzą nowe, jeszcze bardziej atrakcyjne i podnoszące motywację pacjenta
ćwiczenia, które zostały ukierunkowanie na konkretne aspekty fizjologicznego
treningu chodu. Nowe oprogramowanie sprawia, że nawet minimalna zmiana
długości kroku, albo poprawność jego wykonania wpływa na rzeczywistość
wirtualną kreowaną przez system. Rozwiązania zastosowane przez firmę Hocoma
sprawiają, że nawet u pacjentów ze znaczną niepełnosprawnością, minimalne
zaangażowanie w ruch jest wychwytywane przez system, skutkując tym samym
jeszcze większą efektywnością treningu.

Zalety Terapii z Lokomat® Pro:
• badania naukowe wykazują, że trening
wykorzystujący Lokomat poprawia wyniki
rehabilitacji,
• terapeuci mogą zapewnić pacjentom
większą ilość sesji treningowych o wysokiej
intensywności,
• indywidualnie regulowany egzoszkielet
zapewnia
maksymalne
dopasowanie
fizjologicznego
wzorca
chodu
z wspomagającym terapię sprzężeniem
zwrotnym,
• ekscytujące gry w środowisku wirtualnej
rzeczywistości
zwiększają
motywację
pacjenta
poprawiając
jednocześnie
efektywność leczenia.
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Lokomat® Nanos

Zrobotyzowany egzoszkielet
do treningu chodu na bieżni ruchomej

Lokomat® Nanos to system posiadający zrobotyzowany egzoszkielet przeznaczony
do treningu chodu na bieżni ruchomej. Urządzenie posiada moduł podstawowego
sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Sterowane mechanicznie dynamiczne
odciążenie pacjenta w trakcie chodu pozwala indywidualnie dobrać wielkość
osiowego odciążenia zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych.
Ponadto odciążenie ogranicza do minimum wielkość siły inercji nawet przy
zwiększonej szybkości poruszania pacjenta. Przeznaczony jest zarówno dla
pacjentów ambulatoryjnych, jak i hospitalizowanych.

Urządzenie spełnia niezbędne funkcje do przeprowadzenia
treningu chodu z asystą robota:
• jest łatwe w obsłudze za sprawą zintegrowanego wskaźnika chodu,
• fizjoterapeuta monitoruje aktywność pacjenta w treningu i motywuje go tym
samym do dalszego udziału w ćwiczeniach,
• zapewnia regulację stopnia asysty dzięki sile prowadzącej,
• fizjoterapeuta może dopasować warunki chodu do indywidualnych potrzeb
pacjenta.

Dane techniczne:
Zastosowanie:
System odciążający:
Bieżnia [cm]:

Lokomat® Pro

Lokomat® Nanos

Zaawansowany trening
chodu z robotem:

Trening chodu z robotem:

Levi (elektryczny)

Levi (mechaniczny)

140 x 67

115 x 50

Ortezy pediatryczne:

Tak

Nie

Biofeedback (sprężenie zwrotne):

Tak

Ograniczony

Siła prowadząca:

Tak

Ograniczona

Moduł wzmocnionego sprężenia zwrotnego:

Tak

Nie

Programy treningowe:

Tak

Nie

Narzędzia oceny:

Tak

Nie

Narzędzia naukowe:

Tak

Nie

Trening manualny:

Tak

Nie

0-3.2

1-3.2

2 x 230/50

2 x 230/50

Działanie / szybkość treningu [km/h]:
Zasilanie [V/Hz]:
Waga:
Charakterystyka pacjenta:
Wymagana przestrzeń:

1100

850

Maksymalna waga: 135 kg

Maksymalna waga: 135 kg

Maksymalny wzrost: 200 cm

Maksymalny wzrost: 195 cm

Wys. pomieszczenia: 240-247 cm

Wys. pomieszczenia: 240-247 cm

Powierzchnia 5 x 4 m

Powierzchnia 4,5 x 3,5 m
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Sprawdź pełną ofertę firmy Hocoma na:
www.neurorehabilitacja.com.pl

Badania naukowe Lokomat®
“Inaczej niż w treningu bez asysty robota, Lokomat®
pozwala operatorowi na stałą obserwację pacjenta
i sekwencji jego ruchu z każdej perspektywy, a w razie
potrzeby interwencję. Trening chodu z pacjentem
jest mniej obciążający personalnie i mniej nużący dla
terapeuty."
Martin Niedermeier,
Landeskrankenhaus Hochzirl, Austria

Badania naukowe
Do końca 2015 roku zostało opublikowanych ponad 250 prac
naukowych dotyczących wykorzystania systemów Lokomat
w terapii kończyn dolnych. Wszystkie publikacje dostępne są
do wglądu w postaci abstraktów na portalu Hocoma Knowledge
Platform: www.knowledge.hocoma.com

Lokomat publikacje:
200
150
100
50
0
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2000

2001

2002

2003
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Poprawa jakości chodu - Husemann et al., 2008; Borggraefe et al., 2010, Aktywny udział pacjenta w terapii - Brutsch et al.,
2010, Redukcja spastyczności - Schmartz et al., 2010; Mirbagheri et al., 2011, SCI - Benito-Penalva et al., 2012, SM - Vaney et al.,
2012, Aktywacja mięśniowa - Coenen et al., 2012, TBI - Esquenazi, Lee, Packel, & Braitman, 2013.

Lokomat Pro
1. Trening z wykorzystaniem systemu Lokomat w połączeniu
z terapią konwencjonalną jest bardziej efektywny niż
fizjoterapia konwencjonalna.

Terapia konwencjonalna

$ 500.000
$ 400.000
$ 300.000

2. W przypadku pacjentów nieambulatoryjnych,
efektywność terapii wczesnointerwencyjnej dla pacjentów
udarowych jest najwyższa.

$ 200.000
$ 100.000
$

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

$ -100.000

Mehrholz, J., Elsner, B., Werner, C., Kugler, J., Pohl, M. (2013).
“Electromechanical-assisted training for walking after stroke.”
Cochrane Database Syst Rev 7.

$ -200.000
$ -300.000

Morrison S.A. and Backus D. (2007). “Locomotor Training: Is
Translating Evidence Into Practice Financially Feasible?” JNPT, 31,
50-54.
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LokoHelp

Zrobotyzowany system do reedukacji chodu

System LokoHelp został stworzony z myślą
o szybkiej i efektywnej terapii chodu pacjenta
z wykorzystaniem systemu odciążenia i bieżni.
Całość systemu składa się z elektrycznego
podnośnika pacjenta LokoStation, stacjonarnej
bieżni marki Woodway w wersji PPS (w różnych
konfiguracjach do wyboru) oraz opcjonalnego
systemu do terapii zrobotyzowanej LokoHelp:
dwóch częściowych ortez kończyny dolnej.
System LokoHelp pozwala pacjentowi na
skupienie się podczas terapii na jej ważnych
aspektach tj. fizjologia chodu oraz jego
powtarzalność. Dzięki prowadzeniu treningu
na bieżni pacjent podczas terapii może
wykonać znacznie większą liczbę powtórzeń,
dzięki czemu znacznie lepiej wykorzystywane
są zdolności neuroplastyczności układu
nerwowego.

System LokoStation przeznaczony jest do reedukacji chodu pacjenta w różnych
stadiach zaawansowania terapii ruchowej. Dzięki pełnej regulacji odciążenia ciała
pacjenta terapia jest prosta i skuteczna.

System odciążający LokoStation:

LokoStation 55 / LokoStation 70
Dynamiczne i Statyczne

Typ odciążenia:
Podwieszenie:

Dwupunktowe: symetryczne i asymetryczne

STANDARD

Siedziska dla terapeuty:

177 cm, nachylenie ok. 23%

Poręcz:

TAK

Elastyczna stabilizacja miednicy:
Uprząż:
Wskaźniki wagi:
Maksymalna waga pacjenta [kg]:
Maksymalne odciążenie [kg]:
Dostęp do pacjenta:
Wymiary [cm]:
Waga systemu [kg]:
Płaska platforma podjazdowa [cm]:

OPCJE

2 siedziska - regulowane

Rampa:

Długa rampa podjazdowa:
Rozmiary uprzęży:
Zrobotyzowane ortezy LokoHelp:

TAK
1 rozmiar w zestawie
2 sztuki dla lewej i prawej strony
160
Statyczne: 160, Dynamiczne: 2 x 38
Ze wszystkich stron
377 x 149 x 278 / 377 x 164 x 278
445
Długość 50
Opcja - 206 cm, nachylenie ok. 17%
S, M, L, XL i 2 rozmiary dla dzieci
LH300M / LH400M

Cechy charakterystyczne:
• statyczny system odciążenia ciała pacjenta za pomocą centralnego kołowrotka,
• dynamiczny system odciążenia ciała pacjenta za pomocą 2 kołowrotków oraz
z dwoma wskaźnikami wskazującymi stopień odciążenia,
• symetryczny i asymetryczny system odciążenia,
• 2-punktowy system podwieszenia,
• regulowane punkty wyciągu,
• regulacja środka ciężkości pacjenta,
• 2 regulowane siedziska dla terapeutów.
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C-Mill

Terapia funkcjonalna, nauka chodu, stania i reedukacja

Zaawansowany
system
C-Mill
jest
niezastąpiony w codziennej terapii funkcjonalnej.
C-Mill pozwala na prowadzenie treningów
w
rehabilitacji
wczesnointerwencyjnej.
Dzięki
zaawansowanemu
systemowi
C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu,
a
także
redukować
ryzyko
upadku.
Rozszerzenie treningu o bieżnię C-Mill to
także poprawa dystrybucji balansu. Bieżnia
dostępna jest w 3 różnych wersjach z wieloma
bardziej zaawansowanymi opcjami. Wczesna
rehabilitacja jest możliwa dzięki opcjom treningu
balansu oraz systemowi odciążenia pacjenta.
Trening prowadzony jest dzięki projekcjom
na powierzchni bieżni. Daje to możliwość
przyzwyczajenia pacjenta do patrzenia w przód
i jednoczesnej uwagi podczas chodu.

C-Mill:
Trening z wykorzystaniem rozkładu kroków na
podłożu. Właściwości systemu:

Zalety C-Mill:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie,
możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu,
trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta,
trening w bezpiecznym środowisku,
dostępne narzędzia do oceny chodu,
obiektywne pomiary i testy,
monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym,
raportowanie,
łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii.

Opcje bieżni C-Mill:
• BWS (system odciążenia pacjenta) – system z podwieszeniem nad głową
pacjenta pozwalający na procentowe odciążenie osoby trenującej na bieżni.
Odciążenie może wynosić do 100 kg,
• balans – ocena balansu pozwala na rozszerzenie możliwości systemu C-Mill,
• narzędzia badawcze – rejestracja danych w trakcie treningu jest bardzo ważna
z punktu widzenia oceny procesu rehabilitacji. C-Mill dysponuje typowymi
narzędziami badawczymi: trening kontrolowany manualnie, synchronizacja
z systemami zewnętrznymi, akwizycja danych w trybie live i ich modyfikacjami
(pomiar liczby kroków, dystansu, magnitudy, odchyleń).

• możliwość treningu w rzeczywistości
wirtualnej,
• szerokość pasa chodu 0,7 metra,
• rama do odciążenia pacjenta,
• opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta,
• opcjonalnie regulowane poręcze,
• opcjonalnie narzędzia do oceny.

C-Mill VR:
System do prowadzenia wczesnej rehabilitacji
oraz system odciążenia pacjenta. Właściwości
systemu:
• wszystkie opcje dostępne w bieżni C-Mill,
• możliwość treningu w rzeczywistości
wirtualnej,
• opcjonalnie możliwość oceny balansu,
• szerokość pasa chodu 0,7 metra,
• rama do odciążenia pacjenta,
• opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta,
• opcjonalnie regulowane poręcze,
• opcjonalnie narzędzia do oceny.

Mill VR+:
System do prowadzenia wczesnej rehabilitacji
oraz system odciążenia pacjenta. Właściwości
systemu:
• trening chodu w sposób poprawny
funkcjonalnie,
• możliwość
wielokrotnego
powtarzania
i zróżnicowania treningu,
• trening jest motywujący i angażujący dla
pacjenta,
• trening w bezpiecznym środowisku,
• dostępne narzędzia do oceny chodu,
• obiektywne pomiary i testy,
• monitorowanie
osiągów
w
czasie
rzeczywistym,
• raportowanie,
• łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia
terapii.
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Indego

Egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu

System Indego oferuje pacjentom urozmaiconą rehabilitację chodu opartą na
zasadach nauki funkcji motorycznych, skierowaną głównie do osób cierpiących
z powodu urazów rdzenia kręgowego.
Terapeuci prowadzący trening mogą regulować poziom wsparcia oferowany przez
urządzenie Indego, używając aplikacji dla systemu IOS. Poziom pomocy można
regulować osobno dla stawów biodrowych i kolanowych, umożliwiając dobranie
ustawień w sposób precyzyjny i indywidualny.
Zróżnicowane funkcje systemu gwarantują spersonalizowane podejście
do pacjenta podczas całego procesu rehabilitacji. W celu osiągnięcia optymalnych
wyników wymagany jest aktywny udział pacjenta, ponieważ musi on pobudzić
funkcjonowanie nieużywanych mięśni nóg, aby poruszać się przy pomocy
niskiego poziomu wsparcia. Na zakończenie każdej sesji dostępny jest raport
przedstawiający szczegółowe dane oraz postęp pacjenta w rehabilitacji. Możliwość
dobierania unikalnych ustawień oraz śledzenia postępu pacjentów sprawia, iż są oni
jeszcze bardziej zmotywowani podczas całej rehabilitacji.

Ultralekki:
Dzięki wadze 12 kg, urządzenie Indego jest najlżejszym egzoszkieletem dostępnym
na rynku i zapewnia łatwą obsługę, transport oraz przechowywanie.

Terapia zindywidualizowana:
Indego umożliwia lekarzom wyznaczanie pacjentom trudniejszych celów, dobieranie
ustawień urządzenia tak, aby dopasować je do indywidualnych potrzeb każdego
pacjenta. Co więcej, urządzenie posiada opcję regulacji parametrów kroków
w czasie rzeczywistym w celu odtworzenia naturalnego chodu oraz zgodnego
z zaplanowanym programem treningu umiejętności motorycznych.

Modularność:
Dzięki modularnej konstrukcji, urządzenie zapewnia błyskawiczny montaż na ciele
pacjenta. Zarówno pacjenci, jak i rehabilitanci niezwykle cenią sobie intuicyjną
konstrukcję urządzenia. Sprawia to, iż cenny czas sesji rehabilitacyjnej jest w całości
wykorzystywany na reedukację chodu, a nie na naukę obsługi urządzenia oraz jego
montaż.
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Indego

Egzoszkielet do rehabilitacji i reedukacji chodu

Opłacalność inwestycji:
Urządzenie umożliwia wykonanie większej liczby kroków podczas jednej sesji, przy
zmniejszonym wysiłku fizycznym ze strony rehabilitanta w porównaniu do tradycyjnej
nauki chodzenia. Poza zwiększeniem wydajności personelu, ta pionierska
technologia może przyciągnąć pacjentów. Co więcej, urządzenie przyciąga uwagę
administracji odpowiedzialnej za opiekę zdrowotną ze względu na błyskawiczny
zwrot kosztów inwestycji.

Potwierdzona skuteczność rehabilitacji:
Pionierska technologia, w połączeniu z wyróżniającą się, pozytywną oceną kliniczną
stanowi niezawodny przepis na sukces. Idea łatwego do opanowania treningu
z zastosowaniem urządzenia Indego oferującego rozmaite poziomy zaawansowania,
pozwoli rehabilitantom stać się ekspertami w posługiwaniu się urządzeniem oraz
podnieść skuteczność rehabilitacji oferowanej przez Indego.

Dane techniczne:
Moc:

zasilanie akumulatorem Li-Ion

Waga [kg]:

12

Szerokość biodra [cm]:

34 - 42.2

Długość uda [cm]:

37 - 49

Długość podudzia [cm]:

42 - 55

Interfejs:

feedback dla pacjenta w postaci wibracji
i kolorowych diod LED
zmiana parametrów poprzez aplikację
komunikacja bluetooth

Wzrost pacjenta [cm]:

155 - 191

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

113

Zakres spastyczności:

do 3 wg. skali Ashwortha

Badania naukowe:
37
35

Czas (w sekundach)

33

33.0 ± 10.1 s
(~0.30 m/s)

31

„Indego jest niezwykle modularnym,
łatwym w obsłudze egzoszkieletem,
umożliwiającym pacjentom chodzenie
przy jego użyciu już podczas pierwszej
sesji.”

28.7 ± 7.8 s
(~0.35 m/s)

29
27

Arun Jayaraman PT, PhD, Instytut
rehabilitacji w Chicago, Illinois

25
23
21
17.0 s
(~0.59 m/s)

19
17

„Indego
jest
narzędziem
rehabilitacyjnym, pozwalającym mi
uczyć pacjentów chodzenia tak, jak
nigdy wcześniej. Urządzenie to posiada
ogromne możliwości i jest bardzo łatwe
w użyciu.”

15
10-cio metrowy spacer na zewnątrz kliniki
Etapy próby:

11 (Połowa testu)

24 (Koniec testu)

Najlepszy czas

Casey Kandilakis, PT, DPT, NCS,
Shepherd Center, Atlanta, Georgia
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H200

Funkcjonalna elektrostymulacja (FES) kończyn górnych

Zalety bezprzewodowego systemu
do rehabilitacji kończyn górnych
H200:
• bezprzewodowa,
lekka
i
wygodna
konstrukcja gwarantuje ciągły i równomierny
kontakt wybranych mięśni z powierzchnią
elektrody,
• zapewnia
możliwość
odtwarzalnego
umiejscowienia elektrody w celu łatwego
użytkowania,
• orteza, która obejmuje zginanie, wyprost oraz
przeciwwstawianie kciuka umożliwiające
prawidłowy trening sprawności i użytkowanie
systemu,
• bezprzewodowa komunikacja z systemem
i programatorem.

Bezprzewodowy system H200 jest stosowany przez pacjentów w celu wykonywania
ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz określonych czynności zadaniowych służących
poprawie sprawności kończyn górnych utraconej w wyniku:
• udaru,
• poważnego urazu mózgu,
• urazu kręgosłupa.
FES może się również przyczynić do zmniejszenia lub uniknięcia komplikacji
wtórnych u pacjentów poddawanych rehabilitacji, a także pomóc w utrzymaniu
dotychczasowego zakresu ruchu lub jego zwiększeniu, usprawnieniu miejscowego
krążenia krwi, a także w zapobieganiu lub redukcji atrofii mięśni powstałej w skutek
ich niewykorzystywania.

Korzyści płynące z zastosowania funkcjonalnej elektrostymulacji
(FES) w rehabilitacji kończyn górnych:
•
•
•
•

poprawa zdolności wykonywania czynności dnia codziennego,
znaczna redukcja spastyczności mięśni,
poprawa wolicjonalnych ruchów nadgarstka oraz dłoni,
reedukacja mięśni na przestrzeni czasu.

Zaawansowana technologia od firmy Bioness motywuje
pacjentów i maksymalizuje wyniki:
• wyniki badań klinicznych sugerują, że system H200 przyczynia się do znacznej
poprawy sprawności kończyn górnych,
• z łatwością wpasowuje się w codzienne życie pacjentów, tym samym umożliwiając
zwiększenie czasu rehabilitacji zarówno w klinice, jak i poza nią,
• doskonała integracja z codziennym życiem zwiększa zgodność pacjentów oraz
przyczynia się do znacznej poprawy wyników rehabilitacji.
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Vector Elite

System stabilizacji i odciążenia pacjenta

“Nie potrzebuję dodatkowej pary rąk. Mogę
z łatwością skoncentrować się na tym, co robi pacjent
w danym momencie i nie muszę obawiać się o jego
ewentualny upadek".
Kristin,
terapeutka zajęciowa

Vector Elite zapewnia bezpieczeństwo, zachowanie
anatomiczności ruchów oraz swobodę podczas
terapii funkcjonalnej
System Vector Elite do podwieszania i stabilizacji pacjenta to
innowacyjne oraz bezpieczne rozwiązanie wspierania chodu
stworzone w celu poprawy równowagi i mobilności, które:
• sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia podczas krótszego
pobytu w klinice,
• zmniejsza ryzyko urazu (u pacjentów i fizjoterapeutów),
• zwiększa niezależność.
System świetnie sprawdzi się w fizjoterapii oraz terapii
zajęciowej. Wykorzystuje dynamiczne wspieranie wagi ciała
pacjenta (DBWS), zapewnia bezpieczne warunki rehabilitacji
oraz doświadczenia przypominające rzeczywiste środowisko.
Vector Elite jest rekomendowany w przypadku osób (pacjentów
dorosłych, jak i dzieci) po przebytych udarach, amputacjach,
a także urazach kończyn dolnych, mózgu i kręgosłupa.

Nieograniczone
rehabilitacji

możliwości

poprawy

wyników

Fizjoterapeuta
przez
zastosowanie
spersonalizowanych
programów
może
zwiększyć
mobilność
pacjentów
przy
jednoczesnym
ograniczeniu
ryzyka
wystąpienia
urazów. Odciążenie pacjenta sprawia, że podczas sesji
rehabilitacyjnej wystarczy obecność jednego terapeuty, co
w znacznym stopniu zwiększa produktywność i wydajność kliniki.

Dynamiczny system odciążenia
Dynamiczne system odciążenia Vector Elite równoważy określoną
wagę ciała pacjenta podczas poruszania, umożliwiając bezpieczne
i stabilne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Trening w warunkach zbliżonych do środowiska
rzeczywistego - bardziej efektywna rehabilitacja
Trening chodu w podwieszeniu doskonale odzwierciedla wzorzec
rzeczywistego naturalnego chodu. Podczas treningu terapeuta
może uzupełnić program rehabilitacji o rozmaite ćwiczenia
wstępne (np. transfery), ćwiczenia na równowagę, wchodzenie po
schodach, unikanie przeszkód, zmiany powierzchni oraz trening
wytrzymałości na wykonywanie monotonnych, powtarzających
się czynności.

Naturalne ruchy kinematyczne
Podczas normalnego chodu środek ciężkości przemieszcza się
w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i poprzecznej.
Dynamiczne wspieranie wagi pacjenta umożliwia pacjentowi
ćwiczenie naturalnego, kinematycznego poruszania się we
wszystkich płaszczyznach bez ryzyka przewrócenia.
Gdy pacjent jest bezpiecznie podpięty do systemu, odbiera
reakcje równoważne i osobiście doświadcza wszystkich
popełnionych pomyłek, co umożliwia mu szybką edukację
motoryczną oraz rozwijanie wydajnych strategii poruszania się.
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Vector Elite

System stabilizacji i odciążenia pacjenta

Kompleksowa rehabilitacja:
• trening chodu,
• ćwiczenia z przejściem od pozycji siedzącej do pozycji
stojącej,
• równowaga,
• przeszkody,
• wstępny trening chodu,
• czynności dnia codziennego,
• zmiany ukształtowania terenu,
• chód po płaskim podłożu.

Gwarancja bezpieczeństwa:
• bezpieczne oparcie,
• możliwość doświadczania odczuć związanych z upadkiem
i ochrony przed nim,
• większa otwartość na podejmowanie nowych, trudniejszych
wyzwań, która ma bezpośredni wpływ na skrócenie czasu
leczenia,
• nowatorskie rozwiązanie umożliwiające bezpośredni kontakt
terapeuta - pacjent.

Wspomaganie lekarzy
Terapeuta i lekarz mają przez cały czas trwania treningu dostęp
do panelu sterowania sesją, w celu zapewnienia efektywnej
rehabilitacji. Metryczka pacjenta, dane sesji oraz pozostałe notatki
są bezpiecznie przechowywane i aktualizowane w zaszyfrowanej,
zgodnej z HIPAA bazie danych.

Wysoka jakość interakcji
Vector Elite umożliwia personelowi utrzymanie bezpośredniego
kontaktu, a także zagwarantowanie zarówno sobie, jak
i pacjentowi bezpiecznych warunków rehabilitacji.

Innowacyjna technologia:
• bezprzewodowy wózek sufitowy gwarantujący nieograniczone
ruchy,
• czytelne ikony,
• intuicyjny interfejs,
• przejrzyste raportowanie,
• śledzenie sesji w zgodnej bazie danych HIPAA,
• unikatowy system szyn umożliwiający pozwalająca na
jednoczesny trening kilku osób.

Rozwiązania rehabilitacyjne firmy Bioness:
Korzyści systemu Vector Elite:
•
•
•
•
•

unikalne właściwości,
system operacyjny gwarantujący wydajne i proste rozwiązania,
mniejsze koszty opieki zdrowotnej,
bezpieczne doświadczenie rehabilitacyjne,
dokumentacja sesji umożliwiająca rozwijanie długoterminowych
strategii oraz śledzenie postępów w celu poprawy wyników
rehabilitacji.

• kompleksowy,
zintegrowany
program
rehabilitacyjnych,
• komplementarne urządzenia Bioness.

Personalizacja:
• regulowana szyna (2-120 m),
• nieograniczone możliwości konstrukcyjne toru, z opcją
stworzenia zamkniętej pętli.

Uniwersalność:
• możliwość łączenia kilku strategii fizjoterapii oraz terapii
zajęciowej podczas jednej sesji rehabilitacyjnej (m.in.: treningu
chodu, ćwiczeń wymagających przechodzenia z pozycji
siedzącej do pozycji stojącej, ćwiczenia na równowagę,
przenoszenie ciężaru ciała, trening obejmujący monotonne,
powtarzające się czynności, wchodzenie po schodach oraz
ćwiczenia ATL).
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technologii

Wsparcie Bioness:
•
•
•
•

wielopoziomowe szkolenia,
wsparcie techniczne,
różnorodne programy finansowania,
narzędzia marketingowe.

Vector Elite

System stabilizacji i odciążenia pacjenta

Najważniejsze cechy:
• Pełna kontrola i nieograniczone ruchy:
- unikatowy system szyn,
- wytrzymały wózek sufitowy,
- bezprzewodowy pilot.
• Wykrywanie ruchu:
- czujniki monitorują ruchy pacjenta i odtwarzają je
z częstotliwością 1000 Hz,
- zwiększona responsywność systemu przez zastosowanie
komputerowo zaprojektowanego i ulepszonego algorytmu.
• Zakres wagi:

Intuicyjny, dotykowy ekran z ikonami

- obciążenie statyczne - 227 kg,
- obciążenie dynamiczne - 90 kg.
• Kliniczna wydajność:
- jednoczesna rehabilitacja kilku pacjentów,
- bezpośredni kontakt lekarz - pacjent,
- kompatybilny z programami Bioness, m.in. z systemem L300
i L300 Plus, H200 oraz BITS.
• Komunikacja:
- konfigurowalna, zamknięta i bezpieczna sieciowa baza danych
802.11a, 5 GHz.
• Oprogramowanie:
- przyjazny interfejs,
- bezpieczna, zgodna z HIPAA baza danych,
- logi administratora i użytkownika,
- możliwość konfiguracji, zapisu oraz analizy sesji treningowych,
- zapisywanie i drukowanie raportów dostępne w wielu językach.
• Personalizowane konfiguracje toru:
- zamknięta pętla, prosta, krzywa itp.,
- konstrukcja i długość dopasowana do każdej kliniki (2-120
metrów),
- mocowana do sufitu, wolna przestrzeń na podłodze.

“Vector Elite robi niesamowite rzeczy dla moich pacjentów.
Pomaga im w szybszym osiągnięciu wyznaczonych
celów. Moi pacjenci są bardzo zadowoleni pod koniec
każdego dnia rehabilitacji”.
Kristin,
terapeutka zajęciowa
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L300Go

System do funkcjonalnej elektrostymulacji stopy opadającej

L300Go to system przeznaczony do funkcjonalnej elektrostymulacji (FES) stopy
opadającej z dostępnymi modułami do stymulacji łydki i uda. Urządzenie potrafi
sprostać współczesnym wymaganiom systemu opieki zdrowotnej opartego na jakości
i produktywności. Kluczowe aspekty pracy z urządzeniem zostały w znacznym
stopniu ulepszone poprzez dodanie funkcji wykrywania ruchu 3D, możliwości
stymulacji wielokanałowej oraz mobilnej aplikacji do użytku domowego Bluetooth®
umożliwiającej śledzenie aktywności pacjenta w celu jeszcze większego
zaangażowania go w proces rehabilitacji.
Wszystko to dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, która umożliwia znaczniej szybsze,
łatwiejsze i bardziej precyzyjne dostosowanie do pacjenta.

Wykrywanie ruchu 3D:
L300Go jest pierwszym, dostępnym na rynku systemem FES umożliwiający
monitorowanie ruchu we wszystkich trzech płaszczyznach przy użyciu żyroskopu
i 3-osiowego akcelerometru. Nowy, inteligentny algorytm dopasowuje się do zmian
dynamiki chodu pacjenta i na tej podstawie generuje stymulację w 0.01 sekundy.
Stanowi to niezwykle skuteczną i rzetelną odpowiedź – 30 razy szybszą niż
mrugnięcie oka.

Stymulacja wielokanałowa:
Zintegrowane wykrywanie ruchu oraz zainstalowane kontrolki sprawiają, iż sensor
stopy oraz jednostka sterująca są opcjonalne. Mniejsza ilość komponentów
koniecznych do zarządzania, szybkiego uruchamiania trybu regulacji oraz
programowania aplikacji Bluetooth® znacznie skraca czas konfiguracji i zwiększa
produktywność każdej sesji rehabilitacyjnej.

Monitorowanie wyników:
Zaimplementowany test polega na przejściu 10-metrowego odcinka
w celu łatwego prześledzenia i udokumentowania postępów niezbędnych
do przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji w systemie nowoczesnej opieki
zdrowotnej opartym na jakości.

226 Rehabilitacja neurologiczna

Woodway PPS

Profesjonalne bieżnie medyczne

Bieżnie Woodway to najwyższej jakości
rozwiązania wykorzystywane w treningu
lokomocji. Pasy bieżni Woodway serii PPS
wykonane zostały w technologii poprzecznych
belek zapewniających doskonałą wytrzymałość
oraz
amortyzację
podczas
treningu.
Nowoczesna technologia wolnego startu od
prędkości 0.0 km/h gwarantuje bezpieczeństwo
pacjenta. Ponadto bieżnie linii PPS mogą
być wyposażone w ekran LCD podający
podstawowe informację tj. prędkość, tętno,
czas, a także w system WUS® (Woodway
User
Interface)
pozwalający
korzystać
z 18 wbudowanych programów zarządzanych
np. tętnem. Wszystkie bieżnie PPS wyposażone
są w wyłącznik bezpieczeństwa dla pacjenta.

Bieżnie Woodway PPS:
PPS 55 med LOKO
PPS 70 med LOKO
Silnik (moc szczytowa):

STANDARD

Powierzchnia pasa [cm]:
Prędkość i nachylenie [cm]:
Hamulec bezpieczeństwa:
Bieg wsteczny [km/h]:
Pomiar tętna:
Ekran:
Poręcze boczne:
OPCJE

Nachylenie dodatkowe:
Zwiększenie prędkości [km/h]:
Ekran:
Bieg wsteczny [km/h]:

PPS 55 plus LOKO
PPS 70 plus LOKO

5 HP

5 HP

157 x 55

157 x 55

157 x 70

157 x 70

0-20 km/h

0-24 km/h

0-20%

0-20%

TAK

TAK

BRAK

0-10

Pas POLAR

Pas POLAR

EKRAN LCD

WUS®

TAK

TAK

---

---

0-24

---

WUS®

---

0-10

---

Zrobotyzowane ortezy LokoHelp:
LokoHelp LH300M / LokoHelp LH400M
Dotykowy ekran sterujący:
Maksymalna waga użytkownika [kg]:
System silników:
Waga urządzenia [kg]:
Szerokość [cm]:

TAK
LH300M: 60 / LH400M: 181
Serwomechanizmy
LH300M: 45 / LH400M: 50
25

Długość [cm]:

25

Wysokość [cm]:

60

Długość kroku [cm]:

LH300M: 30 / LH400M: 40

Prędkość [km/h]:

0,1-2,0

Zasilanie [V/Hz]:

220-240/50-60

Gwarancja:

1 rok
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KineAssist

Nowatorski system do terapii chodu i treningu balansu

KineAssist MX

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Każdy pacjent o stabilnym stanie umożliwiającym prowadzenie
treningu chodu i balansu może być poddawany treningowi
z systemem KineAssist MX. Trening może być ukierunkowany na:
•
•
•
•
•
•

Przez
ostatnią
dekadę
naukowcy
i
inżynierowie
z Rehabilitation Institute of Chicago, North, Northwestern
University oraz HDT Robotics, Inc. pracowali wspólnie
nad
stworzeniem
unikatowego
i
nowatorskiego
systemu do terapii chodu i treningu balansu. System
KineAssist MX wprowadzony został w świat kliniczny na podstawie
dowodów naukowych, aby dać pacjentom możliwość treningu
w sposób efektywniejszy i intensywniejszy niż wcześniej.
KineAssist łączy w sobie szeroki zakres istniejących praktycznych
rozwiązań z łatwo adaptowalnym treningiem funkcjonalnym,
umożliwiając w ten sposób bezpieczny trening w świecie
rzeczywistych ruchów i sytuacji z jakimi mogą spotkać się
w życiu codziennym tj. chód po płaskiej powierzchni, wchodzenie
po schodach, balans w staniu i balans dynamiczny.

Podstawowe właściwości:
• możliwość uzyskania obiektywnych, standaryzowanych
danych,
• udokumentowane naukowo protokoły treningowe,
• możliwość treningu prewencyjnego dla upadków,
• możliwość prowadzenia treningów kombinowanych w trakcie
jednej sesji.

trening aerobowy,
trening wzorca chodu,
trening siły,
trening w prewencji upadku,
trening prędkości,
balans dynamiczny.

Bezpieczeństwo i solidność:
• powierzchnia bieżni porusza się w kierunku zgodnym z intencją
użytkownika,
• unikatowy system uprzęży zabezpiecza pacjenta przed
konsekwencjami utraty balansu „łapiąc” go przed upadkiem,
• system odciążenia podpiera biodro pozwalając na naturalny
wzorzec ruchu.

KineAssist MX umożliwia trening osób po:
•
•
•
•
•
•
•
•

częściowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
udarze,
traumatologicznym urazie mózgowo-czaszkowym,
chorobie Parkinsona,
stwardnieniu rozsianym,
porażeniu mózgowym,
amputacji kończyn,
schorzeniach układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

Dane techniczne:
Wyświetlacz:
Powierzchnia chodu [cm]:
Maks. waga użytkownika [kg]:
Silnik [KM]:
Waga systemu [kg]:
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:
Zakres ruchu w biodrze (wertykalnie) [cm]:
Zakres ruchu w biodrze (lateralnie) [cm]:
Szerokość miednicy [cm]:
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LCD
70 x 173
158,8
5
585
170 x 234 x 218
47-148,5
+/- 10.2
29.2 - 56.9

Prędkość (w przód/w tył) [km/h]:

0-10

Maksymalne odciążenie [kg]:

79,4

Eleveo

System do dynamicznego odciążenia

Eleveo to urządzenie treningowe do
jednoczesnej kontroli odciążenia, postawy
oraz balansu na bieżni i na stałym podłożu.
Systemy do dynamicznego odciążenia to
idealne rozwiązanie do treningu pacjentów
w szerokim zakresie dysfunkcji chodu. Eleveo
pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy
ciała, redukuje obciążenie, eliminuje problem
balansu oraz usprawnia trening koordynacji
w ruchu. Unikatowe uprzęże zostały
zaprojektowane nie tylko do jedno lub
dwustronnego podparcia ciała, ale także do
progresywnej zmiany poziomu od pełnego
obciążenia do pełnego odciążenia. Budowa
umożliwia manualną kontrolę przez terapeutę
nóg i miednicy w celu kontroli prawidłowego
ruchu. Łatwość konfiguracji urządzeń pozwala
klinikom swobodnie leczyć pacjentów za
pomocą tylko jednego systemu. Opcje
dodatkowe pozwalają dobrać optymalny system
do potrzeb pacjenta.

FREEWALKER:
Chodzik
neurologiczny
FREEWALKER
przeznaczony do wspomagania rehabilitacji
pacjenta. Umożliwia samodzielne poruszanie
się, bez pomocy osób trzecich. Możliwość
oparcia górnych kończyn o tapicerowane
wsporniki oraz uchwyty dłoni pozwala
skutecznie odciążyć kończyny dolne.

Cechy charakterystyczne:
• regulacja wysokości systemu za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego
akumulatorowo; akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230 V,
• podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korekcję ustawienia miednicy oraz
pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów,
• elektroniczny moduł pomiarowy pozwalający na monitorowanie: poziomu
odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback
wzrokowy dla pacjenta,
• system wyposażony w 4 koła: 2 koła blokowane kierunkowo oraz 2 koła
blokowane całkowicie. Koła blokowane kierunkowo dają możliwość ustawienia
sposobu poruszania się systemu podczas treningu w zaplanowanym kierunku
bez konieczności ciągłej kontroli tego ruchu,
• możliwość obniżenia systemu do co najmniej 164±1 cm, co daje możliwość
przejechania przez drzwi o wysokości 180 cm oraz pracy z niskimi pacjentami
oraz dziećmi,
• szer. systemu 88 cm umożliwia przejechanie przez drzwi o szer. 90 cm
(opcjonalnie dostępne inne szerokości),
• max. wysokość systemu 234±1 cm,
• możliwość podwieszenia pacjenta o wzroście 210 cm,
• możliwość ćwiczenia z pacjentem o wadze 160 kg,
• możliwość odciążenia pacjenta do 160 kg,
• długość całkowita systemu nie większa niż 125 cm,
• możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem,
• zmiana kierunku chodu bez konieczności odpinania uprzęży od systemu,
• regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia,
• dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości
o min. 5 cm, co pozwala na bardziej fizjologiczny ruch ciała podczas treningu,
• system wyposażony w jedną uprząż w uniwersalnym rozmiarze,
• WeCoTRONIC jest innowacyjnym rozwiązaniem, które umożliwia transmisję
danych tensometrycznych pacjenta w czasie rzeczywistym. System wyposażony
jest w przetwornik tensometryczny z modułem bezprzewodowym zamontowanym
bezpośrednio w połączeniu ruchomym belki, co niweluje problem ograniczenia
ruchu pacjenta podczas terapii ruchowej.

Dowiedz się więcej o FREEWALKER
- na str. 277
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Andago

Zautomatyzowany system do dynamicznego odciążenia
podczas reedukacji chodu

System Andago otwiera nowe perspektywy w funkcjonalnym
treningu chodu z dynamicznym odciążeniem. Bezpieczny,
mobilny i zróżnicowany trening pozwala uzyskać niezależność
w życiu codziennym.
Andago jest mobilnym robotem do dynamicznego odciążenia
pacjenta, wspierając terapię chodu umożliwia prawidłową,
wyprostowaną pozycję tułowia, wolne ręce i niezależność
przestrzenną. Jest połączeniem pomiędzy treningiem chodu
na bieżni i wolnym, swobodnym chodem, oferujący bezpieczne
i funkcjonalne środowisko terapii.

Trening poprawny fizjologicznie
Dynamiczne odciążenie ciała i mobilność robota pozwalają na
trening ukierunkowany na fizjologiczny chód z wyprostowanym
ciałem. Pacjent trenuje z wolnymi rękami i może skoncentrować się
na chodzie, ponieważ to system kontroluje jego bezpieczeństwo
w trakcie sesji terapeutycznej.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dynamiczne odciążenie pacjenta,
kompaktowe wymiary: 100 x 85 x 195 cm,
system uprzęży zapobiegający upadkowi pacjenta,
automatyczny system śledzenia ruchu pacjenta,
brak konieczności instalowania systemu w budynku (prosta
integracja),
możliwość eksportu danych z treningu,
waga urządzenia 185 kg,
maksymalna waga pacjenta 135 kg,
wzrost pacjenta od 135 do 200 cm.

Koncentracja terapii ukierunkowanej na cel
Zabezpieczenie przed upadkiem oraz intuicyjny system śledzenia
ruchu pacjenta zapewnia bezpieczeństwo podczas treningu
pacjentowi i terapeucie cały czas. Pacjent trenuje niezależnie,
a terapeuta może skupić się na optymalizacji terapii poprzez
kreowanie zadań dla pacjenta. Terapeuta może także zwiększać
intensywność treningu poprzez wybór zróżnicowanych trybów
treningu tj. chód po prostej, wchodzenie na stopień, chód
zróżnicowany (wolny).

Obiektywna dokumentacja treningu
System Andago daje możliwość eksportu i rejestracji
podstawowych parametrów treningu. Dzięki możliwości
skopiowania danych na pamięć USB, terapeuta ma stały nadzór
na prowadzoną terapią oraz możliwość śledzenia postępów
terapii.
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Erigo®

Dynamiczny, zaawansowany stół pionizacyjny z funkcją kroczenia

Erigo Pro to urządzenie do wczesnej
rehabilitacji, wykorzystujące zrobotyzowaną
pionizację i stymulację FES.

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Wczesna rehabilitacja z użyciem Erigo:
We wczesnej rehabilitacji u pacjentów neurologicznych, bezpieczeństwo i aktywna
stymulacja są kluczowymi rozwiązaniami do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.
Erigo łączy w sobie wertykalizację z cyklicznym obciążeniem i ruchem nóg,
co przeciwdziała negatywnym efektom długotrwałego leżenia, pozwalając
jednocześnie na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania wielu narządów.
Pacjenci wertykalizowani za pomocą Erigo nie cierpią z powodu gwałtownego
spadku ciśnienia krwi w wyniku pionizacji. Konwencjonalne stoły pionizacyjne mają
ograniczenia wynikające z problemów ortostatycznych występujących u pacjentów
poddawanych terapii z ich wykorzystaniem.

Erigo FES (funkcjonalna stymulacja elektryczna):
Erigo FES efektywnie wspiera zwiększenie przepływu krwi w kończynach dolnych,
co pomaga ograniczyć efekt gwałtownego spadku ciśnienia podczas pionizacji
pacjenta. Erigo FES jest w pełni zsynchronizowane z cyklicznym ruchem nóg,
a możliwość wykorzystania do 8-kanałów elektrostymulacji daje możliwość
precyzyjnego sterowania siłą i intensywnością skurczów mięśni.

Zalety wczesnej rehabilitacji z wykorzystaniem Erigo:
•
•
•
•

ułatwiony przepływ krwi w wyniku cyklicznego obciążenia nóg,
zwiększona tolerancja ortostatyczna,
możliwość przeprowadzenia wczesnej i bezpiecznej mobilizacji,
skrócony czas intensywnej terapii i opieki.
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Erigo®

Dynamiczny, zaawansowany stół pionizacyjny z funkcją kroczenia

1. Pionizacja
2. Ruch

Napęd wymuszający pracę kończyn dolnych

3.
Stymulacja odpowiedzi aferentnej

Erigo zapewnia:
Dane techniczne:
Wertykalizacja [°]:

do 90

Cykliczne obciążenie nóg [kroków/min]:

8-80

Mechaniczne obciążenie nóg [kg]:

do 50

Ekran dotykowy [”]:

15.5

Ustawienie siły wodzącej (symetrycznie/asymetrycznie) [%]:

0-100

Zakres ruchu (symetrycznie/asymetrycznie) [°]:

0-45

Stymulacja FES:

regulowana amplituda, częstotliwość,
szerokość impulsu, rampa

Raportowanie:

tak

Regulowana elektrycznie wysokość [cm]:

56-84

Możliwość ustawienia stopy w różnych pozycjach:

zgięcie podeszwowe/grzbietowe,
przywiedzenie/odwiedzenie, pronacja/supinacja stopy

Grubość tapicerki [mm]:

70

Kółka transportowe (z opcją blokowania):

4

Opuszczanie awaryjne:

tak

Waga [kg]:

ok. 300

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

227 x 86 x 242

Maksymalna waga pacjenta [kg]:

135

Zakres ustawienia długości nóg [cm]:

72-102

Zasilanie [V, Hz]:

220-240, 50-60
Erigo Pro

Terapia:

Erigo Basic

Wertykalizacja:
Cykliczny ruch nóg:
Mechaniczne obciążenie nóg:
Stymulacja FES:
Zgięcie w biodrze 0-10°:
Zróżnicowane wzorce kroczenia:
Bezpieczeństwo i komfort:
Regulacja wysokości:
Regulowana uprząż:
Uprząż stabilizująca głowę:
Podłokietniki:
Funkcjonalność
Kontrola terapii przez intuicyjny interfejs:
Wskaźnik obciążenia nóg:

232 Rehabilitacja neurologiczna

opcja

• wczesną pionizację pacjenta z jednoczesną
stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia
(tzw. stepping),
• wczesne zapoczątkowanie pionizacji oraz
usprawnienia ruchu kończyn dolnych,
• lepszą stabilizację krążeniową pacjentów
pionizowanych (w porównaniu do klasycznej
pionizacji),
• mobilizację pacjentów unieruchomionych
w łóżku,
• skuteczną ochronę przed powikłaniami
związanymi z unieruchomieniem pacjenta,
• efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy
terapeutów.

Badania naukowe Erigo®
“Erigo® oferuje unikatową możliwość trenowania pacjentów z niestabilnością krążeniową
oraz ograniczoną możliwością współpracy we wczesnych etapach rehabilitacji. System
Erigo® FES efektywnie wspiera wczesnointwerwencyjną rehabilitację poprzez istotne
skrócenie fazy ostrej u pacjenta. Jestem przekonany, że Erigo® daje czystą korzyść ze
skrócenia wczesnej fazy uszkodzenia mózgu i śpiączki u pacjentów."
Prof. dr Leopold Saltuari

SCI - Colm T. D. Craven, Henrik Gollee, 2013, SCI - Makarova MR, Romashin OV, 2013, Udary - Calabrò RS, Naro A, Russo M, 2015,
Stany wegetatywne - Taveggia G, Ragusa I, Trani V, 2015, Erigo vs. Trening na rowerze i bieżni - Jittima Saengsuwan, 2015, Utrata
przytomności podczas terapii - Muller F, Krewer C, 2015.
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Zmiana ciśnienia tętniczego krwi przy stresie ortostatycznym oraz
zmiana objętości udarowej pod wpływem stresu ortostatycznego.

Wzrost siły mięśniowej po 30 dniach treningu oraz wzrost prędkości
przepływu krwi obwodowej po 30 dniach intensywnego treningu.

„Mobilizacja i wertykalizacja pacjentów bez zdolności
ruchowych z małą lub zerową możliwością interakcji może być
bardzo wyzywająca, zwłaszcza w fazie ostrej i może wymagać
kompromisu. Z wykorzystaniem unikatowej stymulacji aferentnej
pacjent może być trenowany intensywniej i bezpieczniej już
w trakcie wczesnej fazy rehabilitacji. Nawet w przypadku
wegetatywnych pacjentów trening z Erigo® może być prowadzony
już po paru dniach. Zrobotyzowany ruch nóg z obciążeniem
cyklicznym jest krytycznym elementem stymulacji aferentnej dla
układu nerwowego. Stymulacja ta prowadzi do zwiększenia siły
pompy mięśniowej i pracy żylnej, czego efektem jest poprawa
stabilności układu krążenia. Dzięki temu pacjenci na Erigo® nie
doświadczają spadku ciśnienia krwi i tolerują pozycję pionową
bardziej niż pacjenci na zwykłych stołach pionizacyjnych.”

“Dzięki elektrodom samoprzylepnym zakończenia nerwowe są
stymulowane, a mięśnie aktywowane do skurczu w sposób jaki
nie mogą być pobudzane naturalnie ze względu na dysfunkcję
układu nerwowego. Poza pozytywnymi skutkami dla układu
krwionośnego i metabolizmu, elektryczna stymulacja redukuje
długotrwałe konsekwencje braku aktywności mięśniowej.
Pomaga to zmniejszyć spastyczność i poprawić napięcie
mięśniowe. Dzięki takiej stymulacji możliwe są ruchy funkcjonalne.
Erigo® FES zwiększa pobudzenie sensomotoryczne pacjentów
i stabilność układu krążenia podczas pionizacji. Stymulacja
elektryczna podstawowych grup mięśniowych nóg, efektywnie
wspiera przepływ krwi w kończynach dolnych, co prowadzi do
poprawy stabilności ortostatycznej u pacjenta. Terapia z FES
poprawia siłę mięśniową i przepływ krwi w mózgu przywracając
funkcję motoryczną.”

Chernikova L, Umarova R, Trushin I, Domashenko M (2008). „The Early Activization of Patients
With Acute Ischemic Stroke Using Tilt-Table – Ergio.” Neurorehabil Neural Repair 22(5):556.
Luther MS, Krewer C, Muller F, Koenig E (2008). „Comparison of orthostatic reactions of patients
still unconscious within the first three months of brain injury.” Clin Rehabil 22:1034-1041. Yoshida
T, Masani K, Sayenko D, (2013). „Cardiovascular Response of Individuals With Spinal Cord Injury
to Dynamic Functional Electrical Stimulation Under Orthostatic Stress.” IEEE Trans Neural Syst
Rehabil Eng 21(1):37-45. Taveggia G, Ragusa I (2015). „Robotic tilt table reduces the occurrence of
orthostatic hypotension over time in vegetative.

Mohr T et al (1997). „Long-term adaptation to electrically induced cycle training in severe spinal cord
injured individuals.” Spinal Cord 35(1):1-16. Krause P, Szecsi J, Straube A (2008). „Changes in spastic
muscle tone increase in patients with spinal cord injury using functional electrical stimulation and
passive leg movements.” Clin Rehabil 22(7):627-634. Kuznetsov AN, Rybalko NV, Daminov VD, Luft
AR (2013). „Early poststroke rehabilitation using a robotic tilt-table stepper and functional electrical
stimulation.” Stroke Res Treat. 2013;2013:946056.
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PIO

Symulator chodu

PIO to symulator chodu, który umożliwia
wykonywanie
kompleksowych
ćwiczeń
rehabilitacyjnych
w
pozycji
pionowej.
Przeznaczony jest:
• dla oddziałów rehabilitacji,
• dla oddziałów sanatoryjnych oraz do użytku
domowego.
Komfort wykonywania
zwiększają:
•

•
•

Zasada działania urządzenia:
Pacjent poruszając kończynami górnymi wymusza synchronicznie ruch
odpowiednich elementów konstrukcji mechanicznej, stanowiących podparcie
bezwładnych kończyn dolnych. Ćwiczący utrzymuje pozycję pionową dzięki
opracowanemu systemowi stabilizacji tułowia, a wykonaną pracą i siłą swych rąk
kompleksowo wprawia w ruch ciało - symulując chodzenie.
W fizjologicznej pozycji wyprostowanej, przy prawie naturalnym obciążeniu układu
mięśniowo-szkieletowego, naprzemiennie pracują biernie jego stawy: biodrowe,
kolanowe, skokowe. Równocześnie pracują czynnie napędzające ruch kończyny
górne wraz z obręczą barkową, a także ćwiczone są skręty tułowia.

Korzyści ze stosowania PIO:
•
•
•
•

możliwość pionizacji ciała,
zwiększenie wydolności oddechowej,
pobudzanie układu krążenia,
zapobieganie infekcjom układu moczowego (wypłukiwanie z pęcherza złogów
i osadów),
• dynamiczne obciążanie układu kostno-stawowego (m.in.: zmniejsza ryzyko
powstania osteoporozy),
• zapobieganie przykurczom ścięgien i zwyrodnieniom stawów,
• poprawa stanu psychicznego pacjenta.

Dane techniczne:

PIO dla dorosłych (L)

Zegar [min]:
Zakres ruchu kończyn dolnych [°]:
Wysokość pacjenta [cm]:
Maksymalna waga pacjenta [kg]:
Kolory:
Maksymalne wymiary (wys. x gł. x szer.) [cm]:

PIO dla dzieci (S)

1-59

1-59

maks. ± 18

maks. ± 18

165-190

110-140

95

90

niebieski lub czarny

terakota

154,5 x 106 x 76 (oparcie pojedyncze)

98 x 95 x 66,4

165,7 x 122 x 76 (oparcie podwójne)
Waga [kg]:

70 (oparcie pojedyncze)

50

75 (oparcie podwójne)
Zasilanie wyświetlacza [V]:

234 Rehabilitacja neurologiczna

bateria 3V

bateria 3V

ćwiczeń

w

PIO

elektroniczny rejestrator - informujący
o czasie trwania ćwiczeń i ilości
wykonywanych kroków oraz sygnalizujący
akustycznie o przekroczonym czasie
ćwiczeń,
blat pozwalający na umieszczenie na nim,
np.: książki, gazety, itp.,
ergonomiczne oparcie.

YouKicker®, Rotory aktywno-pasywne

W rehabilitacji pacjentów neurologicznych trening z dużą
intensywnością jest podstawą powrotu do zdrowia i przywrócenia
funkcji motorycznych. Próby kliniczne potwierdziły, że intensywny
trening z wieloma powtórzeniami wspiera neuroplastyczność
mózgu. Z systemem YouKicker® pacjent ma więcej przyjemności
podczas terapii i osiąga lepsze efekty. Intensywność treningu
wzrasta nawet trzy razy. Trening z YouKicker® znacząco poprawia
funkcję motoryczne kończyn dolnych.
Ciekawe zadania wspierają rehabilitację pacjenta

Zaangażowanie pacjenta w terapię jest najistotniejszym
elementem prowadzonej rehabilitacji. Z systemem YouKicker®
ćwiczenia są przyjemne, a pacjent jest w stanie osiągać szybciej
lepsze efekty.
Jak działa YouKicker®?

Sensor wysyła informacje o ruchu nóg i stóp do procesora
wirtualnej rzeczywistości i pozwala na kierowanie ruchem w grze
lub podczas treningu. Dzięki ruchom inicjowanym przez pacjenta
wspomaganym przez biofeedback zwiększana jest zdolność
poruszania kończynami, balans oraz siła. Poziom trudność jest
optymalnie dostosowywany do możliwości pacjenta, a więc każdy
pacjent neurologiczny znajdzie ustawienia optymalne do swoich
potrzeb i możliwości.
Stworzony do codziennej pracy z pacjentem

YouKicker® został opracowany w kooperacji z fizjoterapeutami
i pacjentami Szpitala Uniwersyteckiego w Balgrist (Szwajcaria).
Jego budowa została zoptymalizowana do potrzeb codziennych
treningów oraz aby uzupełnić terapię konwencjonalną. Ustawienia
urządzenia i przygotowanie do terapii jest łatwe, a po krótkim
instruktażu pacjent może ćwiczyć samodzielnie, co pozwala
terapeucie na znacznie większą ilość prowadzonych zajęć
w ciągu dnia. W dzisiejszych czasach rehabilitacja jest mocno
ograniczona czasowo, a klinicyści starają się prowadzić terapię
w jak największym wymiarze czasu. YouKicker® pomaga
pacjentom osiągnąć pełen potencjał w każdej fazie rehabilitacji
za rozsądną cenę. Nawet najmniejszy ruch stopy pacjenta może
być zarejestrowany i pozwala rozpocząć ćwiczenie, które może
być dostosowywane progresywnie do jego możliwości. System
YouKicker® nadaje się do rehabilitacji tak wczesno-interwencyjnej
jak i terapii w domu.
Biofeedback w czasie rzeczywistym i postęp rehabilitacji może
być dokumentowany, przez co można ocenić skuteczność
prowadzonego treningu w sposób obiektywny, a także planować
kolejne kroki procesu rehabilitacji.

Rotory z biofeedbackiem to profesjonalne urządzenia do pasywnej
i aktywnej terapii kończyn górnych i dolnych. Przeznaczone są do
rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i kardiologicznej.
Ułatwiają i pomagają w codziennej rehabilitacji towarzysząc
i uzupełniając pracę fizjoterapeutów. Proste zasady ruchu,
w połączeniu z bogactwem możliwości sprawiają, że urządzenia
te są niezastąpione w klinikach, przychodniach rehabilitacyjnych
oraz przy kontynuacji terapii w domu. Wszystkie modele rotorów
zostały wyposażone w oprogramowanie umożliwiające trening:
symetrii, koordynacji ruchowej, koncentracji oraz trening siłowy.
Dodatkowo – zastosowany biofeedback i różnorodne programy
treningowe wyraźnie wpływają na motywację i zaangażowanie
pacjentów do ćwiczeń, a także pozwalają śledzić i analizować
postępy rehabilitacji. Ich modularna budowa pozwala na
indywidualną, szybką konfigurację rotora dla potrzeb danej
placówki rehabilitacyjnej lub do użytku prywatnego.

Wskazania:
•
•
•
•
•
•
•

stwardnienie rozsiane,
paraplegia,
tetraplegia,
hemiplegia,
choroba Parkinsona,
dystrofia mięśni,
choroby reumatyczne,

• choroby serca i układu
krążenia,
• stany pooperacyjne,
• dializa,
• artroza,
• artretyzm,
• ogólny brak ruchu.
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Kinevia

Profesjonalne rotory neurologiczne do ćwiczeń biernych i czynnych

Wskazania:
Terapia z wykorzystaniem rotorów Kinevia jest
idealne dla pacjentów cierpiących na:
•
•
•
•
•
•
•

stwardnienie rozsiane,
udary,
paraplegie, tetraplegie,
chorobę Parkinsona,
traumatologiczne urazy mózgu,
uszkodzenia mięśni,
problemy ortopedyczne.

Unikatowy panel sterujący:

Możliwość wykonywania sprawnego i poprawnego ruchu jest wyrazem niezależności
każdego człowieka. Jeżeli jego mobilność jest ograniczona, to wzrasta w nim chęć
jej poprawy i treningu. Aby móc to robić bezpiecznie i skutecznie, firma Kinetec
stworzyła nowoczesne rotory Kinevia, dzięki którym pacjenci mają możliwość
treningu tak na krześle jak i wózku inwalidzkim.

Rodzaje treningu:
• trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie
mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na
ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację,
• trening aktywny – w zależności od celu treningu mogą Państwo dostosować
poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości,
• trening delikatny – silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób
najsłabsze grupy mięśniowe,
• trening symetryczny – program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu
kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może
być skorygowany.

Cechy charakterystyczne:
• wysoka jakość wykonania – materiały najwyższej jakości o dużej wytrzymałości,
np.: pedały wykonane z wysokogatunkowej stali, czy ekran pokryty
anodyzowanym aluminium,
• estetyczny design – czysta linia i funkcjonalny design sprawiający, że rotory
Kinevia idealnie uzupełniają i wkomponowują się w wystrój wnętrza,
• wysoki poziom adaptowalności do pacjenta - ćwiczenia i gotowe programy
dostosowywane do potrzeb pacjenta poprzez wiele zróżnicowanych ustawień.
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• wykonany z niezwykłą jakością i starannością
ekran pokryty folią przeciw odbiciową
z dużym i wyraźnym menu. Duży ekran
o rozmiarze 7” zapewnia doskonałą
widoczność i kolory oraz kontrast,
• obudowa aluminium zapewnia wyjątkową
wytrzymałość na uszkodzenia, gwarantując
trwałość na lata,
• łatwość obsługi – łatwa nawigacja w menu
dzięki dużym klawiszom i sygnalizacji
akustycznej,
• zawsze widoczne i dostępne rezultatu
treningu – wszystkie ważne wyniki treningu
są widocznie na ekranie: dystans, symetria,
spalone kalorie, poziom zaangażowania
mięśni,
• moduł statystyczny pozwalający na analizę
dłuższych okresów treningu. Wszystkie dane
i wyniki mogą być przesłane do komputera
za pomocą złącza USB.

MOTOmed Gracile 12

Urządzenie do treningu pasywnego
i aktywnego rąk i nóg dla dzieci

Analiza treningu:
Podczas treningu na monitorze wyświetlają się
następujące informacje:
• przebyta droga (km),
• czas (min),
• podstawowe napięcie (ca. Nm),
• wykonana praca (ca. Watt),
• ilość obrotów (obr./min).
Po wykonaniu treningu na monitorze pojawiają
się następujące informacje:
• droga,
• czas,
• napięcie,
• wykonana praca.

MOTOmed Gracile to rotor rehabilitacyjny skonstruowany z myślą o rehabilitacji
dzieci. Umożliwia trening nóg, z bezpiecznym zapięciem stóp, z usztywniającymi
prowadnicami do podudzi, z uchwytem do treningu, z wielofunkcyjnym
wyświetlaczem. Opcjonalnie trener kończyn górnych.

Dostosowanie konstrukcji:
• odstęp między pedałami wynosi tylko 12 cm dzięki czemu jest wygodny dla
małych pacjentów,
• przestawianie wysokości osi pedałów jest bezstopniowe, z regulacją od 26
do 46 cm,
• funkcja pasywnego treningu z silnikiem,
• funkcja treningu z asystą (wsparcie silnika),
• funkcja aktywnego treningu w oparciu o własną siłę mięśniową.

Obsługa:
Rotor rehabilitacyjny MOTOmed Gracile to łatwe i bezpieczne w obsłudze urządzenie
z dużym ekranem i czytelnymi napisami prowadzącymi użytkownika przez proces
treningu. Urządzenie jest przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Zalety rotora MOTOmed:
•
•
•
•

bezpieczne użytkowanie,
rozgrzewka i ćwiczenia rozluźniające,
ruch harmonijny,
program ochrony ruchu zapewniający bezpieczeństwo podczas nagłego
skurczu spastycznego,
• program wspomaganego pedałowania.
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Koncepcja Armeo®

Kompleksowe rozwiązanie
do rehabilitacji kończyny górnej

Cechy charakterystyczne:

Koncepcja terapii Armeo® została stworzona dla osób cierpiących na problemy
neurologiczne będące następstwem udaru lub urazów centralnego lub ośrodkowego
układu nerwowego. Według przeprowadzonych badań naukowych czynnikiem
wspierającym powrót do pełnej sprawności jest neuroplastyczność mózgu,
a więc zdolność odtwarzania połączeń nerwowych za pomocą intensywnych,
wielokrotnie powtarzanych ćwiczeń, ukierunkowanych na cel. Zadania te pomagają
przeorganizować mózg w taki sposób, aby stopniowo przywracać funkcjonalność
uszkodzonych partii ciała.
Próby kliniczne pokazały, że terapia jest dużo bardziej efektywna jeżeli pacjent
sam inicjuje ruch w ćwiczeniu i pozostaje zmotywowany przez cały czas trwania
rehabilitacji. Terapia Armeo® została oparta o trzy produkty, które wykorzystywane
kolejno po sobie tworzą jedną ciągłą formę rehabilitacji. Pozwala to wyjść naprzeciw
różnym potrzebom i poziomom dysfunkcji, zapewniając jednocześnie ciągłość
leczenia od wczesnej rehabilitacji, aż do przywracania zdolności ruchowych
w domu pacjenta.
Koncepcja terapii Armeo® zwiększa efektywność leczenia ponieważ są inicjowane
przez pacjenta, ukierunkowane na cel, są ćwiczeniami funkcjonalnymi i zawsze
przeprowadzane są w intensywny sposób. Dzięki unikatowej budowie pacjent
może ćwiczyć niezależnie od pomocy terapeuty, co pozwala mu na wykazanie
pełnego potencjału podczas realizacji zadań. Wykorzystywane w terapii urządzenia:
Armeo Power®, Armeo Spring® oraz Armeo Senso® zostały pomyślane tak, aby ich
funkcjonalność odpowiadała poszczególnym fazom procesu rehabilitacji. Moduły
Manovo uzupełniają dodatkowo cykl terapii poprzez wprowadzenie treningu
chwytania.
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• podparcie ramienia:
- odciążenie ramienia,
- wspieranie pozostałych funkcji
motorycznych,
- ruch inicjowany przez pacjenta,
- zwiększenie ruchomości w przestrzeni 3D,
• biofeedback:
- zadania motywujące pacjenta do ćwiczenia,
- ćwiczenia funkcjonalne,
- możliwość dostosowania poziomu trudności
wraz z postępem rehabilitacji,
- możliwość dostosowania przestrzeni 3D
w jakiej odbywają się ćwiczenia,
• narzędzia do oceny:
- standardowo dostarczane z każdym
systemem oprogramowanie Armeocontrol
zawiera zintegrowaną bazę danych
pacjentów do zarządzenia terapią,
której ocena odbywa się za pomocą
następujących narzędzi:
A-MOVE – pomiar aktywnego pokonywania
dystansu, czasu reakcji i prędkości ruchu,
A-GOAL – ocena zdolności osiągania celu,
A-COORD – ocena koordynacji,
A-ROM – pomiar zakresu ruchomości,
A-FORCE – pomiar siły izometrycznej,
A-STIFF – pomiar spastyczności w stawach
podczas ruchu.

Armeo® Power

Zrobotyzowana neurorehabilitacja kończyny górnej

Podstawowe zalety:
• wspomaganie ruchu wtedy kiedy jest
potrzebne,
• zrobotyzowany egzoszkielet pozwalający na
pracę w przestrzeni 3D,
• biofeedback
z
ćwiczeniami,
które
uwzględniają codzienną aktywność,
• posiada narzędzia pomagające ocenić
postęp terapii i uporządkować dokumenty
dotyczące rehabilitacji pacjenta.

Oprogramowanie:

Armeo® Power to urządzenie do neurorehabilitacji kończyny górnej. Głównym
elementem Armeo® Power jest zrobotyzowana orteza (egzoszkielet), która
zdolna jest podpierać ramię i wspomagać jego ruch w przestrzeni 3D. Urządzenie
przeznaczone jest dla pacjentów, którzy utracili funkcjonalność lub mają ograniczoną
funkcjonalność ramienia spowodowaną problemami neurologicznymi, urazami
centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Armeo® Power pozwala na
trening uwzględniający ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, zakres ruchomości
i motorykę.

• umożliwia tworzenie bazy danych pacjentów,
• indywidualizacja parametrów terapii dla
każdego pacjenta,
• modyfikowalne poziomy trudności ćwiczeń,
• gry i zadania motywujące pacjenta,
• regulowana przestrzeń robocza,
• narzędzia do oceny terapii,
• przejrzyste raportowanie.

Adaptowalność do pacjenta:
•
•
•
•
•

kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
długość przedramienia: 310-420 mm,
długość ramienia: 250-340 mm,
możliwość ćwiczenia osobom na wózku inwalidzkim,
maksymalna waga pacjenta: 135 kg.

Stopnie swobody egzoszkieletu:
•
•
•
•
•
•
•
•

6 stopni swobody (każdy z niezależnym silnikiem i dwoma czujnikami),
przywodzenie/odwodzenie w stawie ramiennym: -169° do +50°,
zginanie/prostowanie w stawie ramiennym: +40° do +120°,
wewnętrzna/zewnętrzna rotacja w stawie ramiennym: 0° do 90°,
zginanie/prostowanie w stawie łokciowym: 0° do 100°,
pronacja/supinacja przedramienia: -60° do 60°,
zginanie/prostowanie nadgarstka: -60° do 60°,
czujnik ciśnieniowy chwytu.

Parametry urządzenia:
•
•
•
•
•

system na platformie jezdnej,
kółka o średnicy 10 cm,
wymiary urządzenia: 2,7 x 0,8 x 1,65 m,
zasilanie: 240/50 Hz,
waga urządzenia: 205 kg.

Wymagania pomieszczenia dla systemu:
• powierzchnia: 3,5 x 3,5 x 2 m,
• temperatura: 10-35 °C,
• wilgotność: 30-75 %.
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Manovo® Power

Trening chwytu i rozluźnienia ręki

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Moduł Manovo® Power został zaprojektowany do treningu chwytu i rozluźnienia
ręki dla pacjentów po udarach, traumatologicznych uszkodzeniach mózgu oraz
z innymi schorzeniami neurologicznymi. W połączeniu z urządzeniem Armeo®
Power, moduł ten pozwala na trening osób z poważną dysfunkcją ręki we wczesnym
stadium rehabilitacji.
Moduł Manovo® Power dostarczany jest z nowym oprogramowaniem do treningu
z biofeedbackiem, zaprojektowanym specjalnie do zrobotyzowanego treningu
chwytu i rozluźnienia ręki.
Armeo® Power z Manovo® Power to pierwszy na świecie zrobotyzowany
egzoszkielet całej kończyny górnej. Dzięki prowadzeniu terapii z wykorzystaniem
obu rozwiązań, użytkownik uzyskuje:
• wysoce efektywny i intensywny trening we wczesnym etapie rehabilitacji nawet
najbardziej wymagających pacjentów,
• wsparcie robota w treningu tylko wtedy kiedy jest to niezbędne, robot
automatycznie adaptuje się do zdolności motorycznych pacjenta,
• wsparcie całego łańcucha ruchowego – jednoczesna terapia barku i palców,
• prowadzenie terapii z możliwością analizy i obiektywnej jej oceny.

Zwiększony Feedback Zadaniowy (Augmented Performance
Feedback):
• duża ilość zadań funkcjonalnych podobnych do gier,
• możliwość trenowania czynności dnia codziennego zwiększających
samodzielność pacjenta,
• natychmiastowe sprzężenie zwrotne pomagające polepszyć funkcje motoryczne.
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Armeo® Spring

Neurorehabilitacja kończyny górnej

Armeo® Spring jest kolejnym nowoczesnym urządzeniem do neurorehabilitacji
kończyn górnych z rodziny Armeo®. Rehabilitacja opiera się na pracy z ortezą
(egzoszkieletem), w której system sprężyn podpiera rehabilitowaną kończynę
i wspomaga trening. Orteza przeznaczona jest dla pacjentów z ograniczoną lub
utraconą funkcjonalnością ramienia. Dysfunkcje spowodowane urazami centralnego
lub obwodowego układu nerwowego są leczone przez trening uwzględniający
ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, zakres ruchomości kończyny i motorykę.

Armeo® Spring Pediatric to urządzenie do
neurorehabilitacji kończyny górnej u dzieci
w wieku 4-12 lat. Głównym elementem Armeo®
Spring Pediatric jest orteza (egzoszkielet), która
dzięki systemowi sprężyn zdolna jest podpierać
ramię i wspomagać jego ruch w przestrzeni 3D.
Posiada te same podstawowe zalety co Armeo®
Spring (poza kompatybilnością z Manovo®
Spring) lecz inne wymiary i parametry.

Podstawowe zalety:
•
•
•
•

wykrywanie położenia i ruchu ramienia,
zrobotyzowany egzoszkielet pozwalający na pracę w przestrzeni 3D,
biofeedback z ćwiczeniami, które uwzględniają codzienną aktywność,
profesjonalne narzędzia do oceny postępów terapii i porządkujące dokumenty
dotyczące rehabilitacji pacjenta,
• kompatybilność z Manovo® Spring.

Parametry urządzenia:
•
•
•
•
•

system na platformie jezdnej,
kółka o średnicy 10 cm,
wymiary urządzenia: 81 x 75 x 85-125 cm,
waga urządzenia: 82 kg,
zasilanie: 240/50Hz.

Adaptowalność do pacjenta:
•
•
•
•
•
•

Parametry urządzenia:
•
•
•
•
•

system na platformie jezdnej,
kółka o średnicy 10 cm,
wymiary urządzenia: 81 x 75 x 85-125 cm,
waga urządzenia: 82 kg,
zasilanie: 240/50 Hz.

Adaptowalność do pacjenta:
• kolumna regulowana elektrycznie w zakresie
400 mm,
• długość przedramienia: 230-370 mm,
• długość ramienia: 155-235 mm,
• możliwość ćwiczenia dla osób na wózku
inwalidzkim,
• maksymalna waga przedramienia: 0-0,9 kg,
• maksymalna waga ramienia: 0-4,1 kg.

kolumna regulowana elektrycznie w zakresie 400 mm,
długość przedramienia: 290-390 mm,
długość ramienia: 220-310 mm,
możliwość ćwiczenia osób na wózkach inwalidzkich,
maksymalna waga przedramienia: 0,7-2,4 kg,
maksymalna waga ramienia: 0,5-3,8 kg.
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Manovo® Spring

Moduł do Armeo Spring do rehabilitacji dłoni

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Jednoczesna terapia ramienia i dłoni
- połączenie Armeo® Spring
i Manovo® Spring:
• inicjowany przez pacjenta trening sięgania
i chwytania z dużą ilością powtórzeń,
• system odciążenia,
• możliwość wykonywania ruchów w dużej
przestrzeni 3D,
• zaangażowanie całej kończyny górnej – od
barku po palce.

Manovo® Spring nie jest samodzielnym urządzeniem, lecz modułem, który można
zainstalować do Armeo Spring. Manovo® Spring umożliwia rehabilitację dłoni
i w ten sposób uzupełnia koncepcję Armeo - tworząc jedyne na rynku światowym
rozwiązanie służące do kompleksowej rehabilitacji neurologicznej kończyny
górnej. Manovo® Spring zostało stworzone przy ścisłej współpracy firmy Hocoma
z instytutami badawczymi. W badaniu pilotażowym pacjenci po udarze wykazali
znaczącą poprawę zakresu ruchu przy otwieraniu i zamykaniu dłoni oraz zwiększoną
umiejętność chwytania przedmiotów.
Wiadomo, iż dzięki powtarzaniu funkcjonalnych ruchów kończyny pacjent ma
możliwość przyswojenia prawidłowych wzorców lokomotorycznych. Manovo®
Spring zostało zaprojektowane specjalnie do treningu chwytania i otwierania
dłoni. Tego typu terapia jest szczególnie skuteczna u pacjentów z zaburzeniami
i chorobami neurologicznymi spowodowanymi przez udar, uraz lub inne schorzenie.
Manovo® Spring wykorzystuje wizualny biofeedback - pacjent może obserwować
wykonywane przez siebie ruchy w przestrzeni 3D na ekranie monitora, dzięki
czemu ma możliwość bieżącego korygowania ruchów naśladujących czynności
wykonywane na co dzień.
Trening z wykorzystaniem urządzenia Manovo® Spring poprawia zdolności
motoryczne pacjenta i umożliwia mu uzyskanie większej niezależności w życiu
codziennym.

Wspomaganie ruchu fizjologicznego dłoni:
• regulacja mechanizmu Manovo® Spring pozwalająca na przeciwdziałanie
napięciu mięśniowemu zginacza oraz deficytom mięśniowym prostownika,
• wspomaganie otwierania dłoni odpowiednią siłą na każdym etapie terapii,
• terapia funkcjonalna dłoni poprzez łączenie kciuka i palców oraz otwieranie
dłoni,
• możliwość zastosowania intensywnych ćwiczeń ruchowych o dużej ilości
powtórzeń u pacjentów z ograniczonym aktywnym ruchem palców.
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Zwiększony Feedback Zadaniowy
(Augmented Performance
Feedback):
• duża ilość zadań funkcjonalnych podobnych
do gier,
• możliwość trenowania czynności dnia
codziennego zwiększających samodzielność
pacjenta,
• natychmiastowe
sprzężenie
zwrotne
pomagające polepszyć funkcje motoryczne.

Badania naukowe Armeo®
“Mechanizm powrotu do zdrowia pacjenta po uszkodzeniu mózgu jest wciąż nie do
końca poznany. Wiemy na pewno, że intensywny trening jest najważniejszym czynnikiem
dla neuroplastyczności, a motywacja jest absolutnie niezbędnym elementem sukcesu
w rehabilitacji. Dzięki treningowi z Armeo® nasi pacjenci są zmotywowani do osiągnięcia
większej liczby powtórzeń, co przy odpowiednim czasie trwania przynosi szybszy
powrót do zdrowia i lepsze efekty."
Prof. dr Volker Homberg

Zrobotyzowane systemy - Riener R, Nef T, Colombo G, 2005, Udary - Prange GB, Jannink MJ, Stienen AH, 2009, Poprawa życia
po treningu Armeo® - Mehrholz J, Hädrich A, 2012, SCI - Zariffa J, Kapadia N, Kramer JL, 2012, Armeo+EEG - Enrique Hortal, Daniel
Planelles, Francisco Resquin, 2015, SCI - Keller U, Schölch S, Albisser U, 2015, Udary - Babaiasl M, Jaryani P, Yazdani M, 2016,
TBI - Cesareo, Ambra Beretta, Elena Biffi, 2016, Armeo Power - Calabrò RS, Russo M, Naro A, 2016.

Liczba powtórzeń:
1. Poprawa zaburzonych funkcji ruchowych.
2. Wzmożona aktywność ruchowa pacjenta w codziennych
czynnościach ruchowych.
3. Wysoka motywacja do ćwiczenia.

Sanchez et al., IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng., 2006
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Zróżnicowana grupa kontrolna dla skomputeryzowanego
systemu odciążenia ramienia w przypadku pacjentów
cierpiących na przewlekłą hemiparezę wykazała znaczny
wzrost efektywności terapii.

Sanchez et al., IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng., 2006

Zakres zamknięcia ręki (w stopniach)

Housman S, Scott K, Reinkensmeyer D.(2009). Study conducted
with T-WREX, the prototype of the ArmeoSpring. Neurorehabil
Neural Repair: 23(5):505-14.
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1. Bardzo duży wzrost zakresu ruchomości.
2. Wzrost możliwości chwytu i otwierania dłoni przy ćwiczeniach
z obiektami.
3. Aktywacja dłoni podczas treningu.
4. Pamięć ruchowa pomaga w przywracaniu funkcji motorycznych.
Brokaw EB, Murray T, Nef T, Lum PS (2011). “Retraining of interjoint arm coordination after stroke
using robot-assisted time-independent functional training”. J Rehabil Res Dev. 2011;48(4):299-316.

Badania naukowe pokazują, że plastyczność nerwowa będąca
następstwem urazu neurologicznego jest zatrzymana, a nowe
połączenia nerwowe mogą być tworzone poprzez intensywne,
wielokrotne i zorientowana na cel ruchy. Ćwiczenia te wspomagają
stopniową reorganizację mózgu, pozwalając na przywrócenie
zdolności ruchowej i funkcjonalności uszkodzonej kończyny.
Urządzenia Armeo® podnoszą efektywność i intensywność terapii
poprzez włączenie dla nawet przewlekle chorych pacjentów
samoinicjowalnych ruchów i motywację ich do treningu z wysoką
intensywnością w trakcie procesu rehabilitacji.
Kleim J.A., Jones (2008). “Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for
rehabilitation after brain damage”. J Speech Lang Hear Res 51(1): S225-239. Kleim J.A. (2008). “The
role of neural plasticity in motor learning and motor recovery after brain injury”. Pocketbook of
Neurological Physiotherapy/ S.Lennon and M.Stokes. Churchill Livingstone, Elsevier Science: 336.
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Armeo® Senso

Neurorehabilitacja kończyny górnej

Podstawowe zalety:
• system podparcia ramienia z małą inercją,
• system oparty na bardzo dokładnych
czujnikach ruchu i położenia,
• biofeedback z ćwiczeniami funkcjonalnymi
w przestrzeni 1D, 2D i 3D,
• narzędzia do oceny postępu terapii oraz
dokumentacji rehabilitacji pacjenta,
• czujnik chwytu.

Armeo® Senso to produkt zaprojektowany do neurorehabilitacji kończyny górnej.
Urządzenie wspomaga terapię u osób, które utraciły funkcjonalność lub mają
ograniczoną funkcjonalność ramienia spowodowaną problemami lub urazami
centralnego lub obwodowego układu nerwowego.

Parametry systemu:
•
•
•
•
•
•

waga czujnika: 18 g,
wymiary czujnika: 42 x 32 x 16 mm,
liczba czujników: 3,
pomiar 6 stopni swobodu ruchu,
zasilanie akumulatorowe,
czujnik wykrywający kompensację ruchu tułowia.

Wymagania pomieszczenia dla systemu:
• powierzchnia: 2 x 2 x 2,3 m,
• temperatura: 10-35 °C,
• wilgotność: 30-75 %.

Oprogramowanie:
• baza danych pacjentów,
• indywidualne dopasowywanie parametrów
terapii dla każdego pacjenta,
• różne poziomy ćwiczeń,
• gry i zadania motywujące pacjenta,
• regulowana przestrzeń robocza,
• narzędzia do oceny terapii,
• przejrzyste raportowanie.

System odciążenia - SaeboMAS mini:
• ultralekki i mocowany do blatu stołu,
• możliwość odciążenia lewej i prawej
kończyny górnej,
• przeznaczony dla pacjentów neurologicznych
w celu usprawnienia funkcji motorycznych,
• mechaniczny, sprężynowy system odciążenia
z regulowanym poziomem kompensacji
ciężaru kończyny,
• maksymalne odciążenie kończyny do
ok. 4 kg,
• waga systemu ok. 3 kg.
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Bi-Manu Trainer

Jednoczesna rehabilitacja neurologiczna
i funkcjonalna kończyn górnych i dłoni

Precyzyjne dopasowanie do potrzeb
pacjenta oraz intensywna rehabilitacja
Wymagające gry rehabilitacyjne gwarantują
długotrwałe dopasowanie do potrzeb każdego
pacjenta. Takie podejście skutkuje uzyskaniem
trzy razy większej intensywności treningu
w porównaniu do konwencjonalnej rehabilitacji.

Trening z uwzględnieniem ciśnienia
oraz skuteczna terapia związana
z ADL
Sensor siły umożliwia skoncentrowanie
rehabilitacji na czułości palca, a także jego sile.
Pozwala to na ćwiczenie związanych z ADL
zadań funkcjonalnych, np. rehabilitacja kończyn
górnych objętych niedowładem, a także
wspomaga pracę zdrowej kończyny.

Szeroki wybór celów treningowych
Bi-Manu-Trainer wspomaga pacjentów cierpiących na zaburzenia sensorycznomotoryczne oraz zaburzenia kognitywne podczas procesu rehabilitacji. Urządzenie
oferuje ćwiczenia zarówno z wykorzystaniem jednej ręki, jak i obu rąk ze
szczególnym naciskiem na wizualno-motoryczne ćwiczenia palców, a także
koordynację ramienia i ręki przy pomocy zaawansowanej technologii czujników
i wirtualnej rzeczywistości.

Ćwiczenie palca, dłoni, nadgarstka, łokcia,
ramienia; ćwiczenia dla jednej ręki oraz
ćwiczenia dla obu rąk; podstawowe zgięciewyprost, rotacja zewnętrzna; selektywny ruch
palca; ruchy łączone w przestrzeni 3D; chwyt
szczypcowy palcami.

Przyjazna użytkownikowi konstrukcja:
•
•
•
•
•

łatwy w obsłudze,
szybka konfiguracja,
intuicyjne oprogramowanie,
możliwa rehabilitacja w pobliżu łóżka pacjenta,
łatwe czyszczenie.

Korzyści systemu:
•
•
•
•
•

szeroki zakres ruchów,
trening ruchów precyzyjnych,
trening kognitywny,
precyzyjne dopasowanie do potrzeb każdego pacjenta,
śledzenie postępów.

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.
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Bimeo

Interaktywna terapia funkcjonalna kończyny górnej

Wskazania:
Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

System
wspierający
terapię
pacjentów
z różnorodnymi dysfunkcjami neurologicznymi
tj.:
•
•
•
•

udar (CVA),
traumatologiczne uszkodzenie mózgu (TBI),
uszkodzenie rdzenia kręgowego (SCI),
uszkodzenia
mięśniowo-szkieletowe
kończyn
górnych
(traumatologiczne,
ortopedyczne, reumatologiczne i inne).

Zalety terapii Bimeo:

Bimeo to innowacyjne, motywujące pacjenta urządzenie rehabilitacyjne,
przeznaczone do terapii kończyn górnych. Pacjent jest prowokowany, aby podczas
treningu angażować bardziej ramię objęte dysfunkcją, przy wsparciu zdrowej
kończyny.
Bimeo wspierane jest przez oprogramowanie wykorzystujące rzeczywistość
wirtualną opartą na czynnościach i zadaniach życia codziennego, co pomaga
w sposób poprawny funkcjonalnie zwiększać zdolności motoryczne. Terapeuta
może monitorować progres pacjenta, a także dostosowywać trudność zadań
ruchowych do jego potrzeb. Proces rehabilitacji staje się przez to bardziej efektywny
i relatywnie krótszy.

246 Rehabilitacja neurologiczna

• terapia
potwierdzona
dowodami
skuteczność zweryfikowana przez liczne
testy kliniczne. Bimeo zaprojektowane
zostało zgodnie z wymogami ergonomii
i idealnie pasuje do zróżnicowanej
charakterystyki antropometrycznej oraz
wskazań patologicznych,
• szeroki zakres trybów treningowych
- terapeuta może skorzystać w terapii
z różnych trybów pracy z pacjentem: trening
ze wsparciem lub bez, trening izotoniczny/
izometryczny, jedno- i dwukończynowy,
trening izolujący stawy w obrębie kończyny
górnej,
• łatwość użycia - urządzenie Bimeo jest
proste i intuicyjne w użyciu. Terapeuta
dostosowuje tryb treningowy oraz zakres
ruchu indywidualnie do pacjenta za pomocą
kilku kliknięć w interfejsie. Ustawienia są
zachowywane na później, do wykorzystania
w kolejnych terapiach,
• ograniczenie kosztów terapii - jeden
terapeuta może jednocześnie pracować
z wieloma pacjentami na systemach Bimeo.
Jednocześnie pacjent może wykorzystywać
urządzenie w terapii domowej, jako
kontynuację terapii,
• krótki czas przygotowania do terapii przygotowanie pacjenta do terapii zajmuje
niewiele czasu. Główne elementy systemu
mocowane są za pomocą łatwych w użyciu
pasów rzepowych,
• brak ryzyka kontuzji pacjenta - system
zawiera ultralekkie zasilanie, bez siłownika,
co kompletnie eliminuje ryzyko kontuzji
pacjenta lub terapeuty.

Bimeo

Interaktywna terapia funkcjonalna kończyny górnej

Trening dwustronny (dwukończynowy):
Pacjent wykorzystuje mniej uszkodzoną kończynę jako asystę dla kończyny objętej
dysfunkcją. Terapia prowadzona jest w systemie wsparcia ramienia (kompensacji)
na płaskiej powierzchni, lub w wolnej przestrzeni, bez wsparcia.
• ramiona współpracują ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór
podczas ruchu,
• synchronizacja obu ramion pozwala na rozwój koordynacji obu kończyn,
• trening zawiera elementy aktywności życia codziennego.

Trening jednostronny ( jednokończynowy):
Pacjent wykonuje zadania uszkodzonym ramieniem. Terapia prowadzona jest
w trybie wsparcia (kompensacji) uszkodzonej kończyny lub w trybie wolnym (bez
wsparcia), gdzie każdy staw może być trenowany indywidualnie.
• ćwiczenia mogą być wykonywane ze zminimalizowaniem oddziaływania siły
grawitacji na kończynę uszkodzoną,
• podparcie ramienia wspomaga jego kompensację,
• pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia,
• możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia
sferycznego,
• trening zawiera elementy aktywności życia codziennego,
• ruchy w każdym stawie mogą być dostosowywane indywidualnie.

1.

4.

2.

Elementy systemu:

3.

5.

6.

1. Bimeo
Master
główny
element
systemu Bimeo, trzymany przez pacjenta
i wykorzystywany w treningu.
2. Uchwyt Bimeo - dodatkowe mocowanie dla
kończyny wspomagającej ruch.
3. Sensory Bimeo - jednostki rejestrujące ruch,
mocowane na kończynie górnej.
4. Podstawa Bimeo (podwójny dysk) - podstawa
podpierająca kończyny, wykorzystywana
w terapii dwukończynowej.
5. Podstawa Bimeo (dysk pojedynczy)
podstawa
podpierająca
kończynę,
wykorzystywana w terapii jednokończynowej.
6. Bimeo Wireless - umożliwia komunikację
elementów systemu z komputerem.
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Neuroforma

Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych
i kontroli równowagi

Zastosowania:

Neuroforma to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych
i kontroli równowagi. Składa się z dużego wyświetlacza, systemu informatycznego
do analizy danych i systemu optycznego do analizy ruchu w technologii 3D.
Urządzenie jest solidne i łatwe w obsłudze. Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu
jest odpowiednie nawet do niewielkiej sali czy gabinetu; można je też bez wysiłku
przemieszczać.

Jak to działa?:
Korzystając z Neuroformy, pacjent stoi lub siedzi naprzeciwko ekranu. Widzi na nim
swoje rzeczywiste, lustrzane odbicie, wokół którego pojawiają się wirtualne obiekty.
Zadaniem pacjenta jest kierowanie swoim odbiciem w taki sposób, by złapać,
przesunąć lub uderzyć pojawiające się obiekty.

•
•
•
•
•
•
•

rehabilitacja neurologiczna,
rehabilitacja neuropsychologiczna,
fizjoterapia,
geriatria,
rehabilitacja pourazowa,
rehabilitacja ortopedyczna,
wsparcie rozwoju dzieci
z niepełnosprawnością,
• profilaktyka prozdrowotna.

Najważniejsze usprawniane funkcje
ruchowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koordynacja wzrokowo-ruchowa,
synchronizacja ruchów,
koordynacja ruchów przeciwstronnych,
ruchomość stawów,
siła i wytrzymałość mięśni,
szybkość reakcji,
kontrola ruchów,
dystrybucja obciążenia,
kontrola równowagi.

Najważniejsze usprawniane funkcje
poznawcze:

Dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości pacjent otrzymuje
natychmiastową informację zwrotną (biofeedback). Po każdym ćwiczeniu może
obejrzeć proste statystyki, które dostępne są także w formie długookresowych
raportów z zaznaczeniem postępów w poszczególnych zadaniach.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skupienie uwagi,
podzielność uwagi,
hamowanie reakcji odruchowych,
pamięć,
operowanie posiadaną wiedzą,
percepcja wzrokowa,
liczenie,
czytanie,
podejmowanie decyzji,
rozwiązywanie problemów.

Neuroforma

Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych
i kontroli równowagi

Ćwiczenia w Neuroformie:
Atrakcyjne wirtualne środowisko
Pacjent wykonuje zadania w atrakcyjnym wirtualnym środowisku,
co zwiększa jego zaangażowanie i motywację oraz poprawia
nastawienie do ćwiczenia i zadowolenie z usług rehabilitacyjnych.
Wszystkie te elementy mają też swój wkład w zwiększenie
efektywności rehabilitacji.
Unikatowe zadania ruchowo-poznawcze
Baza interaktywnych ćwiczeń stanowi podstawę systemu
Neuroforma. Połączenie zadań poznawczych i ruchowych
w tzw. paradygmacie podwójnego zadania stanowi o
unikatowości Neuroformy. Pacjent kieruje obiektami na ekranie
za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia
sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami
umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Włączenie elementów
poznawczych do zadań ruchowych przynosi korzyści w pracy
ze wszystkimi pacjentami, a w rehabilitacji neurologicznej jest
szczególnie istotne. Skuteczność ćwiczeń Neuroformy wspierają
badania naukowe (m.in. Stryła i Banaś, 2015).
Innowacyjny moduł terapii lustrzanej
Moduł terapii lustrzanej to specjalistyczne ćwiczenia dedykowane
zwłaszcza pacjentom po udarze. Tradycyjne lustro zostało
zastąpione kamerą i ekranem. Dzięki zaawansowanej analizie
i transformacji obrazu pacjent z połowicznym niedowładem
widzi na ekranie własne odbicie lustrzane, na którym niesprawna
kończyna porusza się symetrycznie i w takim samym zakresie, jak
sprawna. Skuteczność terapii lustrzanej w Neuroformie została
udowodniona naukowo (Opara i in. 2016).

Korzyści dla placówki:
• Zwiększenie konkurencyjności: Neuroforma poszerza ofertę
o innowacyjną rehabilitację z wykorzystaniem technologii
wirtualnej rzeczywistości i biofeedbacku.
• Podniesienie skuteczności usług: Neuroforma łączy
doświadczenie i wiedzę ekspertów oraz najnowsze osiągnięcia
naukowe i technologiczne.
• Zwiększenie efektywności finansowej: wystarczy jedno
kompleksowe narzędzie, aby prowadzić zabiegi z wielu
obszarów, z różnymi grupami pacjentów.

Trening kontroli równowagi

Korzyści dla terapeuty:

Moduł kontroli równowagi z platformą posturograficzną
to rozszerzenie podstawowego stanowiska Neuroforma. Celem
ćwiczeń jest poprawa czucia głębokiego, utrwalanie właściwych
wzorców ruchowych i wzmacnianie mięśni posturalnych. Część
ćwiczeń zawiera zadania wykonywane kończynami górnymi przy
jednoczesnej konieczności kontrolowania równowagi. Moduł
doskonale uzupełnia rehabilitację pacjentów neurologicznych
i ortopedycznych oraz seniorów.

• Usprawnienie
przebiegu
rehabilitacji:
Neuroforma
automatycznie zbiera informacje o przebiegu i rezultatach
ćwiczeń i przechowuje je w profilach pacjentów.
• Zwiększenie kontroli nad ćwiczeniami: terapeuta decyduje
o tym, jak będzie wyglądać ćwiczenie, a Neuroforma
odpowiednio prezentuje zadanie i na bieżąco koryguje
pacjentów.
• Lepsze wykorzystanie potencjału specjalisty: różnorodne
ćwiczenia, łączące zadania z wielu obszarów rehabilitacji
pozwalają terapeucie w pełni wykorzystać swoje umiejętności
i prowadzić efektywną terapię różnych funkcji jednocześnie.

Korzyści dla pacjentów:
• Zwiększenie zadowolenia i zaangażowania: atrakcyjne
zadania w formie prostych gier, uzupełnione o subtelne
elementy motywacyjne zmieniają monotonne ćwiczenia
w motywujące wyzwania.
• Zwiększenie
skuteczności
zabiegów:
intensywna,
wielowymiarowa, zweryfikowana klinicznie rehabilitacja
z Neuroformą prowadzi do szybszego osiągnięcia postępów,
a efekty widoczne są w wielu aspektach funkcjonowania
pacjenta.
• Podkreślenie postępów: jasne statystyki z ćwiczeń,
automatyczne dostosowanie poziomu trudności do optimum
pacjenta oraz proste raporty z postępów uwidaczniają nawet
niewielkie postępy rehabilitacji.
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Neuroforma

Nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych
i kontroli równowagi

Funkcjonalności Neuroformy:
Tworzenie profili pacjentów
Wszystkie informacje o pacjencie i jego ćwiczeniach przechowywane są w jego
profilu. Liczba profili jest nieograniczona.
Tworzenie sesji treningowych
Różnorodna baza ćwiczeń daje ogromy wybór. Jasny podział na kategorie
i przejrzysty interfejs gwarantują szybkie odnalezienie zadań odpowiednich dla
każdego pacjenta.

Oprogramowanie Neuroforma:
•
•
•
•
•
•
•

rehabilitacja neurologiczna,
rehabilitacja neuropsychologiczna,
fizjoterapia,
geriatria,
rehabilitacja pourazowa,
rehabilitacja ortopedyczna,
wsparcie rozwoju dzieci
z niepełnosprawnością,
• profilaktyka prozdrowotna.

Wyposażenie podstawowe:
•
•
•
•

oprogramowanie Neuroforma,
duży wyświetlacz,
system informatyczny,
system optyczny w technologii 3D.

Pomoce multimedialne
Baza pomocy multimedialnych w postaci filmów instruktażowych wspiera pacjentów
na początkowym etapie pracy z Neuroformą, później mogą one zostać wycofane.
Dzięki nim pacjent poznaje cel każdego ćwiczenia oraz prawidłowy sposób jego
wykonania.
Wybór parametrów ćwiczeń
Decyzja o wyjściowym poziomie trudności, liczbie powtórzeń i zakresie ruchów
pozostaje po stronie terapeuty. Jeśli ćwiczenie okaże się zbyt łatwe lub zbyt trudne,
inteligentne algorytmy systemu odpowiednio je zmodyfikują. 28 zróżnicowanych
poziomów trudności gwarantuje precyzyjne dostosowanie do aktualnej sprawności
każdego pacjenta.

Rozszerzenie - moduł kontroli
równowagi:
•
•
•
•
•

dodatkowy zestaw ćwiczeń,
moduł pomiarów parametrów,
związanych z kontrolą równowagi,
bezprzewodowa platforma posturograficzna,
składana barierka asekuracyjna.

Automatyczna sesja treningowa
System informatyczny prezentuje kolejne ćwiczenia zgodnie z wprowadzonymi
ustawieniami. W przerwach między zadaniami wyświetla podpowiedzi, statystyki
i zachęcające komunikaty.
Automatyczna korekcja postawy
System optyczny wykrywa pozycję pacjenta i dostosowuje do niej widok na ekranie.
Jeśli pacjent w trakcie ćwiczenia zmieni pozycję na nieprawidłową, zostanie
natychmiast skorygowany.
Wizualizacja rezultatów ćwiczeń
Po zakończeniu sesji terapeuta może wspólnie z pacjentem obejrzeć osiągnięte
wyniki na przejrzystych wykresach i przeanalizować postępy w każdym
z wykonanych zadań.
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Rozszerzenie - ramię odciążające:
• urządzenie
funkcjonalne
odciążające
kończynę górną: regulowany stopień
odciążenia i praca we wszystkich
płaszczyznach.

Reflex On

System do treningu kognitywnego

Reflex On to najbardziej innowacyjny na
świecie system do treningu kognitywnego.
Technologia oparta o rzeczywistość wirtualną,
stanowi unikatową koncepcje pozwalającą
na trening funkcji poznawczych, w tym
refleksu, podzielności uwagi oraz zdolności
do koncentracji. Wszystkie zastosowane
rozwiązania opierają się na sprawdzonych
mechanizmach
neurobiologicznych
oraz
wprowadzane są na podstawie badań
naukowych.

Zalety systemu:
• technologia VR oparta o system Oculus,
• w pełni trójwymiarowe środowisko pracy,
• przemyślane zadania treningowe
ukierunkowane na progres.

"W ciągu ostatnich lat naukowcy wykazali, że trening mózgu z ćwiczeniami
opartymi na śledzeniu obiektów w środowisku 3D poprawia funkcje poznawcze.
Poprawione obszary poznawcze obejmują uwagę i percepcję, szybkość
przetwarzania informacji oraz kilka aspektów funkcji pamięci. Udoskonalenie
zostało udowodnione nie tylko u sportowców zawodowych, u których
wykazano znaczny postęp ich działania, ale także u zdrowych osób podczas
ich codziennych czynności. Ponadto, w populacji osób zdrowo starzejących się,
zauważalny jest fakt, że funkcje poznawcze pogarszają się z upływem czasu.
Trening mózgu za pomocą tych ćwiczeń pozwala poprawić i odzyskać utracone
wyniki, a także wpływa pozytywnie na integrację społeczną.
System śledzenia obiektów wirtualnej rzeczywistości umożliwia wykonywanie
zadań i ćwiczeń w wirtualnym środowisku 3D i pozwala wszystkim, młodym
lub starszym, profesjonalnym sportowcom lub amatorom, regularnie trenować
i ulepszać funkcje poznawcze mózgu. Zestaw słuchawkowy kompatybilny
z rzeczywistością wirtualną (zwany również HMD) umożliwia śledzenie obiektów
w unikalnym środowisku 3D. Poziom złożoności ćwiczeń można ustawić
oraz dokonywać jego progresji w oparciu o wyniki i profil użytkownika. Dlatego
też, Neuron Academy International pozwala tworzyć spersonalizowane profile
i śledzić postępy poznawcze mózgu użytkownika i pomaga mu poprawić wyniki
w czasie."

Cele terapii Reflex On:
Poprawa plastyczności mózgu

Trening kognitywny

Poprawa koncentracji

Poprawa refleksu

Szybsza nauka

Marc Levivier, MD, PhD Profesor neurochirurgii Lozanna, Szwajcaria

Wizualizacja VR w okularach OCULUS
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Splinty

Metoda Margaret Johnstone, stabilizatory pneumatyczne

Splinty Urias® to stabilizatory pneumatyczne służące do unieruchamiania
spastycznych lub wiotkich kończyn dolnych lub górnych. Zostały stworzone
i zastosowane po raz pierwszy w latach 70-tych XX wieku przez Margaret
Johnstone jako narzędzie wspomagające procesy nabywania właściwych nawyków
motorycznych przez pacjentów po udarze mózgu.
Metoda Margaret Johnstone, bazująca na metodzie Bobath, jest innowacyjna dzięki
zastosowaniu Splintów Urias® jako narzędzia niezbędnego do prawidłowego
przeprowadzenia ćwiczeń, polega na pracy od podstaw, jak najczęstszym
powtarzaniu ćwiczeń (nawet bez udziału terapeuty) oraz na stosowaniu pozycji
ułożeniowych zapobiegających przykurczom. Johnstone zaobserwowała, że
wielu pacjentów poudarowych podczas wykonywania codziennych czynności
używa jedynie sprawnej strony ciała, co prowadzi do wyuczonego nieużywania
strony porażonej oraz utrudnia przywrócenie jej funkcjonalności, a co za tym
idzie powodując usztywnienie mięśni, przykurcze i powstanie chronicznych
stanów bólowych. Dalsze badania udowodniły, że stosowanie ćwiczeń o wielu
powtórzeniach na wczesnym etapie rekonwalescencji, połączone ze stymulacją
osłabionych lub porażonych mięśni za pomocą stabilizatorów pneumatycznych,
pozwala na osiągniecie długotrwałej i znaczącej poprawy funkcji motorycznych
porażonej kończyny.

Cechy charakterystyczne metody Margaret Johnstone:
• opracowanie ćwiczeń bazujących na schemacie neurofizjologicznego rozwoju
dziecka,
• aktywny udział pacjenta w procesie leczenia,
• zaangażowanie rodziny w proces terapeutyczny,
• liczne ćwiczenia wymagające zaangażowania wszystkich kończyn
(czworakowanie, klękanie, przetaczanie się),
• zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę i terapię stawu barkowego.

Splinty Urias® to 2- lub 1-komorowe stabilizatory na kończyny dolne lub górne,
wykonane z plastycznego PVC. Podczas nadmuchiwania komór wewnętrzna,
miękka warstwa, idealnie dopasowuje się do kończyny pacjenta, zapewniając
równomierny na całym obwodzie kończyny nacisk, a zastosowanie przezroczystego
materiału umożliwia ciągłą kontrolę poprawności ułożenia kończyny. Splinty mogą
być nadmuchiwane ustnie, lub za pomocą ręcznej pompki z manometrem, jednak
wtedy maksymalne ciśnienie nie może przekroczyć 40 mmHg.

Zalety stosowania:
• zapewnienie poprawnej fizjologicznie stabilizacji kończyn z wiotkością /
spastycznością podczas terapii, co pozwala na skoncentrowanie się na
pozostałych partiach ciała pacjenta,
• w spastyczności zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśniowego,
w wiotkości pobudzanie obniżonego napięcia mięśniowego poprzez stymulację
proprioceptorów, uzyskane dzięki stałemu i równomiernemu naciskowi na
kończynę,
• bierne utrzymanie odpowiedniej długości tkanek miękkich dzięki ułożeniu
i utrzymaniu kończyny w pożądanej pozycji,
• kontrola nad współistniejącymi ruchami dodatkowymi,
• umożliwienie wczesnego obciążania kończyny niesprawnej,
• pomoc w odzyskaniu kontroli nad zrównoważeniem ciała,
• poprawa czucia, redukcja obrzęku.
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Splinty

Stabilizatory pneumatyczne

Wskazania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akcesoria:

terapia poudarowa,
mózgowe porażenie dziecięce,
ortopedia,
reumatologia,
stwardnienie rozsiane,
chirurgia dłoni,
obrzęki,
zaburzenia chodu u dzieci,
inne schorzenia neurologiczne.

70-010-0 zestaw Splintów do opieki nad pacjentem po udarze, z torbą. Zawiera:
70-001-0, 70-002-0, 70-003-0, 70-004-1, 70-005-0, 70-006-0, 70-008-0, 70-009-0.

• 75-020-0 zestaw zawierający 1 filtr
i 20 ustników do nadmuchiwania Splintów
Urias®,
• 75-000-0 opakowanie 100 ustników do
nadmuchiwania Splintów Urias®,
• 75-011-0 opakowanie 5 filtrów
zapobiegających nadmiernemu
zawilgotnieniu Splintów Urias® podczas
nadmuchiwania.

Dane techniczne:
Splinty Urias dla dorosłych
Nr referencyjny:

Kończyna:

Ilość komór:

Długość1)
[cm]:

Średnica1)
[cm]:

Dł. stopy1)
[cm]:

70-109-0S

palce

1

14

5

-

70-005-0

dłoń

2

25

20

-

70-009-0

dłoń i nadgarstek

2

30

23

-

70-003-0

przedramię

1

53

21

-

70-103-0

przedramię

2

53

21

-

70-004-0

łokieć

1

40

21

-

70-001-0

cała KG

1

80

21

-

70-002-0

cała KG

1

70

21

-

70-101-0

cała KG

2

81

21

-

70-102-0

cała KG

2

72

21

-

70-008-0

stopa z palcami

1

32

20

42

70-108-0

stopa, otwarte palce

2

28

21

21

70-006-0

KD bez stopy

2

70

23/30

-

70-007-0

KD bez stopy

2

60

20/28

-

71-002-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

91

32

40

70-012-0

KD ze stopą, otwarte palce, podeszwa2)

1

93

32

38

Kończyna:

Ilość komór:

Długość1)
[cm]:

Średnica1)
[cm]:

Dł. stopy1)
[cm]:

Splinty Urias dla niemowląt i dzieci
Nr referencyjny:
70-109-0D

palce

2

4

15

-

74-019-0

dłoń

2

15

20

-

74-020-0

cała KG

1

20

14

-

74-030-0

cała KG

1

30

14

-

74-040-0

cała KG

1

40

14

-

74-050-0

cała KG

1

50

14

-

74-120-0

stopa, otwarte palce

1

20

20

26

73-020-0

KD bez stopy

1

20

10

-

73-030-0

KD bez stopy

1

30

10

-

73-040-0

KD bez stopy

1

40

10

-

74-230-0

KD bez stopy

2

40

18

-

74-240-0

KD bez stopy

2

30

18

-

74-250-0

KD bez stopy

2

50

23/28

-

73-125-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

25

16

19

73-135-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

35

16

19

73-145-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

45

16

19

74-140-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

40

16

19

74-150-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

50

19

25

74-160-0

KD ze stopą, otwarte palce

1

60

19

26

Legenda: 1) tolerancja dla rozmiaru 5%, 2) splint umożliwiający chodzenie.
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MOOVIE

Klocki rozwojowo-rehabilitacyjne

Klocki rozwojowo-rehabilitacyjne MOOVIE
zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju dzieci,
u których nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu
ośrodkowego układu nerwowego i zaburzenia
motoryczne
o
podłożu
sensorycznym.
Przeznaczone są do terapii zajęciowej
z dziećmi, głównie w wieku przedszkolnym.
Wczesna
interwencja
rehabilitacyjna
w postaci ukierunkowanej zabawy pozwala na
usprawnienie i wyrównanie deficytów u dzieci
z dysfunkcjami. Zestawy MOOVIE umożliwiają
przygotowanie ćwiczeń dostosowanych do
potrzeb i wymagań każdego pacjenta.

Dane techniczne:

Cechy charakterystyczne:
• modułowa budowa – łatwe w łączeniu i rozłączaniu elementy,
• minimalne gabaryty po złożeniu i maksymalna różnorodność zabaw i ćwiczeń
po rozłożeniu,
• łatwość w utrzymaniu czystości,
• odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
• trwałe, atestowane materiały (pianka polietylenowa, typ: WU 45 XPE),
• minimalna ilość bodźców barwnych – jednolity kolor pozwala wyciszyć się
i skoncentrować na ćwiczeniach,
• wyroby spełniają wymagania wyrobu medycznego,
• deklaracja zgodności CE,
• zestaw został zastrzeżony jako wzór użytkowy o nr W.124682.

Przeznaczenie/Zastosowanie:
Zestawy są dedykowane dla profesjonalnego użytkownika.
MOOVIE 23 z powodzeniem sprawdzi się w obszernych pomieszczeniach, takich
jak: sala gimnastyczna i przedszkolna, gabinet rehabilitacyjny, sanatorium. MOOVIE
15 przeznaczony jest do mniejszych przestrzeni: mieszkań, małych gabinetów
rehabilitacyjnych lub świetlic w szpitalach dziecięcych.
Zestawy rehabilitacyjne MOOVIE można również stosować w środowisku wodnym.
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom doskonale utrzymują się na powierzchni
i szybko schną.
Przykłady ćwiczeń: http://moovie.edu.pl/cwiczenia/
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Klocki rozwojowo-rehabilitacyjne MOOVIE
dostępne są w dwóch wariantach - REF 23 oraz
REF 15. Moduły obydwu zestawów można łączyć
ze sobą przy pomocy wpustów i wypustów
(takich jak w układankach typu puzzle).

Klocki zapewniają ogólnorozwojowe
wsparcie, które obejmuje:
• usprawnianie motoryki (małej i dużej),
• wzmacnianie układu nerwowego,
• kształcenie
i
utrwalanie
orientacji
w schemacie ciała i przestrzeni,
• rozwijanie percepcji ruchowo-słuchowowzrokowej,
• integrację grupy rówieśniczej.

Przeciwwskazania:
• pacjenci, z którymi współpraca
ograniczona lub niemożliwa,
• przerwanie ciągłości naskórka,
• stany po złamaniach i operacjach,
• zerwanie mięśni oraz ścięgien.

jest

MOOVIE

Klocki rozwojowo-rehabilitacyjne

MOOVIE REF 23

MOOVIE REF 15

23 elementy, wymiary po złożeniu: Ø1080 mm, wys. 480 mm

15 elementów, wymiary po złożeniu: Ø900 mm, wys. 300 mm

Duży zestaw klocków rozwojowo-rehabilitacyjnych składający
się z 23 elementów:

Mały zestaw klocków rehabilitacyjnych składający się z 15
elementów:

Element A
1/2 zewnętrznej obręczy walca
1 szt., wys. 480 mm
Element B
1/2 zewnętrznej obręczy walca
4 szt., wys. 120 mm
Element C
Walec wewnętrzny
1 szt., wys. 480 mm
Element D
1/6 środkowej obręczy walca
2 szt., wys. 480 mm
Element E
Ósemka – łącznik
3 szt.
E1 – wys. 80 mm
E2 – wys. 160 mm
E3 – wys. 240 mm

Element A
1/2 zewnętrznej obręczy walca
1 szt., wys. 320 mm
Element B
1/4 zewnętrznej obręczy walca
1 szt., wys. 320 mm
Element C
1/4 zewnętrznej obręczy walca
2 szt., wys. 160 mm
Element D
1/2 środkowej obręczy walca
1 szt., wys. 320 mm
Element E
1/4 środkowej obręczy walca
6 szt.,
E1 – 2 szt. wys. 60 mm
E2 – 2 szt. wys. 100 mm
E3 – 2 szt. wys. 160 mm

Element F
1/6 środkowej obręczy walca
3 szt.
F1 – wys. 80 mm
F2 – wys. 160 mm
F3 – wys. 240 mm
Element G
1/6 środkowej obręczy walca
3 szt.
G1 – wys. 80 mm
G2 – wys. 160 mm
G3 – wys. 240 mm
Element H
1/6 środkowej obręczy walca
6 szt.
H1 – 2 szt. wys. 80 mm
H2 – 2 szt. wys. 160 mm
H3 – 2 szt. wys. 240 mm

Element F
Walec wewnętrzny
3 szt.
F1 – 2 szt. wys. 60 mm
F2 – 2 szt. wys. 100 mm
F3 – 2 szt. wys. 160 mm
zamienne.
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Tumble Forms 2

Akcesoria do rehabilitacji neurologicznej

1. Siedzenie
Siedzenie jest najważniejszą czynnością do opanowania podczas procesu rozwoju
ruchowego. Wymaga odpowiedniej kontroli położenia głowy i tułowia, stabilności
miednicy i właściwej postawy z zachowaniem równowagi. Samodzielny siad
umożliwia wykonywanie szerokiej gamy aktywności obejmujących różne poziomy
koordynacji wzrokowo-ruchowej, zapewniając jednocześnie swobodę rąk.

2. Pozycjonowanie
Pozycjonowanie zapewnia realizację wielu celów terapeutycznych. Może być użyte
do przywrócenia naturalnej kontroli motorycznej, podczas sekwencji rozwojowej,
a także w celu zapewnienia lub podtrzymania wymaganej stabilności w przypadku
braku kontroli motorycznej.
Pozycjonowanie pomaga rozwijać odpowiednie napięcie mięśniowe i zapobiegać
deformacjom, poprawia zakres ruchu przez utrzymanie poprawnej pozycji
ciała, redukuje wpływ patologicznych odruchów. Kliny są jednymi z najbardziej
wszechstronnych narzędzi terapii, stosowanymi jako alternatywa siadu u pacjentów
bez kontroli tułowia i położenia głowy. Istnieje wiele potencjalnych zastosowań
klinów, ograniczonych jedynie możliwościami użytkownika.

Zastosowanie klinów:
•
•
•
•

przenoszenie ciężaru ciała na kończyny górne,
ułatwianie unoszenia głowy i wykonywania kontrolowanych ruchów,
wspieranie rozciągania bioder i kolan,
kształtowanie umiejętności obracania się.

3. Pionizacja
Pozycja stojąca oferuje wiele korzyści fizycznych i psychicznych. Umożliwia
przenoszenie ciężaru ciała na stopy, co pozwala redukować nienaturalne
napięcia mięśniowe, wspierając jednocześnie poprawne ułożenie bioder i kolan.
Wspomagana pozycja stojąca uwalnia ręce i ułatwia prostowanie szyi i podnoszenie
głowy. Z psychologicznego punktu widzenia pozycja wyprostowana stymuluje
aktywność poznawczą, zachęca do komunikacji i podnosi poziom socjalizacji
(umożliwiając komunikację twarzą w twarz).

4. Mobilność
Wszystkie dzieci są ciekawe swojego środowiska i chętnie odkrywają nowe rzeczy.
Produkty Tumble Forms pozwalają dzieciom poruszać się samodzielnie i bezpiecznie
badać otoczenie. Ruch wspomaga rozwój percepcji i funkcji wzrokowych,
jednocześnie rozwijając prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową.

5. Integracja sensomotoryczna
Zmysły nie działają oddzielnie. Współpracują ze sobą tworząc złożony obraz tego
kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i co dzieje się dookoła. Integracja sensomotoryczna to
organizacja informacji pochodzących ze wszystkich zmysłów. Stymulacja błędnika
jest kluczowym elementem tej terapii. Ten typ stymulacji wpływa nie tylko na układ
równowagi, ale także większość innych systemów (wzrok, słuch, propriocepcję).
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Integracja sensomotoryczna

Zestawy i akcesoria

Zestaw do terapii metodą integracji sensorycznej jest zbiorem urządzeń
i przyrządów zapewniających terapeucie stworzenie środowiska do skutecznej
terapii.
Większość urządzeń wymaga starannego umocowania i stałej dbałości
o bezpieczeństwo ćwiczących. Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na swobodne
rozmieszczenie sprzętu nawet w małych salach gimnastycznych przeznaczonych
do terapii integracji sensorycznej.
Zestaw zapewnia warunki nie tylko do prowadzenia terapii indywidualnej ale
i grupowej. Dzieci mogą (za zgodą terapeuty) korzystać samodzielnie z takich
przyrządów jak duże klocki, materace i kształtki rehabilitacyjne.

Zestaw GSI typ „T” - wersja standard STZ-2*
Skład zestawu GSI typ „T”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawieszenie z zawiesiami (6 haków) - STZ-2,
platforma wisząca - PW-1,
huśtawka terapeutyczna HT-1,
huśtawka "T" HTT-1,
konik KN - 1,
hamak terapeutyczny HK-1,
helikopter HR-1,
deska do ćwiczeń równoważnych RW-1,
deska rotacyjna DR-1,
trampolina TP-1,
deskorolka DK-1,
beczka BA-1,
materace składane - MRS-01 - 3 szt.,
klin KR-30,
gruszka rehabilitacyjna GR-1,
piłki do stymulacji sensoryczne - 5 szt.,
piłki gimnastyczne - 2 szt.

Zestaw GSI typ „U” - wersja podstawowa STZ-1*
Skład zestawu GSI typ „U”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawieszenie z zawiesiami (3 haki) - STZ-1,
platforma wisząca - PW-1,
huśtawka terapeutyczna HT-1,
huśtawka "T" HTT-1,
konik KN-1,
hamak terapeutyczny HK-1,
helikopter HR-1,
deska do ćwiczeń równoważnych RW-1,
deska rotacyjna DR-1,
trampolina TP-1,
deskorolka DK-1,
beczka BA-1,
materace składane - MRS-01 -3 szt.,
klin KR-30,
gruszka rehabilitacyjna GR-1,
piłki do stymulacji sensoryczne - 5 szt.,
piłki gimnastyczne - 2 szt.

*zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają w pełni wyposażone sale. Dokładny skład
zestawu wynika z list obok.
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Integracja sensomotoryczna
Zawieszenie z zawiesiami TYP „T” wersja standard STZ-2
Zawieszenie z zawiesiami w wersji "T" to metalowa konstrukcja wykonana w formie
rozbieralnego stojaka, wyposażona w dodatkowe ramię z podporą zwiększającą
do sześciu ilość stanowisk do podwieszeń urządzeń, stosowanych
w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych w terapii metodą SI.
Konstrukcja spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych, lakierowana
proszkowo. Całość jest rozbieralna. Zabezpieczona osłonami antyfrazowymi
z miękkiej pianki obciągniętej łatwo zmywalnym materiałem. Posiada sześć haków
do podwieszania.

Dane techniczne:
Długość [cm]:

292

Wysokość [cm]:

242

Szerokość [cm]:

352

Waga [kg]:

180

Zawieszenie z zawiesiami TYP „U” wersja podstawowa STZ-1
Zawieszenie z zawiesiami znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych,
które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą
SI. Metalowa konstrukcja wykonana w formie rozbieralnego stojaka, służąca
do podwieszania urządzeń stosowanych w rehabilitacji zaburzeń integracji
czynności zmysłowych w terapii metodą SI.
Różnorodność zawiesi predysponuje do wielozmysłowej stymulacji. Konstrukcja
spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych, lakierowana proszkowo.
Całość jest rozbieralna. Zabezpieczona osłonami antyfrazowymi z miękkiej pianki
obciągniętej łatwo zmywalnym materiałem. Posiada trzy haki do podwieszania.

Platforma wisząca PW-1
Platforma wisząca przeznaczona jest do dostarczania biernej stymulacji
przedsionkowej dzieciom o obniżonej sprawności ruchowej.

Dane techniczne:
Długość [cm]:

292

Wysokość [cm]:

242

Szerokość [cm]:

352

Waga [kg]:

180

Beczka BA-1
Przyrząd umożliwia jednoczesną pracę nad podstawowymi trzema układami zmysłu:
przedsionkowym, czucia powierzchniowego, uczucia głębokiego. Przyczynia się
do wspomagania prawidłowej regulacji napięcia mięśniowego, wspomaga budowę
schematu ciała oraz kształtuje reakcje prostowania: nastawcze, równoważne oraz
obronnego podporu.

Dane techniczne:
Średnica zewnętrzna [cm]:

60

Średnica wewnętrzna [cm]:

42

Długość [cm]:

60
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Deska do ćw. równoważnych - kołyska duża RW-1
Deska do ćwiczeń równoważnych przeznaczona jest do ćwiczeń równowagi
w różnych pozycjach - od leżącej do stojącej. Deska do ćwiczeń równoważnych
znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych które specjalizują się
w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI.

Dane techniczne:
Wysokość [cm]:

13,5

Szerokość [cm]:

48,5

Długość [cm]:
Waga [kg]:
Max. obciążenie [kg]:

118
9
150

Deska rotacyjna DR-1
Deska rotacyjna przeznaczona do wykonywania Testu Oczopląsu Porotacyjnego
wg J. Ayres oraz do ćwiczeń wspomagających układ przedsionkowy
i proprioreceptywny. Ponadto stymuluje przekroczenie linii środkowej ciała oraz
kształtuje obustronną koordynację.

Dane techniczne:
Wysokość [cm]:

11

Szerokość [cm]:

50

Długość [cm]:

50

Waga [kg]:

7,5

Max. obciążenie [kg]:

100

Gruszka GR-1
Gruszka rehabilitacyjna do terapii SI wprowadza stymulację taktylną. Wspomaga
proces somatognozji oraz ułatwia pracę przy zachowaniu symetrii ciała kształtując
linię środkową ciała, a później integrację, koordynację obustronną. Gruszka
rehabilitacyjna wypełniona jest miękkim granulatem piankowo-styropianowym,
pokryta skóropodobną, wytrzymałą a zarazem miękką tkaniną. Doskonale
dopasowuje się do ciała.

Dane techniczne:
Średnica [cm]:

11

Wysokość [cm]:

50

Hamak terapeutyczny HK-1
Podwieszony punktowo na haku za pomocą karabińczyka hamak służy do relaksacji
wywoływanej przez wrażenia proprioceptywne i linearną stymulację przedsionkową
oraz do ćwiczeń wzmacniających obustronną koordynację ruchową, konwergencję
oczu.

Dane techniczne:
Szerokość [cm]:
Wysokość linki [cm]:

100
40
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Helikopter HR-1
Przyrząd w formie specjalnych podwójnych szelek zamocowanych przy pomocy
kompletu linek. Linki zakończone karabińczykiem umożliwiającym zaczepienie
helikoptera za pośrednictwem szakli z rolką na hakach konstrukcji wsporczej
zawieszenia.

Huśtawka Grzybek HTG
Przyrząd przeznaczony do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń
integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń
przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Huśtawka Opona HTO-02
Huśtawka Opona umożliwia różne kierunki ruchu, przeznaczona jest do stymulacji
układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Poprawia dużą motorykę
i koordynację wzrokowo – ruchową.

Huśtawka Parówka HTP-01
Huśtawki terapeutyczne należą do podstawowych narzędzi pracy terapeuty SI.
Używane są do stymulacji przedsionkowej, poprawy reakcji równoważnych oraz
ćwiczenia koordynacji ruchowo-wzrokowej. Popularna i lubiana przez terapeutów
forma huśtawki. Używana głównie do ćwiczenia u dzieci pozycji zgięciowej
oraz stymulacji przedsionka. Wzmacnia mięśnie.

Huśtawka terapeutyczna HT-1
Huśtawka terapeutyczna umożliwia różne kierunki ruchu, włącznie z rotacją.
Przeznaczona do stymulacji przedsionkowej i proprioreceptywnej. Może być
stabilna przy zastosowaniu tzw. stabilizatorów lub zmienna i nieprzewidywalna
w kierunku ruchu. Huśtawka wykonana w formie lakierowanej proszkowo stalowej
ramy do której zamocowano siedzisko.
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Huśtawka-T HTT-1
Przyrząd przeznaczony do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń
integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń
przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Huśtawka
T ma kształt odwróconej litery T.

Dane techniczne:
Długość siedziska [cm]:

85

Szerokość siedziska [cm]:

20

Średnica słupka [cm]:

16

Wysokość słupka [cm]:

60

Waga [kg]:
Max. obciążenie [kg]:

8
100

Konik KN-1
Konik przeznaczony do pracy metodą SI, poprzez którą układ nerwowy i mózg
uczą się i integrują wrażenia zmysłowe, nabywają doświadczenia w ich celowym
wykorzystaniu. Przyrząd ten służy do ćwiczeń mających nauczyć mózg właściwego
reagowania na bodźce zewnętrzne. Konik ma kształt podłużnej belki wykonanej ze
sklejki.

Dane techniczne:
Długość [cm]:

158

Szerokość [cm]:

24

Wysokość [cm]:

30

Waga [kg]:

14

Zakres regulacji [cm]:

40

Max. obciążenie [kg]:

150

Deskorolka DK-1
Przeznaczona do wspomagania terapii bazalnej (stymulacja taktylna,
proprioreceptywna,
westybularna).
Umożliwia
jednoczesną
stymulację
podstawowych trzech zmysłów. Ponadto kształtuje: napięcie posturalne,
koordynację bilateralną, schemat ciała oraz świetnie wspomaga planowanie
motoryczne.

Materac jednoczęściowy MR-04
Materace gimnastyczne przeznaczone są do wykonywania różnorodnych ćwiczeń,
np. w pozycji leżącej, klęcznej i siedzącej. Materace wykonane są z pianki
poliuretanowej. Materiał wierzchni wykonany jest z tkaniny skóropodobnej.

Dane techniczne:
Długość [cm]:

200

Szerokość [cm]:

100

Wysokość [cm]:

10
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Hocoma Total Solution

INTENSYWNOŚĆ = POWTÓRZENIA x ZAANGAŻOWANIE
Hocoma - światowy lider w dziedzinie sprzętu do neurorehabilitacji poszukuje rozwiązań, w których pomagając ludziom przy pomocy
zaawansowanej technologii, wprowadza funkcjonalną terapię ruchową na zupełnie inny poziom. Technologie te umożliwiają ludziom już
dziś jeszcze bardziej intensywne ćwiczenia, ponieważ maksymalizują motywację, dzięki czemu mogą oni osiągnąć to co do tej pory było
niemożliwe.

USŁUGI KLINICZNE
Aby pomóc jak najlepiej wykorzystać nasze rozwiązania,
oferujemy doradztwo w zakresie integracji klinicznej, a także
ciągłą edukację oraz szkolenia krajowe i zagraniczne.

Przeglądy prewencyjne:
• utrzymuj bezpieczeństwo operacyjne i wydajność produktu,
• zmniejsz przestoje dzięki wymianie części zużywających się,
• uaktualnij do najnowszych wersji oprogramowania.

USŁUGI BADAWCZE
Badania napędzają rozwój. Wsparcie w zakresie badań pomaga
w rozpoczęciu projektów badawczych.
Urządzenia Hocoma zawsze były prekursorami dla
nowych technologii w rehabilitacji i dlatego wzbudziły duże
zainteresowanie, nie tylko wśród klinicystów, ale także
w środowisku badawczym. Z dumą możemy powiedzieć, że
do dziś opublikowano ponad 500 artykułów recenzowanych
w czasopismach, które zawierają nasze urządzenia, a firma
Hocoma współpracuje z najbardziej uznanymi instytucjami
badawczymi na świecie. Dział badań klinicznych jest Twoim
partnerem w zakresie zarządzania wiedzą, zarządzania próbami
klinicznymi, ekspertyz badań klinicznych i zarządzania zdarzeniami
naukowymi.
Szukasz dowodów klinicznych dotyczących urządzeń Hocoma?
W tym celu Hocoma stworzyła platformę wiedzy Hocoma,
w której udostępnione wszystkie dostępne informacje naukowe
i regularnie przedstawiane są nowo opublikowane artykuły.
www.knowledge.hocoma.com

WSPARCIE TECHNICZNE
Oferujemy spokój. Dzięki naszemu całodobowemu wsparciu
technicznemu i regularnej konserwacji możesz trzymać się swoich
procedur klinicznych bez zakłóceń.

Pomoc techniczna:
• polegaj na całodobowej pomocy przez telefon,
• korzystaj ze zdalnych narzędzi diagnostycznych.

Pomoc zdalna:
• skrócenie czasu przestojów dzięki udoskonalonej diagnostyce,
• skorzystaj z porady technicznej w czasie rzeczywistym przez
telefon.
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Wieloletni spokój:
• polegaj na nawet 10-letnim okresie gwarancji,
• weź udział w programie ciągłego doskonalenia Hocoma.

Integracja sieciowa:
• skorzystaj z sieci lokalnej z dostępem do Internetu lub bez
niego,
• drukowanie raportów treningowych na drukarkach sieciowych,
• połączenie wielu produktów.

USŁUGI BIZNESOWE
Rozpoczęcie może być trudne. Wspieramy Cię w budowaniu
twojego projektu rehabilitacyjnego na solidnym podłożu - od
małych klinik po duże szpitale.

USŁUGI FINANSOWE
Twój
status
finansowy
nie
powinien
przeszkadzać
w zapewnieniu najlepszej możliwej terapii. Dzięki naszym różnym
rozwiązaniom finansowym - czy to leasingom, wynajmowi czy
płatności za użytkowanie - możesz utrzymać swoją marżę
finansową i równowagę.

USŁUGI MARKETINGOWE
Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań od razu odróżniasz się
od innych obiektów rehabilitacyjnych. Dzięki naszemu wsparciu
w zakresie PR i komunikacji zapewniamy, że jesteś widoczny
i słyszany.

HOCOMA TOTAL SOLUTION
Hocoma oferuje wydajne rozwiązania i usługi z zaawansowanymi
technologiami do terapii ruchu człowieka w całym kontinuum
rehabilitacji. Wszystkie rozwiązania są opracowywane,
wytwarzane i ciągle ulepszane w ścisłej współpracy
z naukowcami, partnerami klinicznymi i pacjentami. Pomagamy
osiągać większe sukcesy dzięki szerokiej ofercie dedykowanych
usług, zapewniając najlepszą integrację naszych rozwiązań
z procedurami klinicznymi.

Opieka nad
pacjentem

Łóżka rehabilitacyjne
Łóżka rehabilitacyjne zostały zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych wymagających długoterminowej opieki.
Wszystkie modele dają możliwość wielu ustawień leża oferując komfort i funkcjonalność. Są to 4-segmentowe łóżka najwyższej jakości
z eleganckimi, drewnianymi elementami w kolorze bukowym. Wszystkie ustawienia łóżka są regulowane elektrycznie przy pomocy pilota.
Oferujemy łóżka wyposażone w siłowniki na 230 V oraz 24 V, z różną regulacją wysokości leża, różnym maksymalnym obciążeniem.
W naszej ofercie dostępny jest także szeroki wybór praktycznych akcesoriów, np. tablet do serwowania potraw, wieszak kroplówki czy
lampka nocna.

Economic II

Dali II 24 V

Dali Low Entry

Armina III

Westfalia III

Royal
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Łóżka rehabilitacyjne

Inovia

Lippe

Akcesoria do łóżek do opieki długoterminowej:

Blat nałóżkowy

Dodatkowe barierki

Odbojniki

Wysięgnik z trójkątem

Podwyższenie barierek

Lampa przyłóżkowa

Stolik przyłóżkowy

Uchwyt na rękę

Szafka przyłóżkowa
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Materace
Materace pneumatyczne:
Zmiennociśnieniowy materac pęcherzykowy BioFlote™ 2000
przeznaczony jest do profilaktyki i leczenia odleżyn stopnia
I. Jest dedykowany dla osób, które nie wymagają leczenia
długoterminowego. Specjalna, bąbelkowa struktura materaca
umożliwia lepszą cyrkulację powietrza, co pozwala na zmniejszenie
potliwości skóry. Cykliczna zmiana ciśnienia w komorach pobudza
krążenie, redukuje ciśnienie wywierane przez podłoże na tkankę
miękką i zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.

BioFloteTM 4000 to materac z serii BioFlote™ przeznaczony dla
osób wymagających leczenia długoterminowego. Czas cyklu
naśladujący naturalne wzorce snu pozwala uniknąć długotrwałego
ucisku na tkanki miękkie. Dwie strefy samodzielnych komór,
naprzemiennie napełniających się i opróżniających się powietrzem
w 12-minutowym cyklu, doskonale redystrybuują ciśnienie.
System mikrowentylacji umożliwia lepszą cyrkulację powietrza,
co zmniejsza potliwość skóry. Materac został wyposażony
w zawór CPR pozwalający szybko spuścić powietrze w przypadku
nagłych sytuacji zagrożenia życia. BioFloteTM 4000 to komfort
dla użytkownika i skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka
powstawania oraz wspomaganie leczenia odleżyn stopnia II.

Materace piankowe:
Unikalna konstrukcja tego materaca zapewnia użytkownikowi
duży komfort użytkowania i wysoki stopień zabezpieczenia przed
powstaniem odleżyn. Dwie warstwy pianki mają za zadanie:
• górna warstwa wykonana z pianki o średniej gęstości posiada
unikatowy 3-strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który
zmniejsza nacisk na tkankę miękką, poprawia cyrkulację
powietrza utrzymując suchą skórę, niweluje napięcie
powierzchniowe w lędźwiowej części kręgosłupa i miednicy
(dzięki specjalnym napięciom),
• dolna warstwa z pianki o zwiększonej twardości stabilizuje
materac oraz zmniejsza nacisk podłoża na ciało użytkownika.
Świetnie sprawdza się w szpitalach i innych placówkach
medycznych. Stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej
i leczeniu odleżyn stopnia I i II.
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Podkłady higieniczne
Oddychające podkłady higieniczne. Chronią przed przenikaniem
roztoczy i bakterii. Posiadają właściwości antyalergiczne,
wspomagają w zapobieganiu powstawania odleżyn, zabezpieczają
materac przed wsiąkaniem płynów. Podkłady zostały wyposażone
w gumy przytrzymujące materac.

Skład:
Warstwa wierzchnia - 82% bawełna, 18% poliester.
Warstwa nieprzemakalna - 100% poliuretan (PU).

JERSEY

Wymiary [cm]:

Wymiary [cm]:

60x120, 70x140, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200, 200x200, 220x200.

60x120, 70x140, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200, 200x200, 220x200.

STABILE

BASIC

PROD
U

WODOOD

KT

ANTYALER
Y
CZN
GI

T
UK

RNY
PO

PRO
D

FROTTE

Rozmiary [cm]:

Rozmiary [cm]:

60x120, 70x140, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200, 200x200, 220x200.

70x40, 70x70, 70x90, 70x100, 90x140, 90x200.

Opieka nad pacjentem 267

Panele 2000

Panele
nadłóżkowe

Panele 2000 to profesjonalny system szynowo-panelowy
wykonany na podstawie nowoczesnych aluminiowych profili.
Panele przyłóżkowe to przydatne wyposażenie sal chorych dla
osób wymagających szczególnej opieki.

Meden-Opt

System
przywoławczy

System Meden-Opt jest cyfrowym optyczno-akustycznym
systemem przywołania przeznaczonym dla domów opieki,
szpitali oraz sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki swojej budowie jest bardzo prosty zarówno
w instalacji, jak i w obsłudze.

Zastosowanie paneli nadłóżkowych Panele 2000 pozwala na
ergonomiczne rozmieszczenie wokół łóżka pacjenta niezbędnej
aparatury, a także instalacji specjalistycznych takich jak: gazy
medyczne, elektryczność, łączność i sygnalizacja, a także
system intensywnego nadzoru obsługujący większość systemów
przywoławczych.

Cechy charakterystyczne:
Do paneli można dołączyć pełną gamę wyposażenia
dodatkowego m.in.: do systemu 2000 m.in. półki i zestawy
półkowe, uchwyty, wieszaki na kroplówkę, parawan, wieszak na
pompę infuzyjną i inne. Sprzęt jest mocowany do systemu szyn
za pomocą szybkomocujących uchwytów, co umożliwia prosty
montaż i demontaż poszczególnych elementów.
Panele malowane są lakierem proszkowym w kolorze z palety
RAL. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany koloru, wyglądu
oraz unowocześniania poszczególnych elementów systemu.
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•
•
•
•
•
•
•

cyfrowy system oparty na instalacji 2-przewodowej,
stała rejestracja zdarzeń,
sygnalizacja awarii systemu,
sygnalizacja z czujników dymu, zalania itp.,
sygnalizacja alarmów przez SMS (opcja),
komunikacja głosowa (opcja),
wykonanie antybakteryjne (opcja).

Na życzenie przygotowujemy dokumentacje projektowe
oraz udzielamy wsparcia dla inwestorów, architektów
i projektantów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony www.meden.com.pl/link/przyzyw, aby zapoznać się
z pełną ofertą oraz uzyskać więcej informacji na temat systemu
przywoławczego Meden-Opt.

Systemy alarmowe
Teleopieka ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, z niepełnosprawnością, obłożnie chorych oraz innych pacjentów
pozostających w domach opieki społecznej lub prywatnych mieszkaniach.
TREX jest bezprzewodowym system zarządzania alarmami w ośrodkach zdrowia, opartym na wiadomościach tekstowych. Jego
bezprzewodowa technologia umożliwia instalację w krótkim czasie, ponieważ nie wymaga okablowania - w przeciwieństwie do innych
systemów dostępnych na rynku. Doskonale sprawdza się w ośrodkach, które pragną zmodernizować swoje działania poprzez instalację
systemów alarmowych lub wprowadzenie zmian technologicznych. Jego nieograniczony zasięg działania pozwala na swobodne
poruszanie się pracowników po całej placówce, a wszystkie alarmy są wysyłane bezpośrednio na przenośne urządzenie TREX 2G.
Korzystanie z oprogramowania D-TECT umożliwia zapisanie wszystkich alarmów i zdarzeń, co zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę
i zarządzanie dostępnymi zasobami.

TREX 2G

NEO

ATOM

Urządzenie bezprzewodowe, dedykowane
dla pracowników placówek medycznych.
TREX 2G odbiera wszystkie alarmy
w centrum wywołane przez mobilne
urządzenia Neat. Identyfikacja i specyfikacja
alarmów przedstawiana jest w przejrzysty
sposób na wyświetlaczu.

NEO jest terminalem komunikacyjnym
używanym w teleopiece w domach
prywatnych, domach opieki, rezydencjach,
centrach medycznych i sanatoriach.
Uruchomienie alarmu jest niezwykle proste
- przy pomocy jednego przycisku. Osoba,
która odbierze alarm może rozpocząć
rozmowę z pacjentem potrzebującym
pomocy przez urządzenie głośnomówiące.
NEO wyposażony został w głośnik dużej
mocy oraz czuły mikrofon.

ATOM jest przenośnym przyciskiem
alarmowym współpracującym z terminalem
komunikacyjnym NEO. Może być noszony
jako bransoleta lub na szyi. Niewielkie
wymiary, mała waga oraz ergonomiczny
kształt ułatwiają włączenie alarmu w każdej
sytuacji. ATOM jest całkowicie hermetyczny
(IPX7), dlatego może być używany pod
prysznicem lub w wannie. Wersja I-Atom
dodatkowo rejestruje ruch. W przypadku
wykrycia dłuższego bezruchu alarm zostaje
uaktywniony samoczynnie.

D-POS

Czujnik do łóżka / krzesła

D-ATOM

System D-POS przeznaczony jest głównie
do kontroli poruszania się osób cierpiących
na demencję. Wystarczy, że pacjent
założy bransoletkę D-POS a informacje o
wtargnięciu do strefy zastrzeżonej zostaną
przekazane do opiekuna.

Ten bezprzewodowy czujnik ostrzega nas,
gdy pacjent opuści fotel lub łóżko. Istnieje
możliwość konfiguracji czasu powrotu,
dzięki czemu alarm zostanie anulowany
przed jego upływem, co umożliwi
swobodę ruchu niektórych użytkowników.
Czujnik wykrywa najmniejsze ruchy
osoby siedzącej lub leżącej, również te
wynikające z pulsu serca lub oddechowe.
Czasu
pomiędzy
opuszczeniem
łóżka/fotela może być regulowany
w zakresie od 10 s do 90 min.

D-Atom służy do powiadamiania opiekunów
o wtargnięciu osób niepowołanych na
obszar wcześniej skonfigurowany jako
zastrzeżony. Pozwala na konfigurację 16
różnych stref zastrzeżonych.

Opieka nad pacjentem 269

Systemy alarmowe

Czujnik upadkowy

Czujnik padaczkowy EPI-CARE

Czujnik drzwiowy DOOR

Bransoletka
bezprzewodowa,
która
wykrywa moment upadku pacjenta
i automatycznie wysyła alarm. Może być
również skonfigurowana jako przycisk
wzywający pomoc bezpośrednio przez
użytkownika.

To urządzenie w formie opaski alarmuje
opiekunów, pacjent dostaje ataku padaczki.
Dostępny jest również model do instalacji
w łóżku, zalecany dla dzieci poniżej 3 lat.
Czujnik EPI-CARE jest bezprzewodowy.

Powiadamia
pracowników, gdy drzwi
w strefie z ograniczonym dostępem
zostaną otwarte. Zawiera system kontroli
czasu, pozwalający anulować ustawienie
alarmu (na przykład od 08:00 do
22:00 - nieaktywny). Czujnik DOOR jest
bezprzewodowy.

Czujnik ruchu

Czujnik gazu / dymu / wody

NEMO

Czujnik
chroni
wybrane
strefy
o
ograniczonym
dostępie
przed
niepowołanym
wejściem
osób
nieupoważnionych. Może być umieszczony
na podłodze z podpórką. Czujnik jest
bezprzewodowy.

Powiadamia osoby znajdujące się
w budynku o wykryciu zagrożenia
zewnętrznego (gazu, dymu i wody).
Czujniki są dedykowane indywidualnie,
dla jednego zagrożenia.

NEMO to mały i lekki telefon GPS. Polecany
jest wtedy, kiedy potrzebny jest telefon
komórkowy systemu opieki - z lub bez
odbiornika GPS. Świetnie sprawdza się w
każdych warunkach, również w trudniej
dostępnych miejscach. Nemo może
przesłać alarm wywołany z przycisku
na telefonie lub wzbudzony poprzez
zewnętrzny wyzwalacz alarmu.
Telefon Nemo wyposażony w GPS
współpracuje z serwisem internetowym,
który
umożliwia
śledzenie
pozycji
urządzenia w czasie rzeczywistym.
W przypadku włączenia alarmu za
pomocą przycisku na telefonie Nemo
lub wyzwalaczu zewnętrznym - zostaje
nawiązana
zostaje
dwukierunkowa
komunikacja w celu przekazania alarmu
do jednostki centralnej. W przypadku
modelu z wbudowanym modułem GPS przekazywane są także współrzędne.

Czujnik alarmu głosowego
Urządzenie zaprojektowane z myślą o osobach z porażeniem mózgowym lub urazem
mózgu, które nie mogą aktywować alarmu poprzez dotyk, a jedynie za pomocą głosu.
Filtruje dźwięki otoczenia, zapobiegając wywoływaniu fałszywych alarmów.
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Ozonoterapia

Pielęgnacja skóry i leczenie ran

Ozonoterapia, czyli leczenie chorych tlenem zmieszanym z ozonem, od wielu lat stosowana jest w medycynie jako metoda wspomagająca
standardowe leczenie, zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie rutynowe nie daje zadowalających wyników (np. ubytki skóry,
niegojące się rany, owrzodzenia, odleżyny, ropne przetoki). Mimo iż jej skuteczność potwierdzono klinicznie w wielu zastosowaniach
- metoda ta jest wciąż mało znana w Polsce. Ozonoterapia niweluje pourazowe zagrożenia infekcyjne, przyspiesza gojenie powikłań
pooperacyjnych i zaleczenie przewlekłych stanów septycznych. Metoda ta obniża także koszty antybiotykoterapii, ponieważ wzmacnia
jej działanie. Często jest jedynym sposobem wspomagającym zabiegi chirurgiczne, zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do zakażenia
szczepami bakteryjnymi wrażliwymi jedynie na wankomycynę. Ozonoterapia jest również niezastąpiona w szybkim przygotowaniu
podłoża do przeszczepów skóry.

Oliwa ozonowana:
Oliwa ozonowana Ozonosept jest produktem
kosmetycznym,
który
poza
działaniem
antybakteryjnym,
przeciwzapalnym
i przeciwgrzybiczym, skutecznie opóźnia
procesy starzenia, również na poziomie
komórkowym. Ujędrnia, oczyszcza i wygładza
skórę.

Maść ozonowa:

Ozonoterapia w stanach zapalnych:
Terapia tlenowo-ozonowa stosowana w leczeniu stanów zapalnych opiera się na
mechanizmie zmniejszenia ilości netrocytów i mastocytów (zarówno dojrzałych, jak
i niedojrzałych) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości eozynofili.
Mastocyty pojawiają się w miejscach stanów zapalnych i wspólnie z innymi
mediatorami powodują aktywację i uwalnianie enzymów lizosomalnych.
Eozynofile są komórkami wywierającymi działanie przeciwzapalne, gdyż inaktywują
histaminę przez wydzielanie histaminazy.
Mieszanina tlenowo-ozonowa skutecznie dotlenia tkanki, zwłaszcza te, które w
wyniku procesu chorobowego są słabiej odżywione. Ozonoterapia osłabia procesy
zapalne poprzez podniesienie poziomu limfocytów T i Ts oraz spade B i Th.

Aparaty do ozonoterapii stosowane są przy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

owrzodzeniach, również spowodowanych schorzeniami naczyń żylnych,
trudno gojących się ranach i odleżynach,
oparzeniach,
chorobach skórnych (trądzik, liszaj, opryszczka, ropnie),
zaburzeniach krążenia,
zgorzeli gazowej,
przetokach,
zakażeniach kości,
zakażeniach wokół endoprotez,
"stopie cukrzycowej" i retinopatii,
stanach zapalnych zatok i ucha środkowego,
stanach zapalnych w urologii i okulistyce,
uszkodzeniach wątroby spowodowanych alkoholem lub wirusami,
chorobach reumatycznych,
jako metoda wspomagająca przy chemio i radioterapii w onkologii.

Lecznicze działanie ozonu sprawia, że maść
Ozonosept to doskonały środek wspomagający
gojenie ran, oparzeń, zmian grzybiczych, a nawet
zmniejszający zakwasy. Maść jest produktem
hypoalergicznym,
całkowicie
naturalnym,
nie
zawiera
konserwantów,
barwników
ani substancji zapachowych. Ozonosept
powstaje w procesie nasycania ozonem oliwy
z pierwszego tłoczenia, wyprodukowanej
z oliwek najwyższej jakości.

Działanie ozonu:
• właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze,
pierwotniakobójcze, wirusostatyczne,
• poprawa mikrokrążenia i utlenowania
tkanek,
• leczenie ran,
• aktywacja metabolizmu czerwonych
krwinek,
• aktywacja komórek układu
odpornościowego,
• aktywacja antyoksydantów i zmiataczy
wolnych rodników.

Pełna oferta preparatów ozonowych na:
www.meden.com.pl/oferta
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ATO-3

Aparat do terapii ozonem

Źródło tlenu:
W aparacie ATO-3 źródłem tlenu do produkcji
ozonu jest butla z tlenem medycznym lub
koncentrator tlenu. W koncentratorze tlenu
wykorzystano technologię opartą na metodzie
adsorpcji PSA (Pressure Swing Adsorption),
w której dla rozdzielenia powietrza na składniki:
azot, tlen i gazy śladowe stosuje się specjalne
sito molekularne. Koncentrator wykorzystuje
tlen do dalszego użytku, zaś azot i gazy śladowe
odprowadzane są do atmosfery.

Aparaty do terapii ozonem serii ATO-3 służą do generowania i podawania
gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej w zastosowaniach medycznych. Ozon to
3-atomowa cząsteczka tlenu, bardzo silny utleniacz. Jest nietrwały, szybko ulega
rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. Do
celów medycznych wytwarza się go z czystego tlenu w wyniku kontrolowanych
wyładowań elektrycznych. Ze względu na silne działanie bakterio-, grzyboi pierwotniakobójcze, inaktywujące wirusy oraz utleniająco-katalityczne w stosunku
do krwi i tkanek, ozon jest szeroko stosowany w medycynie. Podawany do krwi,
zmienia jej właściwości reologiczne i fizykochemiczne dając efekt w postaci
poprawy mikrokrążenia. Ozon podany w odpowiednich dawkach aktywuje system
immunologiczny.

Wybierz program zabiegowy i dawkę ozonu. Resztę aparat
wykona za Ciebie...

Aparat do ozonoterapii wyposażony w osprzęt do wykonywania:
•
•
•
•

zastrzyków z mieszaniny tlenowo-ozonowej,
ozonowania płynów infuzyjnych do kroplówek i drenaży,
suchych kąpieli w gazowej mieszaninie tlenowo-ozonowej,
ozonowanie płynów do zastosowań zewnętrznych (przy użyciu dodatkowego
sprzętu),
• podawanie ozonu do jam ciała,
• zbiornik do ozonowania płynów z pistoletem aplikacyjnym - (opcja).

Metody aplikacji ozonu aparatem ATO-3:
•
•
•
•
•

autohemotransfuzje,
iniekcje z gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej,
suche kąpiele w mieszaninie tlenowo-ozonowej,
ozonowanie płynów infuzyjnych do kroplówek i drenaży,
ozonowanie wody destylowanej do natryskiwania na zmiany chorobowe (spray
ozonowy),
• podawanie mieszaniny tlenowo-ozonowej do jam ciała.

Dane techniczne:
Zasilanie [V, Hz, W]:
Czynnik roboczy:

butlach ciśnieniowych
lub koncentrator
Stężenie ozonu na wyjściu [mg/I]:
Max ciśnienie na wyjściu [MPa]:
Max podciśnienie [MPa]:
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230, 50, 100
tlen medyczny w 10 I

od 5 do 70
+0,06
-0

Luna

System szyn sufitowych z podnośnikiem pacjenta

System do podnoszenia oraz transportowania pacjenta za pomocą podnośnika
sufitowego, poruszającego się po systemie szyn zamontowanych w pomieszczeniu
zgodnie z życzeniem klienta. Przeznaczony do placówek służby zdrowia, domów
opieki społecznej oraz użytku domowego.

Cechy charakterystyczne:
• łatwość montażu i demontażu podnośnika,
• 3 sposoby mocowania podnośnika LUNA:
- pionowy (wąskie ułożenie zapewnia więcej miejsca w pobliżu głowy pacjenta),
- poziomy (umożliwia większą wysokość podnoszenia i lepsze warunki pracy
przy przemieszczaniu przez otwory drzwiowe),
- stały (łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio na szynie - LUNA jako
tradycyjny podnośnik sufitowy gwarantuje optymalny transport pacjenta),
• możliwość wykorzystania w jednym lub wielu pomieszczeniach,
• bezpieczne i proste przejście z pokoju do pokoju na 2 sposoby:
- 2 podnośniki i 1 wieszak,
- 1 podnośnik,
• specjalny wieszak do mocowania siedziska pokryty materiałem
antypoślizgowym,
• przystosowanie do użycia wieszaków o 2, 3 lub 4 punktach zawieszenia
siedziska transportowego,
• specjalny system kontroli prawidłowego zamocowania wieszaka,
• unikalna konstrukcja zaczepów wieszaka, zapewniająca automatyczne ich
zatrzaśnięcie się pod wpływem działającego ciężaru pacjenta, uniemożliwiająca
wypięcie się siedziska podczas transportu,
• elektryczne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,
• elektryczne sterowanie transportowaniem pacjenta,
• sterowanie pracą podnośnika: za pomocą pilota lub klawiszy wbudowanych
w korpus podnośnika,
• pilot: duży wyświetlacz i proste w użyciu klawisze funkcyjne,
• funkcje awaryjne w pilocie i na korpusie podnośnika,
• specjalna ładowarka naścienna do ładowania akumulatora urządzenia,
• 3 rozmiary szyn,
• przenośne i stacjonarne układy szyn.

Dostępne prądy:

Sposoby montowania:

Poziomy

Pionowy

Montaż stały

Przejście z pokoju do pokoju:

Zastosowanie 2 podnośników i 1 wieszaka

Układ przenośny:

Pojedynczy układ stacjonarny:

Układ X-Y zapewniający pełne
pokrycie powierzchni użytkowej
w każdym pokoju. System
zawiera 3 szyny teleskopowe
i 4 słupki narożne.

Szyny proste i zakrzywione.

Zastosowanie 1 podnośnika

Dane techniczne:
Długość pasa podnoszącego (max.) [cm]:
Zakres podnoszenia [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:
Waga [kg]:

220
152
200-275
32 x 13
6,7

Wieszak
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PatiHoist, Verteo

Podnośnik pacjenta PatiHoist to elegancki i szybki podnośnik
jezdny umożliwiający podnoszenie pacjenta bezpośrednio
z podłogi. PatiHoist to wysoce funkcjonalny podnośnik stosowany
w domach opieki, szpitalach, ośrodkach rehabilitacji i w warunkach
domowych.

Cechy charakterystyczne:
• wysoka moc silnika,
• kółka umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich
i wąskich pomieszczeniach,
• szybki i prosty montaż oraz demontaż, bez użycia narzędzi,
• możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi,
• ergonomiczny kształt pilota,
• delikatne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,
• niewielka waga ułatwiająca transport,
• regulacja szerokości płóz za pomocą pedału nożnego,
• stabilna i wytrzymała konstrukcja,
• mechanizm
opuszczania
awaryjnego
zwiększający
bezpieczeństwo użytkowania,
• niskie zawieszenie umożliwiające podjechanie pod łóżko
rehabilitacyjne, wannę lub brodzik,
• wymienny pakiet baterii z oddzielną stacją ładującą,
• sygnały wizualne i dźwiękowe informujące o niskim poziomie
naładowania akumulatora,
• kilka typów siedzisk i wieszaków.

Podnośniki transportowe i pionizacyjne

Podnośnik pionizujący Verteo ułatwia podnoszenie, transport
i pionizację osób z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej
mobilności (spowodowanej przez chorobę lub różnego typu
dysfunkcje). Podnośnik stabilizuje poszczególne odcinki
ciała pacjenta, a zmiana kąta nachylenia wieszaka pomaga w
stopniowym podnoszeniu chorego. Operator, dzięki regulacji kąta
wieszaka, w prosty sposób ustawia określoną pozycję, w której
pacjent może przebywać nawet przez kilka godzin. Podnośnik
pionizacyjny skutecznie pomaga w wykonywaniu codziennych
czynności, takich jak: wstawanie i siadanie z łóżka bądź krzesła,
korzystanie z toalety, transport itp. Verteo jest rekomendowany
do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach
pomocy i innych ośrodkach opieki.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dane techniczne:
Zakres podnoszenia [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Waga [kg]:

do 120
160
do 40

Dane techniczne:

Prędkość podnoszenia przy pełnej baterii
(czas jednego podniesienia) [s]:

•

możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
wygodne dla pacjenta i wytrzymałe paski Medisling,
funkcja awaryjnego opuszczania,
zabezpieczenie przed przeciążeniem,
wskaźnik serwisowy,
bardzo łatwy w manewrowaniu,
odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia
i przenoszenia,
pochylony i demontowalny podnóżek,
możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub
toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia,
ergonomiczne rozwiązania: kilka miejsc chwytu, oparcie nóg
pochylone względem podnóżka,
zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów.

poniżej 20

Długość [cm]:

75,3

Wysokość [cm]:

112,5

Maksymalne obciążenie [kg]:

≤200

Waga podnośnika [kg]:
Pas podnoszący (Medisling©) [kg]:
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104,1

Szerokość [cm]:

68
≤200

Solar 175, Atlas 250

Solar 175 to podnośnik jezdny z elektryczną regulacją wysokości
i rozstawu ramion jezdnych. Maksymalny udźwig wynosi 175
kg. Podnośnik posiada 2-punktowe podnoszenie oraz czytelny
wyświetlacz, Dostępny w kolorze srebrnym (bez podwieszki).

• łatwy w manewrowaniu,
• zakres pracy podnośnika pozwala na podnoszenie pacjenta
bezpośrednio z podłogi oraz na wspomaganie chodzenia,
• atrakcyjny design gwarantujący idealne rozwiązanie dla
domów opieki, ośrodków, szpitali oraz dla opieki domowej,
• lekko wygięte nogi podstawy jezdnej umożliwiają lepszy
dostęp do szerokich krzeseł, foteli czy wózków inwalidzkich,
• wyświetlacz LCD, pokazujący aktualnie wykonywane
czynności oraz inne informacje związane z serwisem i bieżącą
eksploatacją podnośnika,
• rejestracja i wyświetlanie ilości wykonanych podniesień,
• system informujący o terminie najbliższego serwisu,
• elektryczna regulacja rozstawu nóg w standardzie,
• wybór prędkości opuszczania i podnoszenia,
• awaryjne opuszczanie i wyłączanie,
• wąska podstawa jezdna umożliwiająca łatwiejszy przejazd,
• możliwość przechylania oraz obracania wieszaka o 360°.

Zakres podnoszenia [cm]:

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość montowania wieszaków 3 i 4 punktowych,
sterowanie elektryczne za pomocą pilota,
lekko wygięte ramię dla zwiększenia wysokości podnoszenia,
rozsuwana elektrycznie podstawa w kształcie litery V,
znacząco poprawiająca stabilność podnośnika,
lekko toczące się koła,
2 hamulce na kołach,
2 niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu
sterowania i słowniku,
zintegrowany panel sterowania,
system automatycznego wyłączania w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego udźwigu,
wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Sposób podnoszenia/opuszczania:

Atlas 250 to wysokiej klasy jezdny podnośnik bariatryczny
o udźwigu do 250 kg. Zbudowany z niezawodnych komponentów,
które gwarantują stabilną pracę przez długie lata.
Elektryczna regulacja umożliwia łatwe przemieszczanie
i podnoszenie z pozycji siedzącej do leżącej i na odwrót. Atlas
250 zapewnia pacjentowi maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Cechy charakterystyczne:

Szerokość podstawy [cm]:

Podnośniki jezdne
z elektryczną regulacją wysokości

<70

Szerokość podstawy [cm]:

elektryczny

Wysokość podstawy [cm]:

44-178

Długość ramion jezdnych [cm]:

Maksymalne obciążenie [kg]:

175

Zakres podnoszenia [cm]:

Waga [kg]:

50

Maksymalne obciążenie [kg]:

13
111,5
19-181
250
52

Waga [kg]:

Akcesoria dodatkowe do podnośników:
• podwieszka siedząca z podparciem szyi lub bez, dostępna
w rozmiarach od S do XL,
• podwieszka kąpielowa z podparciem szyi lub bez, dostępna
w rozmiarach od S do XL,

65-123

• waga do podnośnika.
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Stellar 160, Pallas 175

Stellar 160 to podnośnik jezdny do transportu pacjenta
w pozycji stojącej z elektryczną regulacją wysokości udźwigu do
160 kg (bez podwieszki). Podnośnik typu stand-aid stosowany
głównie do czynności toaletowych i higieny osobistej pacjenta,
jak również do przenoszenia pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki,
z wózka na krzesło itp.

• łatwe przemieszczanie pacjentów, którzy mogą do pewnego
stopnia asystować w procesie podnoszenia,
• naśladowanie naturalnego wzorca ruchu pacjenta podczas
podnoszenia i opuszczania,
• kompaktowe wymiary,
• idealny do zastosowań domowych, jak i w placówkach
medycznych,
• wyprofilowane nogi podstawy jezdnej zapewniające lepszy
dostęp do szerokich wózków inwalidzkich, krzeseł itp.,
• regulowana wysokość i kąt wspornika kolan dla większego
komfortu pacjenta,
• elektryczny rozstaw nóg,
• najnowszy, elektroniczny system sterowania z funkcjami
zliczania cykli pracy, najbliższą datą serwisu itp.,
• funkcja awaryjnego wyłączania i opuszczania,
• zdejmowany podnóżek,
• mały promień skrętu,
• bezobsługowe, lekko toczące koła z hamulcami.

Zakres podnoszenia [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Waga całkowita [kg]:

• 2 ramiona z zaczepami do mocowania podwieszek pokryte
materiałem antypoślizgowym,
• podpórka pod kolana z zapinanym pasem,
• 4 kółka jezdne o dużym współczynniku tarcia zapewniające
łatwe sterowanie podnośnikiem (2 kółka tylne posiadają
blokadę),
• elektryczna regulacja wysokości ramienia podnośnika za
pomocą pilota,
• ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnośnika,
• łatwy do zakładania i zdejmowania podnóżek oraz podpórka
pod kolana,
• system bezpieczeństwa: czerwony przycisk służący do
natychmiastowego zatrzymania podnośnika,
• zwarta i bardzo stabilna konstrukcja,
• po zdjęciu podnóżka i podpórki pod kolana Pallas może być
użyty jako standardowy podnośnik służący do transportu
w pozycji siedzącej.

Dane techniczne:
Regulacja szerokości podstawy [cm]:

Dane techniczne:
Długość ramion jezdnych [cm]:

Pallas 175 jest podnośnikiem jezdnym do transportu pacjenta
w pozycji stojącej. Podnośnik posiada funkcję elektrycznej
regulacji wysokości i rozstawu ramion jezdnych oraz wąski
rozstaw ramion unoszących. Maksymalny udźwig do 175 kg,
dostępny w kolorze srebrnym (bez podwieszki).

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

Regulacja szerokości podstawy [cm]:

Podnośniki pionizujące
do transportu pacjenta

Długość ramion jezdnych [cm]:
70-83
95
60-168

Zakres podnoszenia [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Waga całkowita [kg]:

59,5-94,5
12
72,8-160,5
175
47

160
54

Akcesoria dodatkowe do podnośników:
• podwieszka piersiowa, dostępna w rozmiarach od S do XL,
• podwieszka siedząca z podparciem szyi lub bez, dostępna
w rozmiarach od S do XL,
• podwieszka kąpielowa z podparciem szyi lub bez, dostępna
w rozmiarach od S do XL.

276 Opieka nad pacjentem

FREEWALKER

Chodziki neurologiczne

Chodzik neurologiczny FREEWALKER przeznaczony do wspomagania rehabilitacji pacjenta. Umożliwia samodzielne poruszanie się, bez
pomocy osób trzecich. Możliwość oparcia górnych kończyn o tapicerowane wsporniki oraz uchwyty dłoni pozwala skutecznie odciążyć
kończyny dolne.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rama o regulowanej wysokości,
prosty montaż i demontaż,
regulacja wysokości podłokietników oraz długości uchwytu dłoni,
kierunkowe koła tylne z funkcją blokady (FREEWALKER),
hamulec ręczny (FREEWALKER z hamulcem ręcznym),
stabilna rama wykonana ze stali malowanej proszkowo,
podłokietniki wykończone wysokiej jakości ekoskórą,
uchwyty dłoni pokryte antypoślizgową otuliną gumową,
koła wykonane z wysokiej jakości materiału.

Dane techniczne:
Głębokość [cm]:
Regulacja wysokości [cm]:
Szerokość [cm]:

FREEWALKER

FREEWALKER
z hamulcem ręcznym

85,4

94,6

96,3-131,8

103-137,5

76

77,1

Obciążenie robocze [kg]:

150

150

Waga [kg]:

23,7

31,6

FREEWALKER z hamulcem ręcznym

FREEWALKER – tylne koła z funkcją blokady
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Mohican

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji

Mobilne krzesło do higieny z elektryczną
regulacją wysokości i ułożenia pacjenta
posiada unikatowe zabezpieczenie przeciwko
wodzie, brudowi oraz włosom spływającym
po
strzyżeniu
lub
goleniu
pacjenta.
Pozycje poszczególnych części krzesła są
regulowane za pomocą poręcznego pilota
ręcznego, gwarantując optymalne ułożenie
pacjenta. Mohican umożliwia łatwy wjazd
pod prysznic i pełni funkcję pomocniczą
w transporcie oraz w przeprowadzaniu
zabiegów higieniczno-toaletowych w opiece
instytucjonalnej i domowej osób starszych,
z niedowładem kończyn dolnych lub osób
z innym rodzajem niesprawności, utrudniającym
samodzielne
przeprowadzanie
zabiegów
higieniczno-toaletowych.

Opis:
3. 2.

5.

Cechy charakterystyczne:
• uchwyty ułatwiające transport pacjenta,
• oparcie wykonane z wodoodpornego i łatwego do czyszczenia materiału,
• siedzisko krzesła do higieny wykonane z pianki poliuretanowej i wyposażone
w szczelinę ułatwiającą dokonywanie czynności higienicznych,
• akumulator oraz 2 siłowniki elektryczne zabezpieczone przeciwko wodzie,
brudowi oraz włosom,
• sterowanie za pomocą pilota ręcznego,
• fotel wyposażony w 4 niezależnie blokowane koła,
• opcjonalny zagłówek umożliwiający pełną regulację podparcia, który znacząco
zwiększa komfort siedzenia lub leżenia podczas wszelkich czynności
higienicznych.
4.

Akcesoria dodatkowe:
1.
Pas stabilizujący piersiowy: regulowany pas piersiowy umożliwia szybką
stabilizację pacjenta.
Pas stabilizacji nóg: rzepowe pasy stabilizujące nogi są proste w mocowaniu
i łatwe w czyszczeniu.

2.

3.
4.
5.

1.

Rama
dolna
posiada
siłownik
elektryczny do regulacji wysokości,
jest wyposażona w 4 koła jezdne
z hamulcem.
Rama
górna
jest
wyposażona
w składane podłokietniki oraz siłownik
elektryczny do regulacji kąta nachylenia
oparcia.
Siedzisko - część aplikacyjna krzesła,
umożliwia zajęcie dogodnej pozycji
w czasie czynności higienicznych.
Podnóżki z regulacją wysuwu oraz
składanymi oparciami stóp (element
demontowalny bez użycia narzędzi).
Pilot ręczny - umożliwia regulację wysokości
oraz kąta nachylenia płaszczyzny siedziska
z oparciem.

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

+7/-30

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Waga urządzenia [kg]:
Regulacja wysokości [cm]:
Zasilanie [V]:
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110 x 57

Zakres regulacji siedziska [o]:

44
53-93
24

Lambda 175

Wózek kąpielowy

Lambda 175 to wózek kąpielowy zaprojektowany, by pomóc opiekunom osób
niepełnosprawnych w czynnościach higienicznych, bez narażania się na urazy
kręgosłupa. Dzięki dużemu zakresowi podnoszenia (59,6-105,5 cm) urządzenie
przoduje w swojej klasie, ułatwiając kąpiel lub przebieranie pacjenta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pacjenta, boczne i końcowe
poręcze posiadają możliwość blokowania w 4 różnych pozycjach. Po kąpieli woda
jest odprowadzana drenami umieszczonymi w dnie leżyska, a 10° pochylenie łoża
pozwala usunąć wodę, zwiększając wygodę suszenia pacjenta. Leże wyłożone jest
gąbką i uzupełnione przez poduszkę, zapewniającą wygodę i komfort pacjenta.
Wózek posiada centralny hamulec oraz blokadę kierunkową. Krążki odbojowe
zapobiegają uszkodzeniu podczas transportu. Urządzenie posiada elektryczną
regulację wysokości, sterowaną za pomocą pilota. Siłownik wyposażony jest
w przycisk bezpieczeństwa.

Zalety:
• model przoduje w swojej klasie pod względem regulacji wysokości,
• wózek w bezpieczny sposób pochyla się o 10°, bez zmiany położenia pacjenta,
• efektywne odprowadzenie nagromadzonej wody dzięki wbudowanemu
systemowi drenów,
• łatwo toczące się kółka umożliwiają maksimum sterowności, a centralny system
hamulców zapobiega toczeniu się wózka w trakcie użytkowania,
• oryginalne wzornictwo, zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią,
• sprawdza się w warunkach domowych oraz instytucjonalnych.

Akcesoria dodatkowe:
• materac do wanny LAMBDA,
• podparcie szyi do wanny LAMBDA.

Dane techniczne:
Zewnętrzny wymiar leżyska [cm]:
Wewnętrzny wymiar leżyska [cm]:
Zakres unoszenia [cm]:
Pozycja anty-Trendelenburga [°]:
Średnica kółek [cm]:
Maksymalny udźwig [kg]:

204,8 x 77
187 x 60
59,6 - 105,5
10
15
175

Waga urządzenia [kg]:

115

Regulacja wysokości:

elektryczna

Rama:

malowana proszkowo
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Mobilne systemy higieny pacjenta
WLH/E-140P to wózek, który został wyposażony we własny system
zasilania w wodę. Wózek umożliwia przyłóżkową pielęgnację
pacjenta niezależnie od warunków panujących w pomieszczeniu.

Cechy charakterystyczne:
• wysokość regulowana hydraulicznym lub elektrycznym
mechanizmem,
• odchylane boki wózka,
• koła z hamulcem i blokadą kierunku jazdy lub z centralnym
hamulcem,
• leże-wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego spływu
wody,
• leże obracane do pionu na dłuższy bok (opcja),
• odłączany wąż spustowy,
• wyposażony w materacyk, podgłówek, łatwoślizg,
• dwa zbiorniki na wodę i pompa wodna (w opcji ze zbiornikami),
• konstrukcja ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.

WLH/E-140 to mobilny wózek przeznaczony dla pacjentów
w pozycji leżącej. Regulowana wysokość WLH/E-140 ułatwia
zmianę pozycji położenia pacjenta w różnych sytuacjach. Unikalna
konstrukcja podwozia umożliwia sprawne manewrowanie na sali
chorych i w łazience. Wózek świetnie sprawdzi się w przypadku
mycia pacjenta pod prysznice, jak i jako alternatywne, zastępcze
łóżko.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

elektryczny lub mechaniczny mechanizm podnoszenia wózka,
wyposażony w materacyk i podgłówek,
pasy mocujące lub odchylane poręcze,
podkład ułatwiający przesuwanie pacjenta (łatwoślizg),
regulacja wysokości leżaka,
4 skrętne koła (2 z hamulcem).

WSH/E-140 to wózek kąpielowo-sanitarny ułatwiający mycie osób
w pozycji siedzącej. Mobilne, podnoszone i opuszczane krzesło
umożliwia bezpieczne wykonanie zabiegów higienicznych
i pielęgnacyjnych bez obciążania kręgosłupa opiekuna. Wózek
znajduje wszechstronne zastosowanie w ośrodkach zdrowia.
Pomaga zaspokoić potrzeby fizjologiczne również osób
długotrwale unieruchomionych w łóżku. Bardzo praktyczny
również do mycia pod prysznicem.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

mechanizm podnoszenia - hydrauliczny lub elektryczny,
odchylane poręcze podtrzymujące pacjenta,
regulowana podpora pod nogi,
naczynie sanitarne pod siedziskiem,
4 skrętne koła (2 z hamulcem).
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Wanny podnoszone do higieny pacjenta
Wanna podnoszona do kąpieli WPC-300/220 BMH jest urządzeniem wolnostojącym, które jest łatwe w montażu - nie wymaga
kosztownych remontów, specjalnych fundamentów czy obudowy. Dedykowana do wspomagania higieny osób niepełnosprawnych
i obłożnie chorych. Występuje w kilku wariantach wyposażenia. Wanna jest kompatybilna z innymi urządzeniami i systemami do higieny,
pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów.
Wanna WPC-300/200 BMH została wyposażona w instalację do hydromasażu, która umożliwia wykonanie rehabilitacyjnego
i odprężającego masażu całego ciała pacjenta.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hydrauliczny mechanizm podnoszenia,
bateria wody - mieszająca lub termostatyczna,
prysznic,
termometr,
instalacja do hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu
miejscowego,
system dezynfekcji wanny i instalacji do hydromasażu,
system osuszania wanny,
poręcze do podtrzymywania i podpory pod stopy,
zawór do mechanicznego opuszczania wanny,
dostępna w 2 długościach niecki.

Wanna pielęgnacyjna WPB-200 BHL łączy w sobie zalety wanny domowej o niewielkich wymiarach i profesjonalnego urządzenia jakim,
jest wanna podnoszona WPC-300 BMH.
Nowatorska konstrukcja sprawia, że osoba niepełnosprawna może samodzielnie, lub przy niewielkiej pomocy ze strony personelu albo
członków rodziny, wykonywać czynności higieniczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.
Dodatkową zaletą wanny jest możliwość korzystania z hydroterapii dzięki wbudowanej instalacji do hydromasażu podwodnego. Montaż
wanny jest prosty, nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów ani obudowy. Funkcja bocznego podnoszenia pozwala na
ustawienie przy ścianie. Wanna może służyć wszystkim użytkownikom (po demontażu leżaka).

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

bateria wody - mieszająca lub termostatyczna,
prysznic,
termometr z cyfrowym wyświetlaczem,
instalacja do hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu
miejscowego,
• system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu,
• system osuszania wanny,
• leżak z materacykiem i podgłówkiem.

Wózki kąpielowe z wanną podnoszoną Deltom WPC-300/220
stanowią zintegrowane systemy do higieny osobistej, transportu
i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych.
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Wanny otwierane
Wanna IMPRESSION typu leżącego stanowi doskonałe
rozwiązanie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Specjalnie zaprojektowane i wyprofilowane antypoślizgowe
dno umożliwia bezpieczne i bezstresowe korzystanie z wanny.
Wygodne oparcie pozwala na pełny komfort w czasie kąpieli.
Chromowana oraz ręcznie polerowana klamka gwarantuje
dokładny docisk i uniemożliwia przypadkowe otwarcie drzwi. Drzwi
otwierane do wewnątrz stanowią dodatkowe zabezpieczenie
- stanowią automatyczną barierę przed przypadkową próbą
otwarcia drzwi oraz zapewniają wygodny dostęp.
Model dostępny jest w 2 wersjach - Klient ma możliwość wyboru
strony, na której będą zamontowane drzwi. Wymiar wanny
pozwalają na umieszczenie jej zarówno w małych, jak i dużych
pomieszczeniach.

Wanna MODERN typu siedzącego to nowatorskie rozwiązanie,
które zwiększa szczelność oraz funkcjonalność wanny. Specjalnie
wyprofilowane siedzisko i antypoślizgowa powierzchnia dna
zapewniają maksymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie
kąpieli.
Wanna wyróżnia się wysoką jakością wykonania, dbałością
o każdy detal oraz elegancją. Prawie w całości została wykonana
ręcznie, co jest jej niewątpliwym atutem. Wanna posiada syfon
przelewowy pozwalający na łatwe wyprowadzenie odpływu
wody w dowolnym kierunku.

Wanna SENSATION typu siedzącego to praktyczne
i komfortowe rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością.
Ułatwia wykonanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
i sprawia, że korzystanie z wanny jest przyjemne i komfortowe.
Unikalna konstrukcja oraz pełny kąt otwarcia drzwi (180º) pozwala
na bliższy podjazd wózkiem inwalidzkim, co przekłada się na
łatwiejszy dostęp do wanny.
Rewolucyjne rozwiązanie z ruchomym siedziskiem zapewnia
osobom z niepełnosprawnością komfortowe korzystanie
z wanny bez ograniczania ruchów. Dodatkowym atutem wanny
jest możliwość wyboru przez klienta kierunku otwierania drzwi.
Drzwi otwierane w górnej części wanny umożliwiają osobom
niepełnosprawnym łatwiejszy i bezstresowy dostęp do wanny
oraz powodują, że wysiłek przy braniu kąpieli jest znacznie
mniejszy.
Kolejną zaletą wanny jest niskie zużycie wody, a także prosty
i wygodny montaż baterii łazienkowej na blacie wanny.
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Wanny otwierane
Wanny Sanitplast to nowatorskie funkcjonalne wanny, których drzwi otwierają się do wewnątrz (na lewą lub prawą stronę). Wanny
zostały wyposażone w stabilne zawiasy, unikalny system zamykania ze stali nierdzewnej oraz silikonowy profil uszczelniający, który
gwarantuje bezpieczeństwo i szczelność urządzenia podczas korzystania. Ergonomiczna forma siedziska wewnątrz wanny zapewnia
optymalne odprężenie dla osoby korzystającej, a antypoślizgowa powierzchnia dna wanny ułatwia bezpieczne korzystanie z kąpieli.

Materiał:

Kolorystyka:

Wanna została wykonana z poliestrowego tworzywa
GFK wzmocnionego włóknem szklanym oraz metalową
konstrukcją.
Gładka
i
lśniąca
powierzchnia
ułatwia
utrzymanie wanny w czystości. Tworzywo jest wytrzymałe
i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wanny posiadają atest
PZH HK/W/0657/01/2008.

Kolor standardowy - biały. Istnieje możliwości wykonania wanny
w innym kolorze (według palety RAL) na indywidualne zamówienie.

Wanna ODA E typu siedzącego

Wanna Relax typu leżącego

Wanna owalno-narożna OAZA typu siedzącego

Wanna TULIP typu siedzącego
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Wózki sanitarne
Wózki prysznicowo- toaletowe Mobilex
to nowoczesne wózki prysznicowo-toaletowe
Mobilex zostały wykonane z odpornego na
korozję aluminium. Posiadają w standardzie
wygodne wyściełane oparcie i siedzisko.
Wyposażone są w odchylane podłokietniki
oraz podnóżki, co znacznie ułatwia wsiadanie
do wózka. Prosta konstrukcja wózka
gwarantuje łatwość utrzymania czystości oraz
daje możliwość bezpośredniego najechania
na sedes.
Na dużych kołach 24"

Na małych kołach

Wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę z funkcją toalety.
Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej konstrukcją krzyżakową. Posiada
siedzisko oraz oparcie wykonane z materiału odpornego na zanieczyszczenia
i wodę, a także pojemnik sanitarny. Wózek wyposażony został w przedłużenie
oparcia, kółka antywywrotne, poduszkę pod głowę oraz pasy stabilizujące. Posiada
funkcje regulacji kąta nachylenia oparcia od 0o-90o oraz regulowane pod kątem
podnóżki. Podłokietniki posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24” pompowane
z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8”. Wózek przeznaczony
w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Dane techniczne:
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm]:

67,5 x 125 x 123,5

Szerokość siedziska [cm]:

45

Głębokość siedziska [cm]:

39

Wysokość oparcia [cm]:

48,4

Waga wózka [kg]:

21,5

Max. obciążenie [kg]:

100

Wózek inwalidzki toaletowy z funkcją toalety - siedzisko U-kształtne.
Wózek wykonany ze stalowej ramy chromowanej. Posiada wyciągane siedzisko
wykonane z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa skóropodobnego.
Podłokietniki występują w wersji długiej z funkcją uchylania. Wózek wyposażony
został w pełne gumowe koła (tylne - 22", przednie - 6") oraz wytrzymałe stalowe
szprychy. Uchylne podnóżki dają podparcie nogom podczas przewożenia. Wózek
posiada wyjmowany pojemnik sanitarny.

Dane techniczne:
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm]:

60 x 102 x 90

Szerokość siedziska [cm]:

39

Głębokość siedziska [cm]:

44

Wysokość oparcia [cm]:

51

Waga wózka [kg]:

19,6

Max. obciążenie [kg]:

100

Wózek sanitarny do transferu wykonany z solidnej metalowej ramy pokrytej czarną
farbą epoksydową. Wyposażony w uchylne podłokietniki i podnóżek oraz 4 kółka
z hamulcami. Elementy tapicerskie są wodoodporne, co ułatwia utrzymanie wózka
w czystości. Składane oparcie umożliwia łatwy transport oraz przechowywanie.
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Taborety i krzesełka prysznicowe
Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności sanitarnych. Zalecany jest
osobom o obniżonej sprawności ruchowej, które mają ograniczone możliwości zadbania o właściwą higienę. Taboret można stosować
pod prysznicem, w wannie i innych wilgotnych pomieszczeniach. Świetnie sprawdzi się w warunkach domowych, jak i szpitalnych.
Taborety prysznicowe serii BLUE zostały wykonane z aluminium i są odporne na korozję. Posiadają regulację wysokości nóg, które
wyposażone są w 4 antypoślizgowe gumowe nakładki zapewniające bezpieczeństwo pacjentowi. Siedzisko pokryte jest miękką pianką,
która posiada otwory odprowadzające wilgoć. Taborety zapewniają wysoki komfort podczas brania kąpieli.

Taboret prysznicowy okrągły BLUE

Taboret do wanny BLUE z obrotowym
siedziskiem

Taboret do wanny BLUE

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Regulacja wysokości [cm]:

23-55

Średnica siedziska [cm]:
Wymiary obrysu nóg [cm]:

33
33 x 33

Regulacja wysokości [cm]:
Średnica siedziska [cm]:
Wymiary obrysu nóg [cm]:

42-52,5
28
31 x 31

Regulacja wysokości [cm]:

26-31

Wymiary siedziska [cm]:

36 x 28

Wymiary obrysu nóg [cm]:

32 x 44

Taboret prysznicowy składany BLUE

Krzesło prysznicowe BLUE

Krzesło prysznicowe składane BLUE

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Regulacja wysokości [cm]:
Wymiary siedziska [cm]:

43-45
41 x 30,5

Wymiary obrysu nóg [cm]:

40 x 44

Wymiary po złożeniu [cm]:

20 x 58 x 46

Regulacja wysokości [cm]:
Wymiary siedziska [cm]:
Wymiary obrysu nóg [cm]:

34-49
41 x 30,5
38 x 39

Regulacja wysokości [cm]:

43-45

Wymiary siedziska [cm]:

41 x 30,5

Wymiary obrysu nóg [cm]:

40 x 44

Wymiary po złożeniu [cm]:

20 x 58 x 46
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Taborety i krzesełka prysznicowe
Seria ACCIVICI:

Taboret prysznicowy okrągły. Taboret
prysznicowy składa się z aluminiowej ramy
oraz okrągłego siedziska wykonanego
z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane
nóżki zakończone gumowymi nasadkami
antypoślizgowymi. Skokowa regulacja
wysokości
umożliwia
indywidualne
dostosowanie do wzrostu pacjenta.

Taboret
prysznicowy
okrągły
obrotowy. Bardzo lekki a zarazem
niezwykle stabilny taboret. Posiada
system TF, który ułatwia szybki montaż
i demontaż - bez użycia narzędzi. Siedzisko
wykonano z wysokiej jakości polietylenu.
Możliwość skokowej regulacji wysokości,
co 2,5 cm (8 poziomów). Rama taborety
wykonana z ultralekkiego anodyzowanego
aluminium,
odpornego
na
rdzę
i zarysowania.

Taboret
prysznicowy
prostokątny.
Dostępny w dwóch wersjach - bez
i z oparciem. Taboret prysznicowy
składa się z aluminiowej ramy oraz
szerokiego
siedziska
wykonanego
z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane
na
wysokość
nóżki
zakończone
gumowymi nasadkami antypoślizgowymi
oraz funkcjonalne boczne uchwyty przy
siedzisku. Opcjonalnie system TF.

Taboret
prysznicowy
z
oparciem
i z profilowanym siedziskiem. Taboret
prysznicowy wykonany z aluminiowej ramy.
Siedzisko z oparciem wyprodukowano
z
wytrzymałego PCV. Możliwość
dostosowania
indywidualnego
dostosowania siedziska do budowy
anatomicznej pacjenta. Taboret posiada
regulowane
na
wysokość
nóżki
zakończone
gumowymi
nasadkami
antypoślizgowymi, demontowane oparcie
oraz system TF.

Taboret
prysznicowy
z
oparciem
i uchwytami bocznymi. Konstrukcja
taboretu
została
wykonana
z aluminiowej ramy, natomiast siedzisko
z wytrzymałego PCV. Boczne uchwyty
zostały
pokryte
antypoślizgowym
materiałem
piankowym.
Wyposażony
w nóżki o regulowanej wysokości
z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi,
demontowane oparcie oraz system
TF. Idealnie sprawdzi się w przypadku
pacjentów, którzy mają trudności ze
wstawianiem i siadaniem.

Ławka naścienna składana z nogami.
Posiada 4 punkty mocowania do ściany.
Teleskopowe nóżki pozwalają na regulację
wysokości w zakresie od 40 do 55
cm. Zakończenia nóżek opierające się
o podłoże wyposażone są w antypoślizgowe
gumowe nakładki. Plastikowe siedzisko
zamontowane jest na metalowej ramie.

286 Opieka nad pacjentem

Fotele prysznicowe i nawannowe
Fotel prysznicowy ATLANTIS z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 48 do
58 cm. Rama fotela wykonana została z aluminium pokrytego farbą epoksydową
zabezpieczającą przed rdzą, natomiast połączenia śrubowe - ze stali nierdzewnej.
Fotel posiada nasadki antypoślizgowe na nóżkach.

Wózek prysznicowy ATLANTIS wyposażony w 4 kółka ułatwiające transfer pacjenta.
Posiada składany podnóżek i wodoodporne hermetyczne koła. Konstrukcja
wykonana z aluminium pokrytego odporną na rdzę farbą epoksydową.

Fotel obrotowy do wanny ATLANTIS przeznaczony dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej. Dzięki możliwości obracania siedziskiem (kąt obrotu do 90º)
zapewnia bezpieczną i wygodną kąpiel, jak i wyjście z wanny. Manetka blokowana
jest w 4 pozycjach. Unikalna struktura fotela pozwala na łatwy odpływ wody. Stalowa
rama została pokryta proszkowo farbą epoksydową zabezpieczającą przed korozją.
Masywne i ergonomiczne siedzisko w wysokiej jakości tworzywa sztucznego
posiada niebieskie antypoślizgowe stópki. Fotel można stosować przy wannach
do szerokości 70 cm, a regulowane stabilizatory boczne zapewniają bezpieczne
mocowanie w wannie. Fotele w wersji STANDARD i XL posiadają wyjmowane
podłokietniki ułatwiające transfer boczny pacjenta oraz zapewniające
bezpieczeństwo pacjentowi podczas kąpieli.

Ławka obrotowa na wannę składa się z wyprofilowanego siedziska z oparciem
zamontowanym centralnie na obrotowej podstawie. Rama wyposażona w kliny
rozporowe, których zadaniem jest ustabilizowanie produktu oraz dźwignię, dzięki
której możliwe jest blokowanie w wybranej pozycji. Ławka posiada uchwyty boczne
dla pacjentów, którzy mają trudności w samodzielnym wstawaniu i siadaniu.
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Ławki i krzesełka wannowe wgłębne

Ławka wgłębna OBANA w wersji standard lub z oparciem.
Ławka umożliwia łatwy dostęp do wanny. Charakteryzuje ją
regulowana szerokość zawieszenia w zakresie od 73 do 88 cm,
co zapewnia dopasowanie do większości dostępnych wanien na
rynku. Wykonana jest z tworzywa sztucznego oraz chromowanej
ramy stalowej gwarantującej odporność na korozję.

Fotel wgłębny do wanny MONOBLOCK wykonany został
z metalowej ramy pokrytej farbą epoksydową. Pasuje do wanien
w zakresie szerokości od 53 do 70 cm. Posiada wzmocnienia
odporne na zarysowania w kolorze niebieskim. Perforowane
siedzisko gwarantuje właściwy drenaż wody.

Ławka na wannę ułatwia przemieszczanie użytkownika
w obrębie wanny. Wykonana jest z tworzywa sztucznego
i wyposażona w uchwyt. Ławka posiada wygodne
siedzisko oraz otwory odprowadzające wodę. Gumowe
stabilizatory
zapewniają
bezpieczne
mocowanie
na wannie. Pasuje do wanny o szerokości od 40
do 65 cm.

Ławka wgłębna do wanny składa się z siedziska oraz
wyprofilowanej ramy zakończonej nasadkami antypoślizgowymi.
Poprzez zastosowanie klipsów regulacyjnych posiada możliwość
dostosowania do różnych szerokości wanien. Zastosowanie
pokrycia PCV na siedzisku i aluminiowej ramy zapewnia
długotrwałe użytkowanie produktu.

Ławeczka wannowa z regulowaną wysokością umożliwia
sprawne umycie całego ciała i skorzystanie z natrysku w
wannie również osobom mającym kłopoty z poruszaniem się.
Regulowana wysokość pozwala na dostosowanie parametrów do
potrzeb korzystającej z urządzenia osoby, a wygodne siedzisko
gwarantuje swobodę ruchów.

Ławeczka wannowa z regulowaną wysokością i oparciem.
Oparcie i szerokie siedzisko pozwalają na zajęcie wygodnej
pozycji podczas kąpieli. Dodatkowo regulowana wysokość
umożliwia dostosowanie parametrów produktu do potrzeb osoby
korzystającej z ławeczki. Siedzisko gwarantuje właściwy drenaż
wody.
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Nasadki toaletowe i ramy asekuracyjne
Nasadkę ALTIA charakteryzuje wysoka wytrzymałość. Wykonana
jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego i metalu.
Wyposażona jest w 3 poziomy regulacji wysokości (6/10/14 cm),
dzięki czemu łatwo ją zaadoptować zarówno dla potrzeb różnych
użytkowników, jak i do poszczególnych etapów rehabilitacji.

Nasadka TITAN jest standardową nasadką wykonaną z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego - wtryskowego PP (polipropylenu).
Nasadkę TITAN mocuje się do sedesu przy pomocy 2 klamer
bocznych oraz czołowej nasadki. Wycięcia w przedniej i tylnej
części nasadki ułatwiają komfortowe wykonanie czynności
higieny intymnej. Nasadka podwyższa sedes o 7 lub 14 cm.

Rama asekuracyjna do sedesu 2-podporowa. Wyposażona
w 2 podpory aluminiowe oraz komfortowe uchwyty
z podłokietnikami. Rama mocowana jest do muszli z tyłu, dzięki
czemu korzystanie z niej jest komfortowe i nie ogranicza ruchów
pacjenta. Produkt cechuje się wysoką wytrzymałością oraz
stabilnością.

Rama asekuracyjna do sedesu 4-podporowa. Wykonana
z wytrzymałego aluminium. Posiada 2 komfortowe uchwyty podłokietniki i 4 podpory zapewniające optymalną stabilność
podczas siadania i wstawania. Możliwość regulacji wysokości (od
65 do 79 cm) oraz szerokości (od 61 do 65 cm) ramy.
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Nasadki toaletowe i ramy asekuracyjne
Nasadki i ramy sedesowe CLIPPER wyposażone są w najprostszy mechanizm mocujący na rynku. Wystarczy popchnąć 4 niebieskie
klipsy, aby bezpiecznie zamocować urządzenie na sedesie. Nasadki pasują do większości sedesów i podwyższają je o 11 cm. Przednia
część nasadki posiada wycięcie umożliwiającą pacjentowi wykonanie czynności higieny osobistej. Nasadki CLIPPER wykonane są
z wysokiej jakości wtryskowego PP (polipropylen) w kolorze białym. Nasadki CLIPPER VI i VII wyposażone są w zdejmowaną aluminiowostalową ramę, która stanowi solidną bazę wspierającą.

Dostępne modele:
•
•
•
•
•
•
•

CLIPPER I - wewnętrzna prowadnica mocowana na sedesie,
CLIPPER II - 4 klipery ułatwiające przymocowanie nasadki do sedesu,
CLIPPER III - pokrywa antyrozbryzgowa,
CLIPPER IV - zdejmowane podłokietniki,
CLIPPER V - pokrywa antyrozbryzgowa i zdejmowane podłokietniki,
CLIPPER VI - zdejmowana aluminiowo-stalowa rama z regulacją wysokości (42-54 cm),
CLIPPER VII - zdejmowana aluminiowo-stalowa rama z regulacją wysokości (42-54 cm) i pokrywa antyrozbryzgowa.

CLIPPER I

CLIPPER II

CLIPPER III

CLIPPER VI

CLIPPER VII

CLIPPER IV

CLIPPER V
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Lustra dla niepełnosprawnych
Lustro uchylne z uchwytem. Posiada rączkę umożliwiającą ustawienie kąta
pochylenia. Zakres regulacji kąta od 0 do 30º. Wymiary: 60 x 60 cm.

Wersje:
• LU2 KO - rama ze stali nierdzewnej polerownej,
• LU1 B - rama malowana proszkowo na kolor biały.

Lustro uchylne. Wymiary: 40 x 60 cm.

Wersje:
• LU4 KO - rama ze stali nierdzewnej polerownej,
• LU3 B - rama malowana proszkowo na kolor biały.

Stałe lustro łazienkowe. Wymiary: 50 x 55 cm.

Wersje:
• LU6 KO - rama ze stali nierdzewnej polerownej,
• LU5 B - rama malowana proszkowo na kolor biały.

Lustro uchylne nad umywalkę. Wymiary: 40 x 60 cm.
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Karta Inwestycji
Centrum Rehabilitacyjne Rehamed-Center, Tajęcina

Przedsięwzięcie
Kompleksowe wyposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny pierwszego na
Podkarpaciu prywatnego Centrum Rehabilitacyjnego Rehamed-Center. Zarząd obiektu
wymagał sprzętu najwyższej jakości, aby zapewnić pacjentom bardzo wysoki standard
usług rehabilitacyjnych.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroterapii,
hydroterapii,
ciepłolecznictwa,
nauki i doskonalenia chodu,
krioterapii,
kinezyterapii,
rehabilitacji funkcjonalnej,
masażu i światłolecznictwa,
sal do ćwiczeń siłowych oraz ogólnokondycyjnych.

Zakres prac:
•
•
•
•
•
•

dobór aparatury medycznej,
dobór sprzętu rehabilitacyjnego,
konsultacje umiejscowienia urządzeń na etapie projektu,
nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
montaż urządzeń,
szkolenia personelu.

„Dobór
wyposażenia
centrum
medycznego jest kluczowym elementem
tak dużej inwestycji, dlatego warto
skorzystać z rad profesjonalistów. Pomoc
jaką otrzymaliśmy od pracowników firmy
Meden-Inmed dalece przerosła nasze
oczekiwania.”
Radosław Walas
prokurent Rehamed-Center Sp. z o.o.
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„Meden-Inmed dostarczył do naszego
Centrum Rehabilitacji najlepszy obecnie
dostępny na rynku sprzęt medyczny,
dzięki czemu możemy świadczyć usługi
na najwyższym poziomie.”
dr Wojciech Rusek
dyrektor Rehamed-Center Sp. z o.o.
fizjoterapeuta, specjalista ds. rehabilitacji
ruchowej

Rehamed-Center jako pierwsze centrum
rehabilitacji w Polsce zostało wyposażone
w Lokomat® Pro w wersji 6.1

Medical SPA & Wellness

RECO-ALTER

Stoły do gimnastyki biernej

RECO-ALTER to system 8 stołów do gimnastyki biernej i mobilizacji pacjentów tworzący spójną koncepcję ćwiczeń na całe
ciało dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Każdy stół przeznaczony jest do ćwiczeń określonych partii mięśniowych.
Gimnastyka z ich wykorzystaniem wyszczupla, poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie, likwiduje cellulit, redukuje bóle stawowe i relaksuje.

SGB-1
•
•
•
•

urządzenie do masażu wibracyjnego,
relaksuje,
stymuluje i poprawia krążenie krwi,
sprzyja pozbyciu się toksyn z organizmu.

SGB-2
• wyszczupla i wzmacnia łydki, wewnętrzną i zewnętrzną część ud, brzuch i biodra,
• ćwiczy stawy kolanowe i biodrowe,
• poprawia krążenie w kończynach dolnych.

SGB-3
• kształtuje talię, brzuch i biodra,
• rozluźnia mięśnie w okolicy kręgosłupa krzyżowego, wzmacnia odcinek
lędźwiowy,
• ujędrnia pośladki i zapobiega cellulitowi.

SGB-4
• kształtuje pośladki, uda i brzuch oraz wzmacnia mięśnie tułowia,
• umożliwia wykonywanie 2 rodzajów ćwiczeń, unoszenie i opuszczanie kończyn
dolnych (trening mięśni brzucha, obręczy biodrowej, pośladków i ud) oraz
unoszenie i opuszczanie tułowia (trening górnych partii ciała: wzmocnienie
mięśni brzucha, przepony, okolic kręgosłupa lędźwiowego).

SGB-5
•
•
•
•

masuje kręgosłup w części piersiowej i lędźwiowej,
wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, brzucha,
trenuje przeponę,
zmniejsza nadmiar tkanki tłuszczowej w ramionach.

SGB-6
• sprzyja rozbiciu tkanki tłuszczowej w pośladkach, biodrach udach i na brzuchu,
• stymuluje cyrkulację krwi.

SGB-7
• rozciąga mięśnie w okolicy bioder, wyszczupla biodra, zmniejsza obwód talii,
• usuwa dolegliwości bólowe, zwłaszcza w dolnej części mięśni grzbietowych,
• wzmacnia odcinek lędźwiowy kręgosłupa, mięśnie skośne brzucha.

SGB-8
• urządzenie do masażu rolkowego,
• umożliwia masaż wszystkich partii ciała,
• pomaga rozbijać tkankę tłuszczową i sprzyja w walce z cellulitem.

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Regulacja czasu [min]:

SGB-1

SGB-2

SGB-3

SGB-4

SGB-5

SGB-6

SGB-7

SGB-8

198 x 76 x 70,5 198 x 76 x 70,5

198 x 76 x 68

198 x 76 x 68

198 x 76 x 68

198 x 76 x 68

198 x 76 x 68

142 x 76 x 70,5

1-99

1-99

1-99

1-99

1-99

51-99

1-99

1-99

poziom wibracji

Liczba cykli / min (tempo):
Zasilanie [V/Hz]:
Pobór mocy [kW]:

od 140 do 280

12-60

10-30

6-12

38-68

38-68

5-10

24-54

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

max. 0,6

max. 0,6

max. 0,6

max. 0,75

max. 0,6

max. 0,6

max. 0,6

max. 0,6
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Sophie

7-sekcyjna profesjonalna leżanka do Medical SPA & Wellness

Długość: 205 cm

Wysokość: 61-94 cm

Szerokość: 80 cm

Przeznaczenie:

Waga: 165 kg

kg

kg

Obciążenie: 150 kg

Ustawienia i wymiary:

Profesjonalny salon SPA, jak i każda baza odnowy biologicznej wymaga sprzętu
najwyższej jakości. Z myślą o zaspokojeniu potrzeb najbardziej wymagających
klientów zaprojektowaliśmy leżankę Sophie.
Ekskluzywny 7-sekcyjny stół został wykonany z najwyższą starannością, z materiałów
zapewniających bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat. Estetyczny design
pozwala na stworzenie z gabinetu niepowtarzalnego miejsca, w którym każdy
poczuje się wyjątkowo.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7-sekcyjny stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości przy pomocy pilota,
regulacja pozycji trzech sekcji przy pomocy pilota,
estetyczny design z zabudową mechanizmu podnoszenia,
łatwa regulacja ustawień stołu,
łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej,
zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
opuszczane boczki zagłówka, można obracać również w poziomie – do 90
stopni na zewnątrz,
wielowarstwowa i bardzo miękka tapicerka wykonana z atestowanych materiałów,
warstwy pianki odporne na odkształcenia,
system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony
w magnetyczny klucz dostępu,
system jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym
mechanizmem blokowania.

51°
35°
22cm

30°

21°

35°

Opcje dodatkowe:
• podgrzewane leżysko,
• ciemny lakier ramy.

Sprawdź pełną ofertę stołów i leżanek do Medical SPA & Wellness na www.meden.com.pl/oferta
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Nexus

Długość: 202 cm

Stół do ręcznego masażu leczniczego i zabiegów Wellness

Wysokość: 46-103 cm

Szerokość: 70 cm

Stół do masażu Nexus jest przeznaczony do prowadzenia zabiegów ręcznego
masażu leczniczego mających na celu łagodzenie urazów lub upośledzeń przez
przywrócenie albo poprawę funkcji masowanych tkanek, narządów i układów. Dzięki
nowoczesnemu wzornictwu, stół znajduje również wielu klientów w dziedzinie
Medical SPA & Wellness.
Stół Nexus posiada metalową podstawę w kształcie X o doskonałych walorach
użytkowych. Został stworzony z myślą o masażystach i terapeutach manualnych,
poszukujących stabilnego i wygodnego urządzenia do pracy. Każdy stół Nexus jest
wyposażony w zastrzeżoną wzorem użytkowym ramkę sterująca regulacją dół/góra
umiejscowioną bezpośrednio pod leżyskiem co gwarantuje wygodną regulację
wysokości.
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii Nexus uzyskał niepowtarzalne
i jedyne w swoim rodzaju detale wykończeniowe. Każda z części składowych stołu
wykonana jest z maksymalną precyzją, estetyką i co najważniejsze niezawodnością.
Poprzez nową technologię produkcji oraz najbardziej rygorystyczne normy powstał
produkt stabilny, wytrzymały i bezkonkurencyjny w swojej kategorii cenowej.
Wymiary oraz parametry użytkowe stołu Nexus zostały opracowane przy
współudziale inżynierów oraz specjalistów z dziedziny rehabilitacji, kosmetologii
i masażu. Dzięki wypracowanym standardom uzyskaliśmy w pełni ergonomiczny
kształt, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno kosmetologowi jak
i pacjentowi.

Cechy charakterystyczne:
• stół o solidnej, nożycowej konstrukcji,
• wytrzymały, maksymalne obciążenie stołu to aż 185 kg,
• wyposażony w autoryzację dostępu zabezpieczającą przed niepożądaną zmianą
ustawień stołu,
• estetyczny i nowoczesny design doskonale wpisujący się w stylistykę gabinetów
do rehabilitacji, gabinetów SPA & Wellness,
• wielowarstwowa tapicerka wykonana jest z wytrzymałych, cieczoodpornych
materiałów, pozwalając na wieloletnie użytkowanie stołu,
• dostępna szeroka gama kolorystyczna tapicerki,
• dostępny w wersji dwuczęściowej i czteroczęściowej,
• opcja podgrzewanego leżyska o 2-stopniowej regulacji temperatury.
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kg

Waga: 85 kg

kg

Obciążenie: 185 kg

Zastosowanie w:
• gabinety rehabilitacji,
• gabinety kosmetyczne,
• gabinety SPA & Wellness.

Dane techniczne:
Ilość sekcji:
Kąt regulacji sekcji przedniej [°]:
Regulacja wysokości [cm]:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:
Masa [kg]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Zasilanie [V/Hz]:

2 lub 4 (dzielony zagłówek)
-40/+70
48-105
202 x 70
85
185
230/50

Clap Tzu

Stoły do masażu i zabiegów Medical SPA & Wellness

Dostępne modele:
• 1-sekcyjny,
• 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem,
• 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
z regulowanymi podłokietnikami.

Opcje dodatkowe:
• podgrzewane leżysko.

Havanna to wysokiej jakości, elektrycznie regulowany stół drewniany. Wykonany
jest z najwyższej jakości drewna połączonego z mocnym siłownikiem elektrycznym.
Dzięki dużemu wyborowi opcji oraz tapicerce odpornej na olejki stoły Havanna
zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów z branży
Medical SPA & Wellness.

Dostępne modele:
• 1-sekcyjny z tapicerką o grubości 70 mm,
• 1-sekcyjny z tapicerką o grubości 30 mm
z rantem umożliwiającym spływanie olejków,
• 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
z tapicerką o grubości 70 mm,
• 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
z tapicerką o grubości 30 mm z rantem
umożliwiającym spływanie olejków,
• 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
z regulowanymi podłokietnikami z tapicerką
o grubości 70 mm,
• 4-sekcyjny z 4 częściowym leżyskiem
z tapicerką o grubości 70 mm.

Ambra Motion to drewniany stół z elektryczną regulacją wysokości.
Dzięki niepowtarzalnej konstrukcji stoły Ambra Motion umożliwiają elektryczną
regulację wysokości poprzez schowany w ramie hydrauliczny mechanizm regulacji.
Najwyższej jakości drewno w połączeniu z wysokiej jakości elementami wykończenia
nadają tej linii stołów bardzo ekskluzywny charakter, odpowiedni dla luksusowych
ośrodków Medical SPA & Wellness.

Opcje dodatkowe:
Cechy charakterystyczne:
• drewniany stół do zabiegów Medical SPA & Wellness,
• wykonanie z wysokiej jakości bejcowanego drewna,
• elektryczny system regulacji wysokości poprzez system 4 siłowników
hydraulicznych sterowanych pilotem nożnym (regulacja 71-100 cm),
• półka na materiały zabiegowe pod leżyskiem,
• poliuretanowa tapicerka odporna na działanie olejków do Ajurwedy.

• podgrzewane leżysko,
• gniazdko zasilające w półce na materiały
zabiegowe pod leżyskiem.
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Clap Tzu

Stoły do masażu i zabiegów Medical SPA & Wellness

Dostępne modele:
• 1-sekcyjny,
• 2-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem,
• 4-sekcyjny z regulowanym zagłówkiem
z regulowanymi podłokietnikami.

Cechy charakterystyczne:
• stół do zabiegów Medical SPA & Wellness
oparty na jednej kolumnie,
• kolumna wykończona drewnem (ciemne lub
jasne drewno),
• elektryczny system regulacji wysokości
poprzez kolumnę elektryczną sterowaną
pilotem nożnym.
Abano to luksusowy stół elektryczny wykończony drewnem.
Stabilna, regulowana elektrycznie kolumna wykończona drewnem sprawia, iż stoły
Abano wyróżniają się swoim designem. Dzięki solidnej konstrukcji oraz dbałości
o szczegóły stoły Abano to najczęściej wybierany stół przez klientów
Medical SPA & Wellness.

Opcje dodatkowe:
• podgrzewane leżysko.

Ajurweda to mający ponad 5 tys. lat indyjski, tradycyjny system leczenia opierający
się na zachowaniu równowagi między ciałem, duszą i umysłem człowieka.
Sam termin znaczy "wiedza o życiu" lub "sztuka życia", Ajurweda traktuje ciało
i umysł jako całość, ujmując człowieka holistycznie i proponując terapię przez
stosowanie ziół i kosmetyków oraz masaże. Od 1979 r. jest uznawana przez
Światową Organizację Zdrowia jako koncepcja zdrowia i terapii.
W Medical SPA zabiegi Ajurwedy traktowane są jako terapie przeciwko konkretnym
schorzeniom: wysokiemu ciśnieniu, nadkwasocie, artretyzmowi, astmie czy nawet
chorobie Parkinsona.

Shirodhara to wysokiej jakości zestaw
do Ajurwedy. Zapewnia komfort użytkowania
oraz wysoką jakość wykonania.

Skład zestawu:
• stojak,
• ociekacz,
• misa.
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Terapia antycellulitowa
Przed
Powiększone komórki tłuszczowe uciskają skórę
oraz naczynia układu krążenia. Niedostateczna
wymiana substancji odżywczych w układzie
krążenia prowadzi do stopniowego włóknienia
tkanki łącznej. Efekt pofałdowanej skóry
powstaje na skutek jej uwypuklania przez
komórki tłuszczowe i jednoczesnego ściągania
„w dół” przez zwłókniałą tkankę łączną.

Profesjonalny zestaw do gabinetu kosmetycznego, odnowy biologicznej i SPA
umożliwiający przeprowadzenie skutecznej terapii antycellulitowej. W zestawie
znajduje się urządzenie do fali uderzeniowej Shockmaster oraz komplet aplikatorów
antycellulitowych.
ShockMaster jest to urządzenie modelujące sylwetkę wykorzystujące intensywne
działanie fal akustycznych. Dzięki wygodnej i lekkiej głowicy działanie fali można
skoncentrować na wybranych partiach ciała – m.in. udach, pośladkach, ramionach
itd. Wykonywane zabiegi są efektywne i nieinwazyjne.

Terapia antycellulitowa falą uderzeniową pomaga walczyć z:
•
•
•
•

Podczas
Efekt masażu falą dźwiękową AWT:
• poprawa sprężystości tkanki łącznej, co
wpływa wygładzająco na skórę,
• poprawa wymiany substancji odżywczych
w układzie krążenia,
• zapoczątkowanie procesów prowadzących,
poprzez zwiększone wytwarzanie kolagenu,
do powstania zdrowszej, elastycznej skóry.

tkanką tłuszczową zlokalizowaną miejscowo,
cellulitem,
zatrzymaniem wody w organizmie,
zwiotczałą skórą.

ShockMaster sprawia, że terapia jest wysoce efektywna, a rezultaty widoczne
są już po pierwszych zabiegach. Dzieje się to za sprawą specjalnie dobranych
aplikatorów, które powodują wnikanie energii w postaci fal akustycznych w skórę na
odpowiednią głębokość - tam gdzie pokłady tkanki tłuszczowej są zlokalizowane.
ShockMaster umożliwia przeprowadzenie Terapii Falą Akustyczną (z ang.
Acoustic Wave Therapy). Terapia Falą Akustyczną wykorzystuje fale dźwiękowe,
które są wytwarzane w głowicy zabiegowej i w łagodny sposób wprowadzane
w odpowiednie rejony ciała. Fale dźwiękowe są od wielu lat z dużym powodzeniem
wykorzystywane w medycynie w leczeniu urazów ścięgien i mięśni. W nowoczesnej
terapii antycellulitowej fale akustyczne są wykorzystywane do walki z cellulitem.

Po
Zalety terapii:
•
•
•
•

Skóra staje się gładsza i bardziej elastyczna.

terapia jest łatwa w stosowaniu,
masaż falą dźwiękową poprawia sprężystość tkanki łącznej wygładzając skórę,
usprawnia wymianę substancji odżywczych w układzie krążenia,
pobudza produkcję kolagenu znacząco wpływając na poprawę kondycji
i zdolności regeneracji skóry.

W zestawie z aparatem do walki z cellulitem ShockMaster znajdują się także
głowice zabiegowe dostosowane do potrzeb terapii antycellulitowej:
• aplikator do głębokiej penetracji o średnicy 15 mm,
• aplikator D-ACTOR II BLACK o średnicy 35 mm,
• głowica do masażu V-ACTOR II BLACK + Aplikator V-ACTOR BLACK o śr. 40 mm.
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Cryoback3

Kriolipoliza 3.0 - zaawansowana technologia do nieinwazyjnej walki
z nadwagą i cellulitem

Cryoback3 to urządzenie nowej generacji, które łączy w sobie trzy różne
technologie: lokalną redukcję tkanki tłuszczowej przy pomocy kriolipolizy, działanie
ochronne wykorzystujące EMS (Elektryczną Stymulację Mięśniową) oraz prądy
impulsowe, które aktywizują procesy regeneracyjne komórek.

Pielęgnacja twarzy i ciała:
Dzięki ukierunkowanemu i głębokiemu oddziaływaniu CRYOBACK daje lepsze
rezultaty niż inne technologie obecnie dostępne na rynku. Za pomocą urządzenia
można przeprowadzić nieinwazyjną liposukcję poprzez zamrożenie komórek
tłuszczowych, jednocześnie nie zaburzając metabolizmu innych tkanek.
Synergiczne działanie kilku technologii zapewnia wyjątkowo dobre rezultaty
w obrębie ciała i twarzy dając oprócz efektu odchudzającego działanie ujędrniające
i przeciwstarzeniowe bez konieczności poddawania się zabiegom operacyjnym.

CRYO LIPO niszczy komórki tłuszczowe:
Celem lipolizy jest poprawa sylwetki pacjenta. Dokonuje się tego poprzez eliminację
zbędnych komórek tłuszczowych za pomocą terapii zimnem.
Metoda opiera się na schładzaniu i kontroli adipocytów (komórek tłuszczowych),
co prowadzi do krystalizacji zawartych w nich tłuszczy. Komórki otrzymują sygnał do
apoptozy, powodującej ich śmierć, co skutkuje wolnym uwalnianiem z nich tłuszczy.
Po pewnym czasie zostają one usunięte z organizmu wraz z adipocytami, w których
się znajdowały. W efekcie tkanka tłuszczowa kurczy się i nabiera nowego kształtu.

Docelowa temperatura przy eliminowaniu komórek:
Adipocyty są bardziej wrażliwe na zmiany temperatury ciała niż inne tkanki, zaś
długotrwała ekspozycja na temperatury między 0 - 4oC niszczy je.

CRYO STIM stymuluje włókna mięśniowe:
• CRYO STIM pozwala na spalenie określonej ilości kalorii poprzez stymulację
aktywności mięśniowej, oraz krążenia, dodatkowo ujędrniając tkanki. Efektem
jest szybka redukcja tkanki tłuszczowej podczas zabiegu. Aktywność mięśni
dodatkowo ułatwia usuwanie zniszczonych adipocytów.
• CRYO STIM chroni ciało.
• CRYO STIM generuje odpowiedni prąd EMS w celu stymulacji mięśni podczas
kriozabiegu w określonych partiach ciała. Dzięki temu utrzymywany jest
metabolizm zapobiegający obumieraniu innych tkanek w trakcie zabiegu.
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Cryoback3

Kriolipoliza 3.0 - zaawansowana technologia do nieinwazyjnej walki
z nadwagą i cellulitem

Impulsy elektryczne dostarczane są przez elektrody podłączone bezpośrednio
do PADÓW kriolipolizy w pobliżu obszaru leczenia. Dostępnych jest ponad
6 programów, oferujących różne częstotliwości. Umożliwia to oddziaływanie
pomiędzy skórą a warstwą mięśni głębokich dając efekt stymulujący lub torujący
relaksację.

CRYO PULSE regeneruje komórki:
Aktywne składniki są dostarczane do warstw skóry przy użyciu prądów impulsowych.
Na skutek tego głębokie warstwy skóry otrzymują 80-90% aktywnych składników,
co odpowiada współczynnikowi penetracji większemu o 200-300% w porównaniu
do terapii tradycyjnych.
Prądy impulsowe wspierają penetrację aktywnych składników stosowanych na
skórze pacjenta. Taka intensywna, zimna aplikacja redukuje wrażliwość skóry,
zwiększając jej przepuszczalność dla wprowadzanych substancji, które łatwiej
docierają do głębszych warstw skóry. Zabieg aktywuje również przylegające tkanki
i zapobiega zmianom skóry w trakcie eliminacji toksyn.

Zastosowanie CRYOBACK:

Docelowa temperatura zapewnia wnikanie składników
aktywnych:
Temperatura skóry poddawanej zabiegowi mieści się między -10 a 0oC, mimo to
pacjent nie odczuje gorąca ani uczucia pieczenia w trakcie zabiegu. Schłodzenie
skóry skutkuje wazokonstrykcją, która sprawia, że substancje aktywne nie są
rozprowadzane po ciele ale koncentrują się w docelowym obszarze, co powoduje
efektywność zabiegu.

CRYOBACK z powodzeniem sprawdza się
w leczeniu wrażliwej skóry oraz usuwaniu
zmarszczek,
przebarwień,
trądziku
różowatego, cellulitu, rozstępów, lokalnego
nagromadzenia tkanki tłuszczowej, obwisłej
i wysuszonej skóry.

Uzyskiwane efekty:
• skóra staje się miękka i gładka,
• wygląd skóry jest lepszy,
• wzmocnione
zostają
kolagenowe
komponenty skóry,
• dochodzi do stymulacji regeneracji komórek,
• tłuszcz jest wyeliminowany.
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Cryoback3

Kriolipoliza 3.0 - zaawansowana technologia do nieinwazyjnej walki
z nadwagą i cellulitem

Zalety CRYOBACK:

Zabieg CRYOBACK3:

• zabieg jest bezbolesny - nie narusza integralności skóry (brak krwiaków
i obrzęków),
• pacjent może od razu wrócić do pracy i aktywności społecznej,
• brak ograniczeń żywieniowych i związanych z aktywnością fizyczną, bardzo mało
przeciwskazań,
• w trakcie zabiegu pacjent może wygodnie leżeć, czytać, rozmawiać przez
telefon, używać laptopa lub po prostu wypoczywać.

CRYOBACK3
jest
wszechstronny
i w przeciwieństwie do innych maszyn może
przeprowadzić kriolipolizę nie tylko w dużych
partiach ciała tj. brzuch, biodra, łydki, pośladki,
ręce, plecy i nogi ale dzięki dedykowanej
końcówce można nawet wykonać zabiegi na
twarzy i szyi.
Zabieg trwa 60 min, z czego 30 min jest
poświęcone na kriolipolizę. Dwa różne obszary
tj. biodra, podbrzusze lub łydki, mogą być
poddawane terapii w trakcie jednej sesji.
Wykonanie kriolipolizy przez 4 PADY
powoduje skrócenie czasu zabiegu i zwiększa
efektywność przy usuwaniu głęboko położonej
tkanki tłuszczowej, która jest trudniej osiągalna
jeśli używane są inne metody kriolipolizy.
Temperatura jest kontrolowana poprzez
4 kanały używające systemu zarządzania
temperaturą, który standaryzuje czynności przy
dużych partiach ciała i rozpoznaje ich aktualną
temperaturę. Wszystkie poprzednie pliki
i krzywe temperaturowe mogą być również
kontrolowane za pomocą komputera.

Dane techniczne:
Zasilane [V/Hz]:
Maksymalny pobór mocy [W]:
Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm]:
Masa netto [kg]:
Zakres temperatur [oC]:
Częstotliwość impulsów [Hz]:
Napięcie międzyszczytowe max. (FIXPAD) [Vpp]:
Napięcie międzyszczytowe max. (Handprobe) [Vpp]:
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AC 100, 240V, 50/60
350
47 x 46 x 110
35
-10 ~40
250-4000
100
13

Sauny

Indywidualne projektowanie stref Medical SPA & Wellness

Sauna fińska to dobre rozwiązanie
dla osób cierpiących na:
• napięcie mięśni grzbietu,
• przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów,
• zesztywniające
zapalenie
stawów
kręgosłupa,
• astmę oskrzelową,
• przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• nadciśnienie (pod kontrolą lekarza i pod
warunkiem ustabilizowanego nadciśnienia,
tj. zażywania leków i odpowiedniego trybu
życia),
• niedrożność tętnic,
• dusznicę bolesną naczynioruchową,
• po zawale serca, jednak nie wcześniej niż po
pół roku.

Zamów saunę
Sauna to nie tylko sposób na polepszenie zdrowia organizmu, ale również miejsce,
w którym można w pełni odpocząć i zrelaksować się. Skandynawowie ujmują to
w powiedzenie „stres spala się w saunie”.
Dobroczynne działanie sauny znane jest od lat. Jest ona przede wszystkim
świetnym sposobem na ujędrnienie i oczyszczenie skóry. Duże zmiany
temperatury jakim poddane jest nasze ciało podczas zabiegu w saunie sprawia,
że organizm oczyszcza się z toksyn, podnosi swą wydolność oraz odporność.
Poza tym świetnie relaksuje i przygotowuje organizm do walki z infekcjami,
ponieważ nagła i duża zmiana temperatur wzmacnia układ immunologiczny.

Rodzaje saun:
• Sauna sucha, zwana inaczej fińską - jest świetna dla osób, które dobrze znoszą
wysokie temperatury, które sięgają 90-100°, przy wilgotności 5-10% w takiej saunie
skóra oczyszcza się szybciej, ponieważ woda szybciej wyparowuje z organizmu,

Nasz profesjonalny zespół z chęcią
pomoże Państwu w wyborze sauny,
spełniającej potrzeby centrum odnowy
biologicznej czy sanatorium. Możemy
również zaprojektować dla Państwa
całą strefę Medical SPA & Wellness.
Dzięki współpracy z renomowanymi
producentami jesteśmy w stanie
zaoferować sauny i inne wyposażenie
najwyższej
jakości,
spełniające
wymagania
nawet
najbardziej
wymagających klientów. Projektowane
z wyjątkową starannością i wykonane
z najwyższej jakości materiałów
sauny zapewniają bezproblemowe
użytkowanie
przez
wiele
lat.

• Sauna parowa, zwana łaźnią rzymską - jest przeznaczona dla osób, które
nie czują się za dobrze w wysokich temperaturach. W tej saunie będzie
ona niższa i wynosi od 40-60°, przy czym jest bardzo wysoka wilgotność,
która może sięgać nawet 100%. Ma to swoje plusy, ponieważ gorąca para
sprzyja odprężeniu. W tego typu saunie można dodatkowo używać olejków
aromaterapeutycznych, które zwiększają nasze zdolności relaksacyjne,
• Sauna na podczerwień jest spotykana w Polsce najrzadziej. W saunie temperatura
sięga 40-50° i nie ma pary. Praktycznie każdy może z niej bezpiecznie
korzystać. Ta metoda jest bardzo skuteczna, bo ciepło znacznie głębiej wnika
w ciało (na około 4 cm) i pocimy się jeszcze intensywniej, organizm może
wydalać oprócz wody także tłuszcz, metale ciężkie, kwasy i związki toksyczne.
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Baseny, jacuzzi

Basen szyty na miarę
Nowoczesne baseny i jacuzzi są nieodłącznym elementem prestiżowych stref
Medical SPA & Wellness. Planując budowę nowego obiektu warto zwrócić szczególną
uwagę na optymalne zaplanowanie tej strefy. Przygotowanie basenu „szytego na
miarę” pomoże w optymalny sposób wykorzystać przestrzeń przeznaczoną na jego
budowę, a także zapewni jego bezawaryjną eksploatację.
Doskonałym uzupełnieniem basenu są jacuzzi i wanny z hydromasażem, które
pozwalają wypocząć i zrelaksować się po wysiłku. Masaż bąbelkami powietrza
tłoczonymi pod dużym ciśnieniem zwiększa ukrwienie skóry i koi ból zmęczonych
wysiłkiem mięśni.
Coraz częściej stosowaną formą aktywności w ośrodkach oraz sanatoriach jest
aquaaerobik. W naszej ofercie znajduje się cała gama sprzętu (m.in. maty, kształtki,
bieżnie) nadające się do zastosowania w wodzie. Ciekawym rozwiązaniem dla
ośrodków o profilu rekreacyjnym są również baseny z podnoszonym dnem.

Przygotujemy dla Państwa kompleksowy projekt strefy Medical SPA &
Wellness, zajmiemy się również realizacją oraz uruchomieniem całej
instalacji.

304 Medical SPA & Wellness

Zalety pływania
Pływanie pełni rolę profilaktyczną
i rehabilitacyjną dzięki temu, że
podczas ruchu w wodzie angażujemy
praktycznie wszystkie mięśnie. Pływanie
może być doskonałą formą aktywnego
wypoczynku, pomagającą utrzymać
kondycję fizyczną i dobre samopoczucie.
Ćwiczenia w wodzie nie obciążają
kręgosłupa ani stawów, wzmacniają
natomiast mięśnie, zwłaszcza grzbietu,
które
mają
nam
podtrzymywać
kręgosłup. Są znakomitym sposobem na
korekcję wad postawy.

Kompleksowe projektowanie obiektów Medical SPA & Wellness

Kompleksowa realizacja inwestycji
Dobudowa centrum SPA, części hotelowej
- etap I i recepcyjnej - etap II, UNITRAL,
Mielno

Dzięki współpracy z pracownią projektową ArchiBaltic oraz innymi pracowniami
architektonicznymi możemy zaoferować Państwu kompleksowy projekt obiektu
Medical SPA & Wellness.
Pracownia projektowa ArchiBaltic specjalizuje się w centrach SPA, odnowy
biologicznej, rehabilitacji, projektach basenów rekreacyjnych i solankowych,
towarzyszącej im infrastrukturze hotelowej. Dzięki bogatemu doświadczeniu we
współpracy z firmami wykonawczymi, projekty już na etapie koncepcji uwzględniają
istotne założenia techniczne.

Jak projektujemy?
Skupiając się na uważnej analizie potrzeb inwestora, uwzględniając bieżące trendy
i skuteczne rozwiązania - powstaje program funkcjonalno-użytkowy. Wyznacza
on dalszą drogę do opracowania projektu architektonicznego, doboru urządzeń,
uwzględniających świadczone w przyszłości usługi i towarzyszący im klimat wnętrz.
Ergonomię i techniczną trwałość rozwiązań projektowych łączymy z atrakcyjnymi
wnętrzami.
Projektowanie obiektów związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją i odnową
biologiczną, podporządkowane jest technologii oraz szczególnym wymaganiom
stawianym pomieszczeniom zabiegowym. Sauny, łaźnie parowe i błotne,
pomieszczenia hydroterapii, baseny solankowe itd. to skrajne temperatury,
zasolenie, wilgotność, zabrudzenia z olejów oraz alg, wymagające odpowiedniego
wykończenia i wyposażenia najwyższej jakości.
Realizujemy kompleksowe projekty od pierwszych rozmów, przez projekty
budowlane, wykonawcze, wnętrz, nadzory autorskie aż do odbiorów końcowych.
Przy tak ważnych inwestycjach warto skorzystać z doświadczenia profesjonalistów.

Bartosz Krawiec
projekty@meden.com.pl
Właściciel pracowni architektonicznej ArchiBaltic w Szczecinie. Specjalizuje
się w centrach SPA, odnowy biologicznej, rehabilitacji, projektach basenów
rekreacyjnych i solankowych oraz towarzyszącej im infrastrukturze hotelowej.
Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki
Szczecińskiej, gdzie w ramach pracy magisterskiej zaprojektował nowoczesny
obiekt hotelarski w Mielnie. Aktywny członek Zachodniopomorskiej Okręgowej
Izby Architektów RP.
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Karta Inwestycji
Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk, Kołobrzeg

Przedsięwzięcie
Wyposażenie luksusowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bałtyk w Kołobrzegu.
Sanatorium otrzymało najnowocześniejszy sprzęt do rehabilitacji i odnowy biologicznej,
w tym uznane na rynku urządzenia do hydroterapii, ciepłolecznictwa i laseroterapii
wysokoenergetycznej HILT. Sale fitness i rehabilitacji ruchowej zostały kompleksowo
wyposażone w urządzenia fitness firmy Kettler, stoły do masażu i rehabilitacji Terapeuta,
rotory rehabilitacyjne i zestawy do ćwiczeń w podwieszeniu Redcord. Sanatorium
Uzdrowiskowe Bałtyk jest obecnie jedną z najlepiej wyposażonych baz zabiegowych
w Polsce.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie do:
•
•
•
•
•
•

hydroterapii,
fizykoterapii,
kinezyterapii,
ciepłolecznictwa,
sal fitness i rehabilitacji,
odnowy biologicznej.

Zakres prac:
•
•
•
•
•

dobór aparatury medycznej,
dobór sprzętu rehabilitacyjnego,
nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
montaż urządzeń,
szkolenia personelu.

„Polecamy współpracę z firmą Meden-Inmed, to solidny i godny zaufania partner.
Sprzęt, który otrzymaliśmy spełnia nasze wszelkie oczekiwania, a fachowa pomoc
i doradztwo w wyborze sprzętu znacznie przyspieszyły proces realizacji inwestycji.
Dziękujemy!”
Marcin Zdunek
Dyrektor S.U. Bałtyk
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Wyposażenie gabinetów
i sal do ćwiczeń

Airex

Profesjonalne maty gimnastyczne

Dopasowany trening
Nowoczesne metody treningowe, fitness
i profilaktyka zdrowotna wymagają przyborów
treningowych najwyższej jakości. Wysoką
jakość
produktów
Airex
potwierdza
wciąż
rosnąca
liczba
użytkowników.

Jedność ciała i duszy
Elastyczne maty Airex do pilatesu oraz
specjalnie opracowane, antypoślizgowe o
ograniczonej elastyczności, maty do yogi z linii
Calyane, zapewniają najwyższy poziom wygody.
Idealnie nadają się do przeprowadzenia
treningu całego ciała.

Skuteczność w terapii
Przyrządy treningowe Airex są głównie
wykorzystywane w fitness i rehabilitacji.
Opracowane
zgodnie
z
najnowszymi
doniesieniami naukowymi maty i przyrządy do
ćwiczeń równowagi bardzo dobrze sprawdzają
się w rehabilitacji pacjentów.
Wielofunkcyjne maty gimnastyczne Airex są nieodzownym elementem
wyposażenia każdego klubu fitness, sali gimnastycznej oraz rehabilitacyjnej.
Dzięki swojej różnorodności (kolor, grubość, rozmiar) oraz unikatowym
właściwościom
antyseptycznym
są
z
powodzeniem
stosowane
w przedszkolach, szkołach, szpitalach, przychodniach, klinikach, sanatoriach,
na basenach, w gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach masażu
i odnowy biologicznej, w szkołach rodzenia, na siłowniach oraz do użytku
indywidualnego. W ofercie znajduje się również specjalna linia produktów Airex
do treningu równowagi.

Namacalnie lepsze
Innowacyjna zamknięta struktura komórkowa mat Airex była rozwijana przez wiele
lat. Wyjątkowo wytrzymały materiał gwarantuje z jednej strony wysokiej jakości
podłoże do ćwiczeń, a z drugiej uczucie miękkości oraz przyjemnego, ciepłego
dotyku. Dzięki temu ćwiczenia na macie angażują stawy, ścięgna i mięśnie
w wyjątkowo delikatny i efektywny sposób.

Cechy charakterystyczne:
• wygoda - wykonane z miękkiego, elastycznego i przyjemnego w dotyku
materiału,
• amortyzacja - zapewniają skuteczne tłumienie i amortyzację, chronią przed
kontuzjami,
• trwałość - wytrzymały materiał pozwala na wiele lat użytkowania,
• higiena - łatwa do czyszczenia powłoka antybakteryjna,
• wodoodporność - specjalna struktura komórkowa mat nie pozwala na wchłonięcie
wody lub wilgoci,
• wielofunkcyjność - wszechstronne zastosowanie, zarówno w warunkach obiektów
zamkniętych, na otwartej przestrzeni, jak również podczas zajęć ruchowych
w wodzie,
• antypoślizg - specjalna technologia maty i struktura powierzchni zapobiega
ślizganiu się.
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Bezpieczny sport i zabawa
Przybory
treningowe
Airex
pomagają
zapobiegać urazom podczas zajęć w szkole
czy klubach sportowych. Zajęcia fitness łączą
z dobrą zabawą.

Jak trening na chmurach
Produkty BeBalanced! Airex dają całkowicie
nowe możliwości w osiąganiu maksymalnego
efektu treningowego z minimalnym nakładem
energii.

Airex

Profesjonalne maty gimnastyczne

Dostępne modele mat:

Fitness

Yoga

Rehabilitacja

Sport

BeBalanced!

Fitline 140/180
140 / 180 x 60 x 1 cm / 1,2 kg / 1,5 kg
Coronella 200
200 x 60 x 1,5 cm / 2,4 kg

Coronella 185
185 x 60 x 1,5 cm / 2,2 kg

Corona 200
200 x 100 x 1,5 cm / 4,1
Corona 185
185 x 100 x 1,5 cm / 3,8 kg
YogaPilates 190
190 x 60 x 0,8 cm / 1,4 kg

Fitness 120
120 x 60 x 1,5 cm / 1,4 kg

Atlas
200 x 125 x 1,5 cm / 5,5 kg

Hercules
200 x 100 x 2,5 cm / 6,6 kg

Balance-pad Elite
50 x 41 x 6 cm / 0,7 kg
Balance-pad XLarge
98 x 41 x 6 cm / 1,4 kg

Balance-beam
160 x 24 x 6 cm / 0,9 kg

Balance-pad Mini
25 x 41 x 6 cm / 0,4 kg
Balance-pad Solid
41 x 46 x 5 cm / 0,4 kg

Balance-beam Mini
24 x 41 x 6 cm / 0,3 kg

Calyana Prime
185 x 66 x 4,5 / 2 kg

Calyana Professional Yoga
185 x 66 x 6,8 cm / 3 kg

Wyposażenie sal do ćwiczeń i gabinetów
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Airex - zestawy ćwiczeń
1

5

Pozycja wyjściowa:
Nogi rozstawione na szerokość
bioder, jedna stopa na
poduszce Balance Pad, ręce
oparte na udach, uniesiony
mostek, wyprostowana szyja.
Ćwiczenie:
Ugnij nogi i przenieś ciężar ciała na pięty. Pamiętaj, aby utrzymać
proste plecy. Wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtórz 16
razy na każdą stronę.

Pozycja wyjściowa:
Uklęknij na poduszce Balance Pad.
Ćwiczenie:
Unieś ramiona nad głowę i złącz
dłonie. Unieś głowę i skieruj wzrok
na ręce. Wersja trudniejsza: zamknij
oczy.

6

2
Pozycja wyjściowa:
Przyjmij klasyczną pozycję
do pompek, opierając ręce
na poduszce Balance Pad.
Ściągnij ramiona oddalając
łopatki od uszu, wyprostuj
szyję, unieś mostek do góry.
Ćwiczenie:
Utrzymując stabilną środkową część ciała, ugnij a następnie
wyprostuj ręce. Powtórz 16 razy.

Pozycja wyjściowa:
Klęknij i opierając się na rękach,
przesuń jedną nogę do przodu
tak, aby znalazła się pomiędzy
rękoma. Utrzymaj ugięte kolana
i wyprostowaną szyję.
Ćwiczenie:
Wyprostuj plecy, pilnując jednocześnie utrzymania bioder
w niezmienionej pozycji.

7
3
Pozycja wyjściowa:
Połóż się na boku tak,
aby żebra znalazły się na
poduszce Balance Pad. Unieś
ręce za głowę, splatając je
na karku. Wyprostuj nogi
i ułóż jedną na drugiej
obciągając palce.
Ćwiczenie:
Unieś i opuść kończynę znajdującą się wyżej. Wariant: unieś
jednocześnie obie nogi. Powtórz ćwiczenie 16 razy na każdą
stronę.

4
Pozycja wyjściowa:
Połóż
się
na
brzuchu
z poduszką Balance Pad pod
klatką piersiową, wyciągnij w
przód ręce i nogi, palce stóp
skieruj w stronę podłogi.
Ćwiczenie:
Unieś jednocześnie ręce i nogi, nie uginaj szyi. Powtórz ćwiczenie
16 razy. Wytrzymaj w pozycji 15-30 sekund.
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Pozycja wyjściowa:
Klęknij, przesuń jedną nogę do
przodu, a ręce oprzyj na pośladkach.

Ćwiczenie:
Wypychaj biodra w kierunku wykrocznej nogi, próbując
maksymalnie obniżyć pozycję.

8
Pozycja wyjściowa:
Połóż się na plecach, podłuż
poduszkę Balance Pad pod
biodra. Górna część ciała powinna
spoczywać na podłodze i znajdować
się niżej niż biodra. Rozstaw nogi
na szerokość bioder, pięty oprzyj
o podłogę.
Ćwiczenie:
Trzymając ręce na wysokości karku, unieś biodra i wróć do pozycji
wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 32 razy.
Zapytaj naszego przedstawiciela w Twoim regionie
o plakaty Airex z ćwiczeniami.

Poduszki sensomotoryczne
Poduszka do ćwiczeń równoważnych
Balance Pad Elite, poduszka do ćwiczeń
równoważnych Balance Pad Elite XLarge,
tor do ćwiczeń równoważnych Balance
Beam wykonane są z miękkiej i elastycznej
gąbki, idealnie nadają się do przeprowadzania
ćwiczeń równowagi, koordynacji i stabilizacji
posturalnej w pomieszczeniach, na dworze
i w wodzie. Znajdują zastosowanie zarówno
w rehabilitacji, fitnessie, jak i w sporcie.

Balance Pad Elite
Faktura:
Kolor:

gładka / profilowana (antypoślizgowa)
błękitny, czekoladowy

Rozmiar [cm]:

ok. 41 x 50 x 6

Waga [kg]:

ok. 0,7

Materiał:

pianka zamkniętokomórkowa

Faktura:

gładka / profilowana (antypoślizgowa)

Balance Pad XLarge

Poduszki i podkładki sensomotoryczne to doskonałe narzędzia wspomagające
pracę z pacjentami wymagającymi poprawy koordynacji ruchowej (u osób po
urazach narządów ruchu) oraz zwiększenia poczucia stabilności lub zmniejszenia
ryzyka upadku (u osób starszych). Dzięki zastosowaniu różnych kształtów (beret,
owal, kwadrat), materiałów (elastyczna pianka, gumowa powłoka wypełniona
powietrzem) oraz faktur (gładkie, z wypustkami) poduszki i podkładki można
wykorzystywać do ćwiczeń w staniu lub klęczeniu na niestabilnym podłożu. Znajdują
także zastosowanie w życiu codziennym jako akcesoria do stabilizacji pleców
lub wymuszające dynamiczne siedzenie. Produkty tego typu są nieodzownym
elementem sal do integracji sensomotorycznej.

Kolor:

błękitny

Rozmiar [cm]:

ok. 41 x 98 x 6

Waga [kg]:
Materiał:

ok. 1,4
pianka zamkniętokomórkowa

Zastosowanie:
•
•
•
•
•
•

ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową,
trening równowagi,
polepszenie percepcji ciała,
siedzenie dynamiczne, podparcie odcinka lędźwiowego,
masaż stóp, pleców, odcinka lędźwiowego,
integracja sensomotoryczna.

Balance Beam
gładka

Faktura:
Kolor:

błękitny

Rozmiar [cm]:

ok. 24 x 160 x 6

Waga [kg]:
Materiał:

ok. 0,9
pianka zamkniętokomórkowa

Wyposażenie sal do ćwiczeń i gabinetów
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Poduszki sensomotoryczne
12100 poduszka sensomotoryczna REDCORD
Balance

Korzyści z siadania na poduszce sensomotorycznej:
• wymuszenie zachowania naturalnej fizjologicznie pozycji kręgosłupa przy
siedzeniu na podkładce (siedzenie dynamiczne),
• dzięki wypustkom pobudzenie receptorów nerwowych, masaż i rozluźnienie
spiętych mięśni, poprawa krążenia krwi,
• wzmocnienie koordynacji ruchowej i sensomotoryki dzięki zaburzeniu stabilności
podłoża podczas ćwiczeń,
• stymulacja mięśni,
• odciążenie odcinka lędźwiowego.

Wytrzymała, wysokiej jakości poduszka
pozwalająca na przeprowadzenie ćwiczeń
w otwartych łańcuchach kinematycznych
(utrzymanie równowagi na niestabilnym
podłożu, balans ciężaru ciała), poprawiających
koordynację i poczucie równowagi.

REDCORD Balance
Faktura:

gładka / kolce

Kolor:

czerwony

Rozmiar [cm]:

ok. 33 x 7,5

Waga [kg]:

ok. 1,05

Max. obciążenie [kg]:

ok. 200

Materiał:

PVC

89.07 poduszka korekcyjna Sit’On’Air
Poduszka do siedzenia o kształcie wspomagającym pracę mięśni klatki piersiowej
odpowiedzialne za poprawne pozycjonowanie kręgosłupa, umożliwia także
uzyskanie pozycji odpowiedniej dla relaksacji nóg.
89.09 podkładka korekcyjna Movin’Sit Junior,
89.10 podkładka korekcyjna Movin’Sit
Podkładka korekcyjna do siedzenia, zwiększająca aktywność mięśni tułowia
i wpływająca na poprawę postawy podczas siedzenia.
89.11 podkładka Disc’O’Sit,
89.12 podkładka korekcyjna Disc’O’Sit Junior
Podkładka przeznaczona do siedzenia oraz do wykonywania ćwiczeń
równoważnych. Używana jako siedzisko zapewnia zachowanie dynamicznej
postawy i zwiększa aktywność tułowia, wzmacniając mięśnie oraz poprawiając
postawę.
Nr referencyjny:
Faktura:

89.07

89.09

89.10

89.11

89.12

gładka

gładka /

gładka /

gładka /

gładka /
okrągłe wypustki

okrągłe wypustki

okrągłe wypustki

okrągłe wypustki

niebieski

niebieski

niebieski

kobaltowy

czerwony

ok. 37 x 37 x 6

ok. 26 x 26 x 0,5 / 7

ok. 36 x 36 x 0,5 / 7

ok. 39 x 2

ok. 32 x 2

Waga [kg]:

ok. 1,48

ok. 0,93

ok. 1,58

ok. 1,33

ok. 1,00

Max. obciążenie [kg]:

ok. 120

ok. 45

ok. 120

ok. 120

ok. 45

PVC

PVC (Vinyl)

PVC (Vinyl)

PVC (Vinyl)

PVC (Vinyl)

Kolor:
Rozmiar [cm]:

Materiał:

312 Wyposażenie sal do ćwiczeń i gabinetów

Piłki do rehabilitacji i fitness

Ledraplastic to włoski producent wysokiej jakości piłek i przyrządów do rehabilitacji
i profilaktyki dla dzieci i dorosłych. W ofercie znajdują się wszelkiego rodzaju piłki
gimnastyczne, wykonane z wytrzymałej gumy. Ćwiczenia z piłką pomagają rozwinąć
koordynację ruchową i poczucie równowagi, wzmacniają mięśnie, odpowiedzialne
za prawidłową postawę, modelują brzuch, uda, pośladki.
Na piłkach można ćwiczyć w domu, a także siedząc w pracy przy biurku. Dzięki temu,
że piłka reaguje automatycznie na każdy nasz ruch, mięśnie mogą być aktywne
przez cały dzień. Piłki mogą być także stosowane jako siedzisko lub leżanka.

Piłki gimnastyczne Gymnic Plus
Piłki Gymnic Plus są niezwykle wytrzymałe i zachowują swoje właściwości nawet
przy powtarzających się, dynamicznych obciążeniach. Doskonale sprawdzają
się w rehabilitacji, treningu ogólnorozwojowym indywidualnym i grupowym oraz
w ćwiczeniach kobiet w ciąży. W szeroko pojętej praktyce wykorzystywane są
głównie do wzmacniana mięśni, pracy nad równowagą i koordynacją. Piłka jest
ponadto oficjalną piłką Kanadyjskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Piłki Body Ball
Piłki Body Ball przeznaczone są do rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowego są
bardziej miękkie i lżejsze niż piłki z serii Gymnic, ponieważ mają najcieńsze ścianki
z wszystkich modeli. Osoba ćwicząca w zależności od stopnia napompowania
może wręcz „zapadać się” w piłkę.

Cechy charakterystyczne:
• udźwig do 300 kg, dzięki czemu piłka nie pęknie nawet podczas najbardziej
dynamicznych ćwiczeń,
• dodatkowe zabezpieczenie BRQ (ABS) - nawet po przypadkowym przebiciu
piłka powoli traci powietrze, a ćwiczący unika ryzyka ewentualnego upadku,
• wykonane z najlepszej jakości gumy bez użycia szkodliwych dla zdrowia
zmiękczaczy na bazie ftalanów,
• produkt sklasyfikowany jako medyczny zgodnie z normą 93/42 CEE,
• dostępne w różnych rozmiarach i kolorach (od 30 do 180 cm).

Ze względu na bardzo szeroką gamę
dostępnych
modeli,
prezentujemy
jedynie wybrane wzory – pełna oferta na
stronie www.meden.com.pl/oferta
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Taśmy rehabilitacyjne
Zalety taśm PINOFIT-Band:
• naturalny produkt z czystego lateksu,
• przyczyniają się do polepszenia sprawności,
• tanie, łatwe w użyciu, wielofunkcyjne, lekkie
i elastyczne,
• do zastosowania: w domu, przychodni, pracy,
podróży itp.,
• do nabycia taśmy o różnych stopniach oporu,
• nie ulegają większemu zniszczeniu, nawet
po wielokrotnym użyciu,
• oznaczone
znakiem
towarowym
gwarantującym jakość.

Wskazówki:

Taśmy PINOFIT-Band są oryginalnym produktem naturalnym, wykonanym
z czystego lateksu. Stanowią tanią alternatywę dla konwencjonalnych przyborów
terapeutycznych. Odpowiednie dla osób w każdym wieku, o różnym stopniu
sprawności fizycznej. Zapewniają przeprowadzenie profesjonalnego treningu
z progresywnym oporem.
W wielu dziedzinach medycyny taśmy PINOFIT-Band wykorzystywane
są z powodzeniem już od wielu lat. Znajduje ona zastosowanie przede wszystkim
w rehabilitacji na oddziałach ortopedycznych, gdzie używane są w ćwiczeniach
oporowych do odbudowy funkcji mięśni i stawów. Ciągle zwiększa się zakres
stosowania taśm PINOFIT-Band w ortopedii, medycynie sportowej, neurologii,
geriatrii, pediatrii oraz domowej opiece medycznej. Dla wielu grup sportowych
taśmy pozostają podstawowym przyborem do ćwiczeń.
Regularny i zarazem prosty trening z taśmami pociąga za sobą wymierne efekty
w postaci przyrostu siły mięśniowej i wytrzymałości.

Kolor określa opór:
•
•
•
•
•

żółty - słaby opór,
czerwony - średni opór,
limonka - duży opór,
zielony - mocny opór,
niebieski - bardzo duży opór.
ciąg w kg

rozciągnięta długość w cm
(początkowa długość 30 cm)

żółta

czerwona

zielona

niebieska

50

1,02

1,58

1,93

2,83

70

1,35

2,49

2,73

4,08

80

1,58

2,95

3,18

4,64

90

1,81

3,40

3,62

5,45
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• nigdy nie zapominamy o rozgrzewce,
• stopniowo powiększamy zakres treningu,
• zwiększamy obciążenie nie obciążając
organizmu,
• dążymy do regularnego, codziennego
treningu,
• w czasie ćwiczeń oddychamy spokojnie
i równomiernie, unikając wstrzymywania
powietrza,
• taśmę chwytamy i mocujemy w taki sposób
aby nie wysunęła się podczas ćwiczeń
(wykorzystujemy szerokość taśmy, aby nie
dochodziło do ucisku i ograniczenia dopływu
krwi),
• opór - kolor taśmy dobieramy tak, aby
początkujący mogli bez problemu wykonać
ćwiczenie 8-12 razy, a zaawansowani 1226. Gdy ten pułap zostanie osiągnięty
rozpoczynamy trening z taśmą o większym
oporze,
• ćwiczenia wykonujemy starannie zważając
na prawidłową postawę,
• ćwiczenia przeprowadzamy dla obydwu
stron.

Materace, kształtki, drabinki, parawany
Bryły rehabilitacyjne oraz piłki i wałki są nieodłącznym narzędziem
w rehabilitacji dziecięcej, będąc wyposażeniem wielu przychodni
rehabilitacyjnych i oddziałów szpitalnych.

Materace rehabilitacyjne
Znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej w placówkach
służby zdrowia jak również w salach gimnastycznych do
gimnastyki korekcyjnej. Wykonane są z pianki poliuretanowej
pokrytej atestowanym materiałem tzw. „sztuczną skórą”, dostępne
w wielu wersjach kolorystycznych.

Wałki rehabilitacyjne
Wałki są idealne do ćwiczeń i terapii sensomotorycznej
z osobami, które mają problemy z utrzymaniem równowagi. Są
także pomocne w ćwiczeniach przy skrzywieniach kręgosłupa
i mózgowym porażeniu dziecięcym.

Piłki rehabilitacyjne

długość [cm]

szerokość [cm]

grubość [cm]

jednoczęściowy

200

100

jednoczęściowy

200

120

jednoczęściowy

200

100

jednoczęściowy

200

120

180

90

10
10
5
5
5

trzyczęściowy

Drabinki rehabilitacyjne

Ćwiczenia na piłkach zmuszają całe ciało do ciągłej pracy,
w szczególności aktywizując mięśnie głębokie, które odpowiadają
za prostą postawę. Profesjonalnie przeprowadzone ćwiczenia przy
pomocy piłki uelastyczniają kręgosłup. Dodatkowo wymuszają
utrzymywanie równowagi. Piłki rehabilitacyjne doskonale
sprawdzają się również przy ćwiczeniach fitness.

Bryły rehabilitacyjne
Wykonane z pianki poliuretanowej bryły rehabilitacyjne dostępne
są w wielu kształtach i rozmiarach. Pokryte łatwozmywalnym,
atestowanym materiałem występują w szerokiej gamie kolorów.

Przeznaczone są do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz
z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Wykonane są z naturalnego
drewna polakierowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym.
Połączenia drewniane klejone są za pomocą wodoodpornego
kleju. Konstrukcja drabinek umożliwia montaż w halach
sportowych, klubach fitness i pomieszczeniach rehabilitacji.
Drabinka pojedyncza – wysokość 250 cm i 90 cm szerokości.

Parawany
Jednoskrzydłowy parawan PDG-3 oraz trójskrzydłowy parawan
PDG-1 to niezbędne wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego,
zabiegowego, kosmetycznego lub oddziału szpitalnego.
Zastosowanie stalowego stelaża gwarantuje stabilność nie tracąc
na lekkości. Płótno parawanu uszyte zostało z tkaniny typu
MEDICAL umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości.
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BenchK Medical

Wielofunkcyjne drabinki gimnastyczne

Medical
Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna to uniwersalne narzędzie umożliwiające wykonywanie szerokiej gamy ćwiczeń
ogólnorozwojowych oraz rehabilitacyjnych. Drabinki gimnastyczne zajmują stosunkowo niewiele miejsca, dzięki czemu mogą być
z powodzeniem montowane także w małych gabinetach rehabilitacji, siłowniach i klubach fitness czy mieszkaniach.

DRABINKA GIMNASTYCZNA WINNER
BLACK MEDICAL

DRABINKA GIMNASTYCZNA
OLYMPIC MEDICAL

Metalowa drabinka gimnastyczna
Winner Black Medical może
być mocowana bezpośrednio do
podłogi, wytrzymuje obciążenie
sięgające nawet do 150 kg.
Użytkownik może przystosować
konstrukcję do indywidualnych
potrzeb (na 9 poprzeczkach
można zainstalować dodatkowe
elementy).

Wolnostojąca metalowa drabinka
gimnastyczna Olympic Black
Medical nie wymaga mocowania
do sufitu lub podłogi. Drabinkę
można łatwo przenieść i schować
po każdej sesji treningowej.

MULTIFUNKCYJNA DRABINKA
GIMNASTYCZNA ENERGY MEDICAL

DRABINKA GIMNASTYCZNA DLA
CAŁEJ RODZINY CHAMPION
MEDICAL

Drabinka
Energy
Medical
może być mocowana do ściany
lub rozporowo. Produkt jest
pozbawiony spawów i śrub.
Drabinka
gimnastyczna
jest
wyposażona
w
funkcjonalne
akcesoria: ławkę, poręcze do
ćwiczeń, praktyczny uchwyt pod
sztangę oraz drążek.

Drabinka Champion Medical
idealnie nadaje się do ćwiczeń
wykonywanych zarówno przez
dzieci, jak i rodziców. Drabinka
może być mocowana do ściany
lub rozporowo, nie posiada
spawów ani śrub. Drabinka jest
wyposażona w ławkę, poręcze
do ćwiczeń, uchwyt pod sztangę,
drążek do podciągania, kółka
gimnastyczne, linę oraz drabinę
linową.

DRABINKA SPORTOWA KRAFT
MEDICAL

DRABINKA GIMNASTYCZNA SPORT
MEDICAL

Drabinka
Kraft
Medical
doskonale nadaje się do ćwiczeń
wykonywanych w domu, których
celem jest zwiększenie wydolności
i wytrzymałości organizmu oraz
do ćwiczeń mających charakter
rehabilitacyjny. Drabinka jest
mocowana do ściany, posiada
drewniane, owalne szczebelki
oraz
idealnie
współgrające
metalowe
słupki
boczne,
pozbawione spawów i śrub.

Mocowana
do
ściany
gimnastyczna drabinka Sport
Medical
została
wykonana
z najwyższej jakości elementów
z drewna i metalu. Jej wytrzymała
konstrukcja gwarantuje komfort
ćwiczeń
dla
użytkowników
o wadze nawet do 120 kg.
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BenchK Medical

Wielofunkcyjne drabinki gimnastyczne

Medical
DRABINKA GIMNASTYCZNA FUSION MEDICAL ORAZ FUSION
MEDICAL Z OSPRZĘTEM

Drabinka Fusion Medical posiada niewielkie gabaryty dzięki
czemu idealnie wkomponuje się w aranżacje wnętrza pokoju
dziecka. Drabinka Fusion Medical powstała z połączenia
drewna i metalu. Wytrzymałe metalowe słupki i przyjemne
w dotyku drewniane szczebelki gwarantują wysoki komfort
i bezpieczeństwo użytkowania. Możliwości treningowe drabinki
rozszerzają poręcze do ćwiczeń, górny drążek do podciągania
i drewniana ławeczka.

DRABINKA DLA DZIECI FUSION
MEDICAL Z AKCESORIAMI

DRABINKA GIMNASTYCZNA DLA
DZIECI KIDDY-WOOD MEDICAL

Drabinka
Fusion
Medical
z akcesoriami charakteryzuje
się niewielkimi gabarytami, które
umożliwiają montaż na małej
powierzchni. Drabinka Fusion
Medical
została
wykonana
z drewna (szczebelki) oraz
metalu (słupki), dzięki czemu
jest wytrzymała oraz bezpieczna
i komfortowa w użytkowaniu.
Dodatkowe akcesoria, takie jak:
drążek do podciągania, poręcze
do ćwiczeń, kółka gimnastyczne,
drabinka linowa i lina, zwiększają
możliwości treningowe produktu.

Drabinka dziecięca Kiddy-Wood
Medical jest wykonana z litego
drewna i została wykończona
w sposób zapewniający łatwe
i
bezpieczne
użytkowanie.
Drewniana
drabinka
KiddyWood
Medical
posiada
dodatkowy osprzęt dla dzieci
(kółka gimnastyczne, drabinka
linowa, lina), który pozwala na
prowadzenie treningu w formie
zabawy.

DRABINKA GIMNASTYCZNA Z
AKCESORIAMI JUNIOR MEDICAL
- BIAŁA LUB ŻÓŁTA

DRABINKA GIMNASTYCZNA DLA
DZIECI KIDDY MEDICAL

Drabinka gimnastyczna dla dzieci
Junior Medical mocowana do
ściany lub rozporowo (podłogasufit). Drabinka do ćwiczeń
Junior Medical dostępna jest
w 2 wersjach kolorystycznych,
została wyposażona w drążek do
podciągania, kółka gimnastyczne,
linę i drabinkę linową.

Mocowana do ściany drabinka
gimnastyczna dla dzieci Kiddy
Medical
posiada
niewielkie
gabaryty - zajmuje jedynie
0,5 m2 powierzchni. Drabinkę
wyposażono
w
osprzęt
rozszerzający opcje ćwiczeń:
górny drążek do podciągania,
drabinkę
linową,
kółka
gimnastyczne i linę.
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Stoliki, koziołki i taborety

Koziołek Flexi to ergonomiczne, lekkie
i wygodne siedzisko dla lekarzy oraz terapeutów
z chromowaną podstawą i kolumną.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
Stolik SPA-2 przeznaczony jest głównie pod aparaturę do elektroterapii,
ultradźwięków, EKG oraz urządzenia diagnostyczne. Konstrukcja pozwala na łatwe
budowanie zestawów zabiegowych, złożonych z różnych urządzeń. Dodatkowo
istnieje możliwość montażu koszyka oraz przewodu zasilającego z dwoma złączami.

siedzisko obite skajem,
regulacja wysokości,
pochylanie siedziska przód/tył (Tilt),
chromowana podstawa,
podgumowane kółka skrętne.

Dane techniczne:
Wysokość [cm]:
Regulacja kąta nachylenia siedziska (Tilt) [º]:
Maksymalne obciążenie [kg]:

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

50-70
15
150

stabilna stalowa konstrukcja malowana proszkowo,
dwie, łatwe do utrzymania w czystości półki malowane proszkowo,
4 kółka transportowe, w tym dwa przednie z hamulcem,
wyjmowany 22 l kosz (opcjonalnie),
przewód zasilający z dwoma złączami (opcjonalnie).

Dane techniczne:
Wymiary (gł. x szer. x wys.) [cm]:

43 x 54 x 89

Ilość półek:

2

Maksymalne obciążenie [kg]:

25 na półkę

Wymiary półki górnej [cm]:

36,5 x 50

Wymiary półki dolnej [cm]:

42,5 x 50

Pojemność koszyka [l]:

22

Taboret Standard to ergonomiczne, lekkie
i wygodne siedzisko dla lekarzy oraz terapeutów.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

Akcesoria dodatkowe:

siedzisko obite skajem,
regulacja wysokości,
chromowana podstawa,
podgumowane kółka skrętne.

Dane techniczne:
Przewód zasilający
Koszyk

z 2 złączami (typ C-13)

Wysokość [cm]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
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52-72
150

Seca

Wagi medyczne

Seca 799 to elektroniczna waga kolumnowa z funkcją pomiaru BMI. Uniwersalna,
niewymagająca częstej konserwacji i niezależna od miejsca użytkowania,
z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym. Jest idealna do codziennego użytku
w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dzięki rolkom transportowym waga ta jest
mobilna. SECA 799 wyposażona jest w kilka funkcji inteligentnych. Na przykład,
funkcja BMI pozwala na wiarygodną ocenę stanu odżywienia pacjenta. Wagę można
wyposażyć we wzrostomierz SECA 220, aby dokonywać jednoczesnego pomiaru
wagi i wzrostu, oszczędzając tym samym czas.

Seca 799

Dane techniczne:
Nośność [kg]:

200

Podziałka:

100 g < 150 kg > 200 g

Funkcje:

TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie

Opcjonalnie:

wzrostomierz SECA 220 i SECA 224, zasilacz SECA 447

Seca 834

Seca 834 to elektroniczna waga niemowlęca ze zdejmowaną, wygodną szalką
pomiarową. W mgnieniu oka można ją jednak przekształcić w wagę podłogową
dla dzieci o wadze do 20 kg. Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga
podłogowa są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne ważenie
niemowlęcia. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, a szalka odłącza się
od podstawy. Kolejną zaletą wagi jest funkcja Breast Milk Intake, która umożliwia
określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. Waga
ta jest solidna, ale lekka, czyli łatwa do transportu. Intuicyjne przyciski i funkcje wagi
są niezwykle proste w obsłudze.

Dane techniczne:
Nośność [kg]:

20

Podziałka:
Funkcje:

10 g < 10kg > 20 g
Hold / BMIF / Automatyczne wyłączanie / TARA

Zasilanie:

baterie akumulatorki

Sprawdź pełną ofertę wag medycznych na
www.meden.com.pl/oferta
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Chłodziarki farmaceutyczne
Szuflada chłodnicza do zabudowy idealnie sprawdzi się w gabinetach medycznych i zabiegowych, w których nie ma miejsca na dużego
gabarytu sprzęt chłodniczy. Można ją z łatwością zamontować w każdym meblu, boksie kasowym, szafie itp. Wykonana z wysokiej
gatunkowo stali nierdzewnej zapewnia długotrwale użytkowanie, wbudowany termometr wewnętrzny kontroluje i wykazuje pomiar
temperatury we wnętrzu urządzenia.

Cechy charakterystyczne:
• korpus z zewnątrz wykonany z blachy
lakierowanej i ocynkowanej,
• wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej
matowej AISI 304,
• izolacja wykonana z ekologicznej pianki
poliuretanowej,
• termostat mechaniczny,
• pojemnik do odparowania kondensatu,
• obieg powietrza wymuszony wentylatorami,
• termometr.
Chłodziarki farmaceutyczne TM 32 / 42 / 52G

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

zintegrowany parownik,
półki wewnętrzne - wyciągane,
oświetlenie wewnętrzne LED,
cicha praca,
niskie zużycie energii,
wersje: drzwi pełne z wewnętrznymi półkami
na drzwiach (G) / drzwi przeszklone,
• zamek drzwi.
TM 32
Wymiary: 402 x 406 x 500 cm
32L

TM 42
Wymiary: 402 x 450 x 560 cm
42L

TM 42
Wymiary: 402 x 450 x 560 cm
42L

Chłodziarki farmaceutyczne AKG 157

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroniczny panel sterowania obsługiwany dotykowo,
port USB do zapisywania danych,
wewnętrzne czujniki temperatury (2 szt.),
oświetlenie wewnętrzne LED,
niskie zużycie energii,
wewnętrzne szuflady,
zamek drzwi,
regulowane nóżki,
zakres temperatury od +2 do +8°C,
odmrażanie automatyczne.

Chłodziarki farmaceutyczne Lec Medical PE109C umożliwiają bezpieczne
przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, są energooszczędne oraz
niezawodne.
Urządzenia posiadają zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający
kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz
zamek na klucz co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wnętrza
chłodziarki. Zaawansowany kontroler uruchamia alarm dźwiękowy i wizualny
w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi,
co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla przechowywanego materiału.
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OKO

Tablica okulistyczna

Dostępne optotypy:
•
•
•
•
•

tablica optotyp cyfry (CN),
tablica optotyp litery (LN),
tablica optotyp dłonie (DN),
tablica optotyp obrazki dla dzieci (ON),
tablica optotyp Haki Snellena (HN).

OKO jest to elektroniczna, podświetlana tablica okulistyczna do
badania ostrości wzroku. Sterowanie pracą tablicy odbywa się
bezprzewodowo - przy pomocy niewielkiego pilota na poczerwień.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

łatwość montażu w gabinecie,
komfort obsługi,
skrócenie czasu badania,
wysoka niezawodność,
estetyczny wygląd,
możliwość wymiany optotypu podczas badania pacjenta.

Pilot wyposażony jest w sześć
przycisków, umożliwia wykonanie
następujących czynności:

Dane techniczne:
Źródło światła:

LED

•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie [V]:

230

uruchomienie optotypu,
podświetlenie całego rzędu znaków,
podświetlenie jednego, wybranego znaku,
wybór rodzaju podświetlenia,
zmianę trybu pracy (zaznaczanie wiersza/znaku),
wygaszanie optotypu,
wybór kierunku przemieszczania się kursora,
samoistne
wyłączenie
podświetlenia
(po 5 min bezczynności).

Sterowanie:

pilot na podczerwień

6

Moc [VA]:
Bateria w pilocie:

LR 06-AA, 1,5V, 2 szt.

Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:

56 x 39,5 x 6
6

Waga [kg]:

I, IP 30

Klasa i typ ochrony:

tablicy
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Wenus

Fotel Wenus przeznaczony
ginekologicznych.

Mars

Fotel ginekologiczny

jest

do

badań

i

zabiegów

Fotel urologiczny

Fotel Mars przeznaczony jest do badań i zabiegów urologicznych
oraz urodynamicznych.

Jeden fotel, wiele możliwości...
Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska
oraz pochylenia pleców. Sterowanie siłownikami może odbywać
się za pomocą przycisków nożnych lub pilota ręcznego. Fotel
wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców
znajduje się uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego. Specjalny
mechanizm uchylny pozwala schować miskę pod siedzisko. Fotel
po zamontowaniu dodatkowego panelu, można wykorzystać jako
typowy stół operacyjny.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

Fotel w formie
stołu zabiegowego

uniwersalność,
płynne i dokładne ustalanie pozycji,
ergonomia,
mobilność,
wysoka jakość wykonania,
wytrzymałość.

Dostępna kolorystyka tapicerki:

Dane techniczne:
Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]:
Szerokość całkowita (bez zacisków) [cm]:
Szerokość siedziska [cm]:
Szerokość oparcia [cm]:
Wysokość siedziska w pozycji fotelowej [cm]:
Napęd (siłowniki elektryczne) [VDC]:
Rodzaj pracy siłownika [min]:

02 niebieski

03 granatowy

04 terakota

05 brązowy

06 szary

07 grafitowy

08 czarny

09 czerwony

10 jasno-zielony

11 miodowy

12 morski

13 pomarańczowy

14 limonka

15 błękitny

60
60
45-95
24
cykl: 2 w pracy/ 18 w spoczynku
220

Masa fotela bez akcesoriów [kg]:

~95

Kolor tapicerki:

01 beżowy

90 (78)

Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]
Napięcie zasilające [VAC]:

00 ecru
180 (135)

230
morski (standard)
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Aurinio L50

Lampa operacyjna

Zintegrowana lampa zabiegowa
w technologii LED

3 godziny nieprzerwanej
pracy w wersji z baterią

Świetna ruchomość kopuły
lampy na ramieniu

Ergonomiczny uchwyt
do pozycjonowania
Zewnętrzny uchwyt
dostępny w 3 kolorach niebieskim, zielonym i szarym

Zintegrowana 3-stopniowa
regulacja natężenia

Dostępne wersje:

sufitowa

ścienna

mobilna

Parametr techniczny:

Natężenie [lx]:

Wersja PM

Wersja SD

75 000

55 000

Temperatura barwowa [K]:

4 800

4 80

Odwzorowywanie barw Ra

95

95

Odwzorowywanie barwy czerwonej R9

96

96

Średnica plamy świetlnej [cm]:

16

16

Wgłębność oświetlenia [cm]:

140

140

Żywotność źródła światła [h]:

> 40 000

> 40 000

24

24

40 / 60 / 75

30 / 40 / 55

Średnica kopuły [cm]:
Regulacja natężenia [kLux]:
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Tablice anatomiczne
Medyczne tablice anatomiczne są dostępne w wielu wersjach
specjalizacyjnych,
odpowiednich
dla
Państwa
praktyki
lekarskiej.
Tablice są duże i czytelne (100 x 70 cm), wyposażone w listwę usztywniającą
ułatwiającą zawieszenie planszy na ścianie. Tablice anatomiczne są dostępne
w języku polskim.
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Meble medyczne

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment profesjonalnych mebli
medycznych, spełniających oczekiwania najbardziej wymagających specjalistów.
Przedstawione przykłady wyposażenia znajdują przede wszystkim zastosowanie
w sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach opieki długoterminowej
oraz placówkach rehabilitacyjnych z pobytem stacjonarnym. Proponujemy fachowe
doradztwo w zaprojektowaniu, doborze oraz zakupie mebli medycznych.
Oferujemy kompetentną, rzetelną oraz indywidualną obsługę w zakresie zarówno
kompleksowego jak i częściowego wyposażenia ośrodków w:
•
•
•
•

ścianki działowe bazy zabiegowej,
meble do pokoi w ośrodkach medycznych,
meble do gabinetów i recepcji,
urządzenia do transportu pacjenta.

Zapewniamy najwyższą jakość wyrobów, które posiadają różne warianty
i pozwalają na dostosowanie do potrzeb klienta. Wykonanie ich z najwyższej
jakości komponentów sprawia, że spełniają oczekiwania najbardziej wymagających
użytkowników i służyć im będą przez długi czas. Zapewniamy konkurencyjne ceny
oraz satysfakcję z zakupu wybranego modelu.

Wyposażenie sal do ćwiczeń i gabinetów

325

Karta Inwestycji
Zestawy i akcesoria
Uzdrowisko Chrobry, Kamień Pomorski

Karta inwestycji

Przedsięwzięcie:
Wyposażenie Uzdrowiska Kamień Pomorski w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji neurologicznej
- Lokomat Pro v.6 przeznaczony do terapii chodu i reedukacji motorycznej. Uzdrowisko Kamień
Pomorski to jedna z najwyżej cenionych baz uzdrowiskowych w Polsce oferujące profesjonalne
leczenie, specjalistyczną rehabilitację i szeroki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych.
Najwyższej jakości urządzenia i wykwalifikowana kadra zapewniają Pacjentom najwyższy
poziom usług.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie do:
•
•
•
•

rehabilitacji neurologicznej,
hydroterapii,
terapii fizykalnej,
zaawansowany sprzęt do rehabilitacji neurologicznej (m. in. Lokomat Pro).

Zakres prac:
•
•
•
•
•

dobór sprzętu medycznego,
konsultacje umieszczenia poszczególnych urządzeń na etapie projektu,
nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
montaż wszystkich urządzeń,
szkolenia personelu.

"Dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz fachowym szkoleniom z zakresu obsługi
urządzenia przez pracowników Meden-Inmed, Uzdrowisko Kamień Pomorski
wprowadziło usługi w zakresie specjalistycznej rehabilitacji".
Uzdrowisko Chrobry, Kamień Pomorski
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Rehabilitacja
kardiologiczna

Cardiowise

Linia urządzeń XRCICE MED

40 lat doświadczenia podstawą nowej generacji urządzeń do ćwiczeń kardio
W 1973 roku firma ERGO-FIT zaprezentowała pierwszy ergometr, przeznaczony do przeprowadzania ćwiczeń
poprawiających ogólny stan zdrowia użytkownika. Niewiele lat później firma, wyznaczyła nowe standardy, stosując
w swoich urządzeniach hamulce Eddie Current Brakes. Do dnia dzisiejszego są one powszechnie stosowane w branży. Od tego czasu
firma ERGO-FIT wkłada dużo wysiłku w ciągłe ulepszanie swoich urządzeń do ćwiczeń kardio.
Przez cały okres działalności firmie przyświeca jedna intencja: zapewnienie użytkownikom urządzeń najwyższej jakości. Jednym
z przykładów jest seria urządzeń XRCICE MED, zaprojektowana specjalnie dla firmy Cardiowise: urządzenia przeznaczone do
profilaktycznej rehabilitacji kardiologicznej spełniające wymagania najbardziej wymagających użytkowników. W trakcie ich projektowania
i produkcji zwraca się szczególną uwagę na wysoką jakość wykonania, innowacyjność rozwiązań, łatwość obsługi i dbałość o szczegóły.
Wszystkie produkty oferowane przez firmę spełniają wymogi dyrektywy dotyczącej zastosowań komercyjnych, a urządzenia przeznaczone
do zastosowań medycznych spełniają wymogi dyrektywy 93/42/EEC.

Seria XRCICE MED z wyświetlaczem graficznym:
• panel sterowania z 5 przyciskami i czytelnym wyświetlaczem,
• przycisk szybkiego START / STOP - do rozpoczęcia lub zakończenia treningu
wymagane są tylko maksymalnie dwa przyciski,
• pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem,
• proste menu nawigacyjne,
• opcjonalny moduł automatycznego pomiaru ciśnienia,
• opcjonalny moduł telemetryczny,
• kompatybilny z wielostanowiskowym oprogramowaniem XRCISE Care.

Zalety serii XRCICE MED:
• łatwa obsługa wszystkich urządzeń dzięki 5-cio przyciskowemu panelowi
sterowania,
• komfortowy trening dzięki wyciszeniu pracy urządzeń,
• niski próg obciążenia pozwalający na ćwiczenie osobom wymagającym
rehabilitacji,
• urządzenia dostosowane do użytkowania przez osoby z nadwagą,
• trwałe i wydajne urządzenia nie wymagające dużych nakładów na utrzymanie.

Zintegrowany pomiar ciśnienia krwi oraz nasycenia krwi tlenem
Udowodniono, że aktywność fizyczna i odpowiednio dobrany trening pomagają zmniejszyć śmiertelność związaną z niewydolnością
układu sercowo-naczyniowego, dlatego powinny być częścią terapii rehabilitacyjnej u pacjentów z chorobami serca. Trening dobrany do
potrzeb i możliwości pacjenta jest doskonałym uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Należy jednak pamiętać, by czas jego trwania
oraz intensywność zawsze dobrać do możliwości użytkownika. Dlatego urządzenia serii XRCICE MED oferują te dwie wyjątkowe funkcje.

Saturacja krwi tlenem:
• nieinwazyjny pomiar saturacji krwi tętniczej za pomocą klipsa na palec
(pulsoksymetr),
• dodatkowa kontrola poziomu tętna,
• ciągły pomiar saturacji, wartość widoczna na wyświetlaczu.

Ciśnienie krwi:
• pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową,
• wskazanie
na
wyświetlaczu
wartości
i rozkurczowego oraz poziomu tętna,
• pomiar ciśnienia sterowany jednym przyciskiem.
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ciśnienia

skurczowego

XRCISE CARE

Wielostanowiskowa platforma do rehabilitacji kardiologicznej

Nowoczesność i prostota obsługi
Oprogramowanie XRCISE CARE zostało
opracowane z myślą o terapeutach i lekarzach
pracujących z pacjentami każdego dnia. Stąd
też zadbano o szybkość i łatwość mocowania
czujników, wyboru urządzeń i dostępu do
stworzonych profili treningowych.
Bezprzewodowe monitorowanie zapewnia
możliwość
przeprowadzenia
treningów
składających się z kilku sesji. W czasie jednej
sesji pacjenta można kontrolować trening
nawet na 5 urządzeniach.

W oparciu o wytyczne kardiologiczne
i teorię sportu

Nowy wymiar wolności w rehabilitacji kardiologicznej
XRCISE CARE oferuje niedostępne dotąd formy indywidualnej i efektywnej kontroli
w rehabilitacji kardiologicznej.
Udostępnione formy dokumentowania treningów oraz ich analizy, a także
automatyczne tworzenie nowych programów treningowych w oparciu o wyniki
przeprowadzonych testów wspierają terapeutów i kardiologów w codziennej pracy
i umożliwiają osiąganie lepszych efektów.
Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth pacjent może korzystać w czasie
treningu z różnych urządzeń treningowych, nie tracąc sygnału i kontroli EKG. Pomiar
EKG dzięki zastosowaniu najwyższej jakości czujników pozwala na zapis 14 godzin
czystego sygnału EKG. Monitoring może się odbywać za pomocą elastycznego
pasa telemetrycznego mocowanego na klatce piersiowej pacjenta lub za pomocą
tradycyjnych elektrod samoprzylepnych.
Dzięki zastosowaniu baterii Li-Ion, z szybką ładowarką, w nadajniku EKG w znaczny
sposób ułatwia korzystanie z telemetrii co zapewnia trwałość sygnału EKG.

Modularność i rozbudowa
Jeden komputer PC wystarczy do monitorowania i kontroli do 24 pacjentów, bez
względu na to czy trening odbywa się na sprzęcie kardiologicznym, do treningu
siłowego czy w oparciu o ćwiczenia wolne. Połączenie wszystkich urządzeń
kardiologicznych z platformą programową XRCISE CARE pozwala na automatyczne
dostosowywanie obciążenia przez cały czas trwania treningu i wykluczenie
nadmiernego wysiłku.

Najczęściej stosowane metody treningowe
obejmują trening z kontrolą pulsu i obciążenia
oraz trening interwałowy. System XRCISE CARE
stwarza jednakże nowe możliwości kierowania
treningiem
pacjentów
kardiologicznych.
Dane uzyskane z wysiłkowego EKG oraz
wytyczne dotyczące danego pacjenta służą do
określenia właściwego dla niego obciążenia.
Jedno kliknięcie wystarczy do ustawienia
intensywności treningu: niskiej, średniej lub
wysokiej, a odpowiednia częstość akcji serca
i obciążenie zostaną określone automatycznie.
Obciążenie
może
być
oczywiście
dostosowywane indywidualnie. Pozwala to na
zachowanie kilku poziomów intensywności
dla jednego urządzenia treningowego. Nic nie
stoi więc na przeszkodzie do zaordynowania,
np. intensywnego treningu interwałowego.
Ponadto, zapisane dane mogą być również
wykorzystane do przeprowadzenia różnych
testów na ergometrze lub bieżni. Na przykład,
rezultaty uzyskane w teście Steep Ramp
są wykorzystywane do automatycznego
utworzenia
indywidualnego
treningu
interwałowego dla danego pacjenta.

Interdyscyplinarność:
Efektywna współpraca lekarzy i terapeutów
warunkuje prawidłowy przebieg i skuteczność
rehabilitacji kardiologicznej. Umożliwia to
platforma XRCISE CARE zapewniając dokładną
analizę wszystkich danych dotyczących
zarówno indywidualnej sesji terapeutycznej jak
i całego procesu zastosowanej terapii.
Dzięki możliwości zastosowania protokołu
HL7, XRCISE CARE umożliwia pracę
w sieci, a tworzona baza danych jest dostępna
z wielu komputerów.
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XRCISE
CYCLE MED

XRCISE
RECUMBENT MED

XRCISE CYCLE MED wyróżnia się następującymi funkcjami:
konstrukcja ułatwiająca osobom z problemami z biodrami
lub kolanami zajęcie wygodnej pozycji, niski próg obciążenia
minimalnego (15 watów) pozwala na przeprowadzenie treningu
nieobciążającego nadmiernie systemu mięśniowego pacjenta.
Dzięki tym funkcjom nawet osoba dopiero rozpoczynająca
ćwiczenia ma możliwość przeprowadzenia efektywnego treningu
bez przeciążania się.
Siedzisko urządzenia XRCISE CYCLE MED podlega regulacji
pionowej i poziomej, dzięki czemu każdy użytkownik ma możliwość
dobrania komfortowej dla siebie pozycji. Za regulację w pionie
odpowiada sterownik elektryczny, opcjonalnie można zamówić
urządzenie z regulacją za pomocą korby. Dzięki horyzontalnej
rotacji o 180o panelu kontrolnego terapeuta prowadzący trening
może monitorować postępy ćwiczącego. Osobny wyświetlacz
pozwala śledzić osiągane rezultaty użytkownikowi.

Przemyślana konstrukcja i niskie początkowe obciążenie
(15 watów) gwarantują, że urządzenie XRCISE RECUMBENT
MED idealnie nadaje się do przeprowadzania treningów
nakierowanych na poprawę wydolności kardiologicznej.
Ergometr poziomy z maksymalnym obciążeniem 200 kg,
jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych ergometrów.
Ergonomicznie zaprojektowane oparcie oraz regulowane
siedzisko redukują obciążenie wywierane na kręgosłup, a płynny
ruch i niezawodne hamulce Eddie Current Brakes zapewniają
komfortowy przebieg treningu.
Ergometr poziomy znajduje szczególne zastosowanie w przypadku
geriatrycznej i specjalistycznej rehabilitacji kardiologicznej.

Dane techniczne:

Dane techniczne:
Parametry na wyświetlaczu :

WATT, 1/min, czas, tętno,

Parametry na wyświetlaczu :

ciśnienie skurczowe / rozkurczowe, SpO2
Treningi:

manualny, kardio, profile - WHO, EKG, wybór

Aktywacja:

niezależna od obrotów (rpm)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

128 x 62 x 146

Waga [kg]:

około 65

Obroty [rpm]:
Obciążenie [W]:
Przyrosty [W]:

Wyposażenie dodatkowe:

Regulacja:

Aktywacja
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:

manualny, kardio, profile
zależna od obrotów
160 x 54 x 125
około 75

Obroty [rpm]:

20-120

15-1100

Obciążenie [W]:

15-600

5% DIN VDE 0750-238

Maksymalna waga użytkownika [kg]:

Treningi

20-130

co 5

Dokładność:

WATT, 1/min, czas, tętno,
ciśnienie skurczowe/rozkurczowe, SpO2

200
pomiar ciśnienia krwi, pomiar SpO2,

Przyrosty [W]:
Dokładność:
Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wyposażenie dodatkowe:

co 5
5% do 400 W, 10% od 400 W
200
pomiar ciśnienia krwi, pomiar SpO2,

pas telemetryczny typu POLAR

pas telemetryczny typu POLAR

(1 - kanałowy z zapisem EKG)

(1 - kanałowy z zapisem EKG)

konstrukcja typu "krok-po-kroku", pozioma regulacja
siedziska, mechaniczna pionowa regulacja siedziska,
uchwyty dla dłoni z 360o regulacją, panel kontrolny
obracany o 180o, wyświetlacz dla użytkownika
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Regulacja:

konstrukcja typu "krok-po-kroku",
regulacja siedziska

XRCISE
CIRCLE MED

XRCISE
RUNNER MED

XRCISE CIRCLE MED - zapewnia całościowy trening górnych
partii ciała z jednoczesnym wzmacnianiem układu sercowonaczyniowego. Urządzenie pozwala na ruch do przodu i do tyłu,
co pozwala na zbalansowanie treningu i dostosowanie go do
wymagań użytkownika.

XRCISE RUNNER MED - bardzo niski próg wejścia (19 cm)
umożliwia korzystanie z urządzenia osobom z problemami
kolan, a niska prędkość startowa (0,2 km/h) pozwala na odbycie
treningu przez użytkowników z problemami ruchowymi. Wersja
z poręczą na całej długości urządzenia zapewnia bezpieczeństwo
użytkowania, a specjalnie zaprojektowane pas bieżni
i system napędowy wygaszają większość dużych wstrząsów
i redukują obciążenie stawów. Rezultatem jest urządzenie do
biegania zapewniające komfortowy i mało obciążający trening
cardio. Bieżnia posiada regulację nachylenia pasa bieżni w zakresie
0-20% oraz maksymalną prędkość 25 km/h.

Rotor kończyn górnych XRCISE CIRCLE MED pozwala na
przeprowadzenie ćwiczeń w pozycji siedzącej, stojącej oraz
podczas siedzenia na piłce. Dzięki regulowanemu siedzisku
urządzenie umożliwia zastosowanie alternatywnych pozycji
wyjściowych do ćwiczeń, także osobom na wózku inwalidzkim.
To unikatowe urządzenie powstało dzięki współpracy z fundacją
Manfred Sauer Stiftung, wspierającą osoby niepełnosprawne.
Dzięki jej wiedzy i doświadczeniu urządzenie zostało
zoptymalizowane do współpracy z osobami z deficytami
motorycznymi, czego przykładem są między innymi kulowe
uchwyty dla rąk. Jako pierwsi zastosowali je niepełnosprawni
używający rowerów napędzanych siłą rąk. Ergometr dla kończyn
górnych zapewnia efektywny trening kardiologiczny oraz trening
górnych części ciała.

XRCISE RUNNER MED spełnia oczekiwania najbardziej
wymagających użytkowników, gdyż charakteryzują się dużą
wytrzymałością oraz niskim poziomem nakładów na utrzymanie.
Bieżnia jest wyposażona w przycisk bezpieczeństwa i zintegrowany
klips bezpieczeństwa, gwarantujące natychmiastowe zatrzymanie
urządzenia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia
dla osoby ćwiczącej.

Dane techniczne:
Dane techniczne:
Parametry na wyświetlaczu:
Treningi:
Aktywacja:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Waga [kg]:
Obroty [rpm]:
Obciążenie [W]:
Przyrosty [W]:
Dokładność:

Parametry na wyświetlaczu:
WATT, 1/min, czas, tętno, SpO2
manualny, kardio, profile - WHO
niezależna od obrotów (rpm)
165,5 x 63,5 x 152
około 115

Wyposażenie dodatkowe:

manualny, kardio, profile

Aktywacja:

zależne od prędkości

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

około 178

15-400

Obciążenie [km/h]:

co 5
15% do 200 W, 10% od 200 W

200

210 x 85,5 x 140

Waga [kg]:
Obroty [rpm]:

0,2 - 25

Przyrosty [km/h]:

co 0,1

Dokładność:

prędkość 5%, nachylenie 10%

Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wyposażenie dodatkowe:

200
pomiar SpO2, pas telemetryczny typu
POLAR (1- kanałowy z zapisem EKG)

pomiar SpO2, pas telemetryczny typu
POLAR (1- kanałowy z zapisem EKG)

Regulacja:

Treningi:

20-120

(rotacja zgodna z ruchem wskazówek zegara)
Maksymalna waga użytkownika [kg]:

dystans, km/h, nachylenie, czas, tętno,
ciśnienie skurczowe/rozkurczowe, SpO2

nachylenie (0% do 20%), klips bezpieczeństwa,

Regulacja:

długość uchwytów korby, pozycja uchwytów po

przycisk bezpieczeństwa, opcjonalnie poręcze na

przekątnej/równolegle, wysokość modułu

całej długości urządzenia

obrotowego

< 70

Głośność [dB]:
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XRCISE
CROSS MED

XRCISE
MIX MED

Najlepszym sposobem na poprawienie wydolności sercowonaczyniowej jest regularne bieganie. Jednakże częste obciążanie
stawów może doprowadzić do powstania większych problemów,
zwłaszcza u osób z nadwagą. Z tego powodu najlepszą
alternatywą dla biegania jest stosowanie trenażera eliptycznego.
Trenażer eliptyczny XRCISE CROSS MED firmy Cardiowise
pozwala na odbycie łagodnego treningu kardio. Dzięki
zastosowaniu koła zamachowego, usytuowanego z przodu
urządzenia, oferuje ono długi i płaski ruch eliptyczny, ułatwiający
ćwiczenie.
XRCISE CROSS MED został wyposażony w wygodne, szerokie
podstawy na stopy z łatwymi w zakładaniu paskami mocującymi,
co gwarantuje przeprowadzenie bezpiecznego i komfortowego
treningu.

Dane techniczne:
Parametry na wyświetlaczu:

Innowacyjny trenażer eliptyczny XRCISE MIX MED pozwala na
przeprowadzenie treningu w pozycji półleżącej, odciążającej
stawy i kręgosłup osoby ćwiczącej. Pozycja półleżąca redukuje
nacisk na lędźwiowe dyski międzykręgowe nawet o 61%. Daje
to doskonałe efekty nawet przy treningach przeprowadzanych
z minimalnym obciążeniem i w jak najmniejszym stopniu
wpływających na tętno ćwiczącego.
Urządzenie XRCISE MIX MED idealnie nadaje się do ćwiczeń
dla osób z ograniczoną ruchomością, wymagających łagodnego
treningu z niskim obciążeniem. Doskonale sprawdzi się także
jako urządzenie treningowe dla osób z nadwagą i pacjentów
z problemami z biodrami i kolanami.
Urządzenie MIX zapewnia dopasowany do potrzeb trening
kardiologiczny nie obciążający użytkownika.

Dane techniczne:
WATT, 1/min, czas, tętno,

Parametry na wyświetlaczu:

WATT, 1/min, czas, tętno,

ciśnienie skurczowe /rozkurczowe, SpO2
Treningi:

ręczny, kardio, profile

Aktywacja:

niezależna od obrotów (rpm)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

205 x 67 x 170

Waga [kg]:

około 160

Obroty [kroki/min]:
Obciążenie:

15-200
15-200 poziomów

Przyrosty [W]:

-

Maksymalna waga użytkownika [kg]:

150

Aktywacja:

niezależna i zależna od obrotów (rpm)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

200 x 100,5 x 166

Waga [kg]:

około 160

Obroty [rpm]:

20 - 120

Obciążenie:

25 - 400 W (program kardio),
1 - 29 poziomów (program ręczny)

Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wyposażenie dodatkowe:

150
pomiar ciśnienia krwi, pomiar SpO2, pas

pomiar ciśnienia krwi, pomiar SpO2, pas

telemetryczny typu POLAR

telemetryczny typu POLAR

(1 - kanałowy z zapisem EKG)

(1- kanałowy z dokładnością EKG)
Regulacja:

manualny, kardio, profile

co 5

Dokładność:

Wyposażenie dodatkowe:

ciśnienie skurczowe / rozkurczowe, SpO2
Treningi:

system bezpiecznego zatrzymania, trening
z ruchem do przodu lub do tyłu
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Regulacja:

trening z ruchem do przodu i do tyłu, mechaniczna
regulacja wysokości siedziska, podparcie szyi

XRCISE STRESS ECHO MED
Ergonomiczny stół XRCISE STRESS ECHO MED spełnia
wymagania nowoczesnych ośrodków zdrowia, doceniających
unikatowe rozwiązania, mobilność, wielofunkcyjność, jakość
wykonania oraz precyzję zastosowanych rozwiązań technicznych.
Dzięki obracanemu modułowi ergometru stół z łatwością można
zamienić w wygodne miejsce badań.

Dane techniczne:
Parametry na wyświetlaczu:

WATT, 1/min, czas, tętno, ciśnienie
skurczowe/rozkurczowe, SpO2

Treningi:

ręczny, profile, profil - WHO

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Aktywacja:

190 x 78 x 78
niezależna od obrotów (rpm)

Długość [cm]:

z opuszczonym ergometrem: 205;
z opuszczonym ergometrem oraz
podparciem barków w najwyższym

Wielofunkcyjne łóżko XRCISE STRESS ECHO MED to połączenie
regulowanego stołu do badań oraz uchylnego ergometru.
Pozwala ono na przeprowadzenie bezinwazyjnej diagnostyki
kardiologicznej oraz konwencjonalnego badania USG. Podczas
projektowania urządzenia XRCISE STRESS ECHO MED wzięto
pod uwagę najnowsze osiągnięcia w dziecinie kardiologii
i medycyny sportowej, szczególną uwagę przyłożono także do
zapewnienia jak najwyższego standardu technicznego oraz do
zapewnienia łatwości obsługi.

ułożeniu: 214;
z uniesionym ergometrem: 190
Szerokość [cm]:

z opuszczonym wyświetlaczem:
(bez podparcia bioder): 90;
z podniesionym wyświetlaczem: 110

Wysokość [cm]:

ze wskaźnikiem wysokości: 132,
powyżej osi poprzecznej (45o): 170

Waga [kg]:

Urządzenie XRCISE STRESS ECHO MED spełnia wymogi
dyrektywy dotyczącej zastosowań komercyjnych oraz dyrektywy
93/42/EEC.

około 210

Obroty [U/min]:

20-120

Obciążenie [W]:

15-600

Przyrosty [W]:
Dokładność:

co 5
+/-5% DIN VDE 750-238

Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wyposażenie dodatkowe:
Regulacja:

200
pomiar ciśnienia krwi, pomiar SpO2
wysokość siedziska, podparcie barków,
podparcie bioder, opuszczany bok
leżyska, pedały

Zakres regulacji [cm]:

podparcie bioder: poziomo wzdłużnie:
25 cm, poziomo w poprzek: 17, podparcie
barków: 31,5, siedzisko: 25 poziomo,
odstępy pomiędzy pedałami:
36 do 42, urządzenie przeznaczone jest
dla osób o długości kończyny dolnej od
krocza do kostki: od 69 do 94

Uchylne leżysko:

pochylenie do 45o w osi podłużnej lub
poprzecznej, maksymalnie 30o
dla symultanicznego pochylenia osi
wzdłużnej i poprzecznej
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Faros

Innowacyjne narzędzie do monitorowania sygnału EKG,
poziomu stresu oraz jakości życia

Faros to innowacyjne narzędzie do monitorowania sygnału EKG, poziomu stresu oraz jakości życia. Dzięki możliwości wczesnego
wykrywania nieprawidłowości w pracy serca, urządzenie to jest skutecznym rozwiązaniem w prewencji zdrowotnej, czy ograniczaniu
negatywnego wpływu stresu w pracy. Optymalna równowaga pomiędzy stanem psychicznym i fizycznym zwiększa efektywność
pracowników, a także poprawia ich samopoczucie.
Niewielka waga, rozmiar, a także łatwość użytkowania urządzeń z serii Faros to tylko niektóre z ich zalet. Wszystkie urządzenia eMotion
Faros oraz akcesoria dla nich są wykonane z uwzględnieniem najnowszych technologii dostępnych dla pomiarów zmienności pracy
serca oraz pomiarów aktywności fizycznej.

Faros 90°:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiar zmienności tętna,
pomiar przyspieszenia 3D,
rejestracja EKG offline (Holter),
pamięć pozwala na 2 miesiące pomiarów,
wbudowany akumulator,
USB,
próbkowanie EKG do 250 Hz,
waga 13 g.

Zastosowanie dla Faros 90°: opieka długoterminowa, fizjoterapia, nauka zdrowego
życia, profesjonalny sport, badania naukowe.

Faros 180°:
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiar zmienności tętna,
pomiar przyspieszenia 3D,
rejestracja EKG online (Bluetooth)/offline (Holter),
pamięć 1 GB,
wbudowany akumulator,
USB/Bluetooth,
próbkowanie EKG do 1000 Hz,
waga 13 g.

Zastosowanie dla Faros 180°: opieka długoterminowa, fizjoterapia, nauka
zdrowego życia, profesjonalny sport, badania naukowe, kardiologia, psychoterapia
i nauka walki ze stresem.

Faros 360°:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomiar zmienności tętna,
pomiar przyspieszenia 3D,
rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (Holter),
pomiar temperatury,
pomiar oddychania,
3-kanałowe EKG,
pamięć do 16 GB,
wbudowany akumulator,
USB/Bluetooth,
próbkowanie EKG do 1000 Hz,
waga 13 g.

Zastosowanie dla Faros 360°: szpitalna, profesjonalny sport, badania naukowe,
kardiologia.
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eMotion ECG

Telemetryczny monitoring sygnału EKG

Platforma eMotion ECG oferuje:
• pomiar EKG w czasie rzeczywistym,
• systemy alarmowe - zgłaszane przez
pacjenta lub urządzenie,
• platformę do analizy zapisu EKG,
• bezpośrednie
połączenie,
szybka
zwrotna informacja dzięki komunikacji
bezprzewodowej,
• proste i przejrzyste raporty.

Zdalny pomiar EKG może
być wykorzystywany w:
• celach badawczych,
• opiece ambulatoryjnej,
• u pacjentów przed i po zabiegach
kardiochirurgicznych,
• u pacjentów kardiologicznych,
• u osób z podejrzeniem dolegliwości ze
strony układu krwionośnego.

Ochrona serca jest najważniejszym elementem w codziennym funkcjonowaniu dla
osób z chorobami układu krążenia. Utrzymanie zdrowo pracującego serca oraz
prawidłowego przebiegu leczenia jest bardzo ważne w powrocie do normalnego
życia.
eMotion ECG MOBILE - jest to stały monitoring sygnałów EKG niezależnie od
miejsca, w którym znajduje się pacjent, w domu, w pracy, na rehabilitacji, dzięki
czemu czuje się bardziej bezpieczny, spokojny co wpływa na szybszy powrót
do zdrowia społecznego i zawodowego. Dzięki eMotion ECG bezpieczeństwo
pacjenta jest zapewnione, a jego możliwości wykorzystane bardziej efektywnie.
Sygnał EKG jest przesyłany z czujnika EKG do telefonu komórkowego za
pomocą Bluetooth, następnie dane z telefonu za pomocą sieci komórkowej
trafiają do serwera gdzie są zapisywane i archiwizowane. W centrum monitoringu
operator może na dwa sposoby przetwarzać dane, za pomocą przeglądarki
internetowej zebranych zapisów EKG lub prowadzić monitoring zapisu EKG
w czasie rzeczywistym.
Za pomocą przeglądarki internetowej operator może dokładnie prześledzić
zapis EKG, przeprowadzić pełną jego analizę i stworzyć raport, który drogą
elektroniczną trafi na skrzynkę e-mail pacjenta, lekarza prowadzącego czy
fizjoterapeuty.
Operator może także w czasie rzeczywistym prowadzić monitoring zapisu EKG
u kilku pacjentów jednocześnie. Dzięki czemu może zauważyć nieprawidłowości
w zapisie EKG, a także zdarzenia wywołane przez pacjenta poprzez użycie przycisku
zdarzeń na urządzeniu lub urządzenie i w odpowiedni sposób zareagować, np.
wysyłając zespół ratowniczy do pacjenta czy przerywając trening.
Za pomocą dodatkowego czujnika pacjent może przesłać do centrum monitoringu
aktualne informacje na temat wagi i ciśnienia krwi, dane te są automatycznie
dodawane do pełnego monitoringu pacjenta.

Dane techniczne czujnika:
Waga [g]:

16

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:

35 x 35 x 15

Częstotliwość próbkowania [Hz]:

1000

Zasięg [m]:

100

Trwałość baterii: [h]:

online do 27

Czas ładowania [h]:

ok. 1

Dokładność [ms]:
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Cardiac

Bezprzewodowy system do pomiaru sygnałów EKG

Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Wszystkie zdarzenia można w łatwy sposób zaznaczyć używając
bezpośredniego przycisku zdarzeń na urządzeniu lub zaznaczając
je za pomocą oprogramowania. System daje możliwość
ustawienia alarmów dla tętna i ST dzięki czemu proces treningu
czy rehabilitacji staje się bezpieczniejszy i łatwiejszy.

Raporty
Raport końcowy daje możliwość indywidualnego
parametrów wydruku takich jak:

System daje możliwość bezpiecznego i efektywnego
monitorowania EKG, tętna oraz zmian w układzie ST.
Wykorzystanie najnowszej technologii do bezprzewodowego
pomiaru EKG daje pełną swobodę do prowadzenia treningu,
rehabilitacji czy zajęć ruchowych poza salą ćwiczeń.
Czujniki są bardzo lekkie, wytrzymałe i wykonane w najnowszej
technologii dzięki
czemu znajdują zastosowanie zarówno
w sporcie wyczynowym jak i na oddziałach rehabilitacji. Czujniki
posiadają certyfikat CE oraz FDA. Komunikacja pomiędzy
czujnikami, a jednostką sterującą odbywa się za pomocą
technologii Bluetooth na odległość do 100m.

Mega Cardiac Rehab system:
• bezprzewodowa komunikacja,
• monitoring w czasie rzeczywistym,
• monitoring od 1 do 16 pacjentów.

Oprogramowanie
Oprogramowanie jest bardzo proste, przejrzyste oraz intuicyjne
dzięki zastosowaniu unikatowych grafik ułatwiających poruszanie
się po menu.
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•
•
•
•
•
•
•

rodzaj pomiaru,
dane pacjenta,
trendy dla tętna oraz ST,
zdarzenia ST,
zdarzenia dla tętna,
zdarzenia dodatkowe w EKG,
zdarzenia zapisane przez pacjenta.

ustawienia

Axelero

Bieżnia kardiologiczna do prób wysiłkowych

Bieżnia rehabilitacyjno - kardiologiczna
Axelero w wersji Cardio jest wyrobem
medycznym przeznaczonym do współpracy
z popularnymi protokołami używanymi przez
systemy do prób wysiłkowych. Pozwala na
kontrolowane zadawanie obciążenia dla
pacjenta podczas prób wysiłkowych. Bieżnia
jest kontrolowana przez jednostkę sterującą za
pomocą interfejsu szeregowego, dostosowując
prędkość i/lub kąt uniesienia pasa do wymagań
realizowanego ćwiczenia (próby).

0-25% (0-14°)

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,2 km/h do zadanej prędkości,
stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu,
płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa,
łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający ręczne przerwanie
pracy i wyłączenie napędu,
ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze,
kompatybilność z popularnymi protokołami używanymi podczas prób
wysiłkowych,
port szeregowy RS232 umożliwiający sterowanie zewnętrzne,
opcjonalne poręcze pediatryczne.

Dane techniczne:
Zakres prędkości pasa [km/h]:
Dokładność regulacji prędkości pasa [km/h]:
Zakres kąta uniesienia pasa [%]:

0,2 do 25
0,1
0 do 25

Dokładność regulacji kąta uniesienia [%]:

0,5

Długość części użytkowej pasa [cm]:

140

Szerokość części użytkowej pasa [cm]:

52

Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego [cm]:
Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta [kg]:
Warunki zasilania urządzenia [V/Hz, A]:
Masa urządzenia [kg]:

10
200
230/50, 10
200

Wymiary [cm]:

217 x 73 x 135

Wymiary do transportu [cm]:

220 x 75 x 60
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Kompleksowe rozwiązania dla kardiologii
Firma Cardioline jest zaliczana do czołówki światowych producentów w dziedzinie kardiologii i jest obecna na rynku ponad
50 lat. Cardioline jest szanowaną firmą i marką wśród lekarzy kardiologów na całym świecie. Marka Cardioline jest obecna
w ponad 40 krajach, a ponad 400 000 instalacji plasuje ją w czołówce producentów sprzętu medycznego do kardiologii.
Firma Philips to lider w dziedzinie technologii medycznych. Marka dostępna jest w ponad 100 krajach, a dzięki wykorzystaniu
zaawansowanych technologii, danych z badań klinicznych oraz opinii konsumentów, Philips dostarcza innowacyjne rozwiązania
w zakresie obrazowania oraz winnych obszarach kardiologii i innych dziedzin medycyny. We współpracy z najlepszymi kardiologami
tworzymy rozwiązania poprawiające jakość życia pacjentów. Innowacyjne rozwiązania dla kardiologii przyspieszają pracę, zwiększają
efektywność i zapewniają wnikliwość kliniczną.

200S

100L

Touch HD+

Aparaty EKG

Holtery ABPM

Aparaty USG

Walk 200

Kompleksowe rozwiązania
dla kardiologii
Defibrylatory

Holtery EKG

Walk 400

Kardiomonitory

Systemy
prób wysiłkowych

Cubestres
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Defibrylatory
Primedic HeartSave PAD-AED jest bardzo
prostym,
automatycznym
defibrylatorem
dwufazowym, a jednocześnie skutecznym
urządzeniem ratującym życie. Dzięki swojej
prostocie, komunikatom głosowym, wbudowanej
baterii o długiej żywotności nadaje się zarówno
do placówek medycznych jak i użyteczności
publicznej. Obsługa jest intuicyjna za pomocą
jednego przycisku, komunikaty głosowe krok
po kroku przeprowadzą przez całą terapię,
a wbudowany system auto-kontroli zapewnia
o sprawności aparatu w czasie jego użytkowania.
Urządzenie posiada najnowszą technologię
CCD (Current Controlled Defibrillation), która
zapewnia utrzymanie natężenia prądu na
stałym niskim poziomie i dostosowuje czas
trwania impulsu. System może być wyposażony
w moduł pediatryczny pozwalający na
bezpieczną defibrylację dzieci.

Standardowe wyposażenie:

Dane techniczne:
Defibrylacja:
Rodzaj impulsu:

dwufazowy

Energia [J]:

140-360

Czas trwania cyklu [s]:

zazwyczaj 20

Czas ładowania [s]:

<12

•
•
•
•
•
•

komunikaty w języku polskim,
3-letnia bateria,
elektrody wstępnie podłączane,
maszynka do golenia,
rękawiczki,
maseczka do sztucznego oddychania.

EKG:
Metoda:

Eindhoven II

Oporność pacjenta [Ohm]:

23-200

Częstość akcji serca [uderzeń/min]:

30-300

Detekcja VF/VT:
Detekcja VF/VT:

tak

Czas analizy [s]:

7-12

Próg VF/VT [µV]:

200

Próg zatrzymania serca [µV]:

<200

Detekcja rozrusznika serca:

tak

Standardy:
• IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical
Safety of Med. Electrical Devices)
• IEC60601-1-2:2001 (EMC standard)
• IEC60601-1-4:1996+A1:1999 (Programmable
electrical medical systems)
• IEC60601-2-4:2002 (Defibrillator standard)
• EN1789:2003 (Ambulance standard)
• Klasa bezpieczeństwa: IP55

Elektrody:
Elektrody przylepne, wstępnie podłączone:

tak

Elektrody pediatryczne:

opcjonalnie

Długość przydatności:

36 miesięcy

Długość kabla [m]:
Aktywna powierzchnia elektrod [cm2]:
Warunki przechowywania [°C]:

1,5
164
0 do 50

Przechowywanie danych:
Pamięć przenośna:
Czas zapisu [h]:
Oprogramowanie PC:

karta CF

W ofercie dostępne również profesjonalne
urządzenia
jak
DefiMonitor
XD330xe
dwufazowy
zewnętrzny
defibrylator
z
kardiowersją,
6
kanałowym
EKG,
pulsoksymetrem,
drukarką
termiczną,
przenośnym stymulatorem NIP oraz detekcją
częstoskurczu i migotania komór VT/VF.
Mogą być wyposażone w moduł pediatryczny
pozwalający na bezpieczną defibrylację dzieci.

do 100
tak

Zasilanie:
Bateria:

bateria: Li-MnO2, 15V, 2,0Ah, żywotność: do 3 lata

Warunki otoczenia:
Warunki pracy [°C]:
Warunki przechowywania [°C]:
Algorytm postępowania:

od 0 do 50 (wilgotność 30-95% z kondensacją, 700-1060 hPa)
od -20 do +70 (wilgotność 30-95% z kondensacją, 500-1060 hPa)
AHA lub ERC (do wyboru w momencie zamówienia)

Wymiary:
wys. x szer x gł. [cm]:
Waga z baterią [kg]:

25 x 28 x 9
około 2.5
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Vertimo Hi-Lo

Kardiologiczny stół pionizacyjny
do testów pochyleniowych

Zespól omdleń wazowagalnych (zespół
omdleń
odruchowych)
jest
zespołem
neurokardiogennym w przebiegu, którego na
skutek pionizacji dochodzi do odruchowego
zwolnienia rytmu serca i/lub spadku ciśnienia
krwi a w konsekwencji do utraty przytomności.
Test pochyleniowy (pionizacyjny, po ang. „Tilt
Test”) jest jednym z podstawowych badań
w diagnostyce omdleń odruchowych. Tilt Test
jest szeroko wykorzystywany w diagnostyce
kardiologicznej do ustalania przyczyn omdleń
i zasłabnięć. Na podstawie badania można
określić reakcję układu krążenia (serca
i naczyń krwionośnych) na długotrwałe
przebywanie w nieruchomej pozycji stojącej
oraz siedzącej. Test umożliwia rozpoznanie
zespołu wazowagalnego, który może stanowić
przyczynę omdleń.

Sprawdź również Faros - więcej informacji
na str. 334

Vertimo Hi-Lo w wersji kardiologicznej to najbardziej uniwersalny i niezawodny
kardiologiczny stół pionizacyjny do testów pochyleniowych. Dzięki zastosowaniu
szybkiego siłownika oraz specjalnego mechanizmu pionizacyjnego pacjent może
być szybko spionizowany co umożliwia wykonanie testu pochyleniowego zgodnie
ze sztuką. Dzięki elektrycznie regulowanej wysokości i regulowanemu zagłówkowi,
na stole można w łatwy sposób wykonywać badania diagnostyczne takie tak: echo
serca czy EKG.

Cechy charakterystyczne:
• 2-sekcyjny stół do pionizacji z spuszczanymi podporami na nogi pacjenta,
• regulowany zagłówek,
• łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości stołu za pomocą pilota
ręcznego wyposażonego w klucz do autoryzacji dostępu,
• 2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne,
• szybka pionizacja umożliwiająca wykonanie testów pochyleniowych,
• funkcjonalne szyny do zamocowania pasów i akcesoriów,
• zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas
pionizacji,
• dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna
w wielu wersjach kolorystycznych,
• śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się
w desce tapicerki,
• malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
• system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym
systemem blokowania.

Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:

192 x 69

Regulacja kąta uniesienia-opadania [°]:

0:87 (+3)

Regulacja wysokości [cm]:
Maksymalny udźwig [kg]:
Waga: [kg]:
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53-103
200 (150 dla funkcji pionizacji)
115

Faros
to
innowacyjne
narzędzie
do
monitorowania sygnału EKG, poziomu
stresu oraz jakości życia. Dzięki możliwości
wczesnego wykrywania nieprawidłowości
w pracy serca, urządzenie to jest skutecznym
rozwiązaniem w prewencji zdrowotnej, czy
ograniczaniu negatywnego wpływu stresu
w pracy. Optymalna równowaga pomiędzy
stanem psychicznym i fizycznym zwiększa
efektywność pracowników, a także poprawia
ich samopoczucie.
Niewielka waga, rozmiar, a także łatwość
użytkowania
urządzeń
z
serii
Faros
to tylko niektóre z ich zalet. Wszystkie
urządzenia eMotion Faros oraz akcesoria
dla nich są wykonane z uwzględnieniem
najnowszych
technologii
dostępnych
dla pomiarów zmienności pracy serca
oraz pomiarów aktywności fizycznej.
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Gymna W-Move

System ćwiczeń obwodowych

Zalety hydraulicznego systemu
regulacji obciążenia:
•
•
•
•

łatwa regulacja oporu,
łagodniejsze i bardziej płynne obciążenie,
większy komfort użytkowania,
idealne do ćwiczeń według koncepcji
treningu obwodowego,
• idealne dla osób starszych, po rehabilitacji
i kobiet,
• wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

Gymna jest marką znaną wśród fizjoterapeutów na całym świecie od 35 lat. Dzięki
projektowaniu w zgodzie z zasadami ergonomii, najwyższym standardom produkcji
oraz zastosowaniu materiałów najwyższej jakości urządzenia oferowane przez
firmę cieszą się wspaniałą renomą na całym świecie.
Gymna to najwyższa jakość, funkcjonalność, popularność i łatwość użycia
Zestaw urządzeń stworzony do przeprowadzania treningów poprawiających
zakres ruchu, zwiększających siłę mięśni oraz wpływających na ogólną poprawę
stanu zdrowia. Produkty o prostym, ale eleganckim, ergonomicznym i przyjaznym
dla użytkownika wyglądzie. Koncepcja ćwiczeń jednocześnie angażująca mięśnie
agonistyczne i antagonistyczne.

Hydrauliczny system regulacji obciążenia
Urządzenia W-Move firmy Gymna nie tylko łączą w sobie zalety treningu siłowego
i kardio, przede wszystkim pozwalają zredukować ryzyko kontuzji związane
z nadmiernym obciążeniem lub nieumiejętną obsługą obciążników
w tradycyjnych siłowniach. Zamiast standardowych obciążników na linkach lub
prowadnicach, zastosowano hydrauliczny system regulacji obciążenia.

Komfort użytkowania
Urządzenia do treningu obwodowego W-Move firmy Gymna są łatwe w użytku
i nie wymagają ani specjalnego przygotowania, ani specjalnej siły do obsługi, dzięki
czemu nie onieśmielają użytkowników. Urządzenia te zostały zaprojektowane
specjalnie dla osób wymagających ćwiczeń ze stałym i równo rozłożonym oporem
w celu odzyskaniu właściwej siły i elastyczności mięśni.
Urządzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem zasad biomechaniki
i ergonomii. Nadrzędnym celem było znalezienie rozwiązania zapewniającego
ćwiczącym efektywny trening, komfort użytkowania oraz łatwość w użyciu.
W rezultacie powstały urządzenia o prostej linii, bez wysokich progów utrudniających
ćwiczenia osobom starszym lub po urazach.
W-Move są wyposażone w łatwy w obsłudze hydrauliczny system sterowania
obciążeniem, bazujący na pierścieniu z sześcioma poziomami oporu. Hydrauliczny
system sterowania obciążeniem, dzięki stałemu i równo rozłożonemu oporowi
urządzenia minimalizuje ryzyko zbyt mocnego obciążenia stawów lub ścięgien
podczas treningu.
Urządzenia linii W–Move sprawdzą się nawet w małych pomieszczeniach.
Do ćwiczeń wystarczy zaledwie 20m2.
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Zestaw W–Move do treningu obwodowego
firmy Gymna to koncepcja 9 urządzeń
zapewniających różnorodne ćwiczenia
poprawiające zakres ruchu, zwiększające
siłę mięśni oraz wpływające na ogólną
poprawę stanu zdrowia użytkowników.
Zastosowanie ćwiczeń w okręgu pozwala
na zaangażowanie większej grupy
uczestników w aktywność fizyczną nawet
jeśli dostępna przestrzeń nie jest zbyt duża.

Gymna W-Move

System ćwiczeń obwodowych

Shoulder press / Lat Pull

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Oprzyj całe stopy na
podłodze i złap dłońmi za
uchwyty.

Unieś ręce jak najwyżej dasz
radę, trzymając uchwyty,
utrzymaj pozycję przez
kilka sekund. Następnie
opuść ręce na dół, ciągnąc
uchwyty, aż do uzyskania
pozycji wyjściowej. Utrzymuj
wyprostowaną
sylwetkę
przez całe ćwiczenie.

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Oprzyj całe stopy na
podłodze i złap dłońmi za
uchwyty.

Pochyl tułów do przodu
najdalej jak dasz radę.
Utrzymaj pozycję przez
kilka sekund, następnie
pokonując opór urządzenia
wróć do pozycji wyjściowej.
Podczas
ćwiczenia
przyciskaj
plecy
do
podpórki.

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Użyj pomocy „Easy – Flex –
Start” do położenia stóp na
podpórce i złap dłońmi za
uchwyty.

Trzymając się uchwytów
wyprostuj nogi w kolanach,
napierając
biodrami
w
poziomie.
Podczas
ćwiczenia przyciskaj plecy
do oparcia.

Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień naramienny,
• mięsień trójgłowy ramienia,
• mięsień dwugłowy ramienia.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 75 x 61 x 127,5 cm | Waga: 30 kg

Abdominal / Back
Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień prosty brzucha,
• mięsień prostownik grzbietu.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 102,8 x 70 x 115 cm | Waga: 27 kg

Leg Press
Aktywowanie grup mięśniowych:
•
•
•
•
•

mięsień czterogłowy uda,
mięsień pośladkowy wielki,
mięsień brzuchaty łydki,
mięsień piszczelowy wielki,
mięsień płaszczkowaty.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 152 x 61 x 126 cm | Waga: 50 kg
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Gymna W-Move

System ćwiczeń obwodowych

Pec Dec / Fly

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Oprzyj przedramiona na
podpórkach i złap dłońmi za
uchwyty.

Łagodnie
pociągnij
za
uchwyty
„do
siebie”
i utrzymaj pozycję przez
kilka sekund. Powróć do
pierwotnej pozycji. Podczas
ćwiczenia przyciskaj plecy
do oparcia.

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Włóż nogi w strzemiona
i złap dłońmi za uchwyty.

Powoli napieraj na ramiona
urządzenia, pokonując opór
urządzenia i rozsuwając je
od siebie na maksymalną
szerokość.
Wytrzymaj
przez chwilę i wróć do
pozycji wyjściowej. Podczas
ćwiczenia przyciskaj plecy
do oparcia.

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Przełóż stopy przez wałki
ramienia i złap za uchwyty.

Trzymając się uchwytów
wyprostuj nogi w kolanach,
napierając
biodrami
w
poziomie.
Podczas
ćwiczenia przyciskaj plecy
do oparcia.

Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień piersiowy większy,
• mięsień trójgłowy ramienia,
• mięsień naramienny.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 74,5 x 126 x 126 cm | Waga: 38 kg

Abductor / Hip Adductor
Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień napinacz powięzi
szerokiej,
• mięsień przywodziciel wielki,
• mięsień pośladkowy wielki.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 108 x 108 x 126 cm | Waga: 41 kg

Leg Extension / Leg Curl
Aktywowanie grup mięśniowych:
• czworogłowy uda,
• ścięgno podkolanowe.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 116 x 80 x 127 cm | Waga: 31 kg
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Gymna W-Move

System ćwiczeń obwodowych

Chest / Back

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Oprzyj całe stopy na
podłodze i złap dłońmi za
uchwyty.

Łagodnie
naprzyj
na
uchwyty aż do całkowitego
wyprostowania rąk. Utrzymaj
pozycję przez kilka sekund
i powróć powoli do pozycji
wyjściowej.

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Oprzyj przedramiona na
podpórkach i złap dłońmi za
uchwyt.

Przyciągnij ręce do siebie,
najbliżej jak to możliwe
i wytrzymaj tak przez
kilka sekund. Powróć do
pozycji pierwotnej. Przez
całe ćwiczenie naciskaj
ramionami na podpórki.

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Skrzyżuj ręce i przyciągnij je
do klatki piersiowej.

Wychyl się do tyłu najdalej
jak da radę i wytrzymaj przez
kilka sekund. Powróć do
pozycji wyjściowej. Utrzymuj
wyprostowaną
sylwetkę
przez całe ćwiczenie.

Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień trójgłowy ramienia,
• mięsień piersiowy większy,
• mięsień dwugłowy ramienia.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 126 x 70 x 126 cm | Waga: 32 kg

Biceps / Triceps
Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień dwugłowy ramienia,
• mięsień trójgłowy ramienia.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 75 x 61 x 127,5 cm | Waga: 30 kg

Back Extension
Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień prostownik grzbietu.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 126 x 72,2 x 97 cm | Waga: 30 kg
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Gymna W-Move

System ćwiczeń obwodowych

Urządzenia dodatkowe:
Twisting

Pozycja startowa:

Pozycja końcowa:

Usiądź
na
siedzisku
z wyprostowanymi plecami.
Oprzyj całe stopy na
podłodze i owiń dłonie
wokół uchwytów.

Skręć tułów maksymalnie
w lewo i utrzymaj pozycję
przez
kilka
sekund.
Następnie
skręć
tułów
maksymalnie
w
lewo
i utrzymaj pozycję przez
kilka sekund. Powoli wróć
do pozycji startowej.

Aktywowanie grup mięśniowych:
• mięsień prosty brzucha,
• mięsień skośny zewnętrzny
brzucha.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 105 x 73 x 105 cm | Waga: 38 kg

Gymna Fitvibe Excel Pro
Dodanie urządzenia Gymna Fitvibe Excel Pro do zestawu W-Move do ćwiczeń
obwodowych zwiększa możliwości treningowe i przyspiesza osiągnięcie pożądanych
rezultatów. Wielu pacjentów może odnieść znaczące korzyści ze stosowania zabiegów
Whole Body Vibration (WBV):
•
•
•
•
•

pacjenci z osteoporozą,
pacjenci z bólami dolnego odcinka lędźwiowego,
osoby potrzebujące bardziej wymagającego treningu równowagi i propriocepcji,
osoby poszukujące ćwiczeń aktywujących zazwyczaj nieużywane grupy mięśniowe,
osoby trudno reagujące na standardowe zestawy ćwiczeń.

Po uruchomieniu wybranego programu urządzenie pokazuje na wyświetlaczu (w technice
3D) pozycję, jaką należy zająć, by ćwiczenie zostało wykonane właściwie i wywarło
najlepszy efekt. Ćwiczenia zostały dobrane i przetestowane przez specjalistów.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 126 x 70 x 126 cm | Waga: 28 kg

Korzyści płynące z wibracji WBV:
• poprawiona gęstość kości w efekcie wzmożonej stymulacji układu
kostno- szkieletowego,
• zwiększone napięcie i siła mięśni dzięki szybkim i nagłym skurczom
włókien mięśniowych,
• zwiększona elastyczność dzięki rozładowaniu napięcia tkanki
mięśniowej,
• rozciąganie i relaksacja dzięki stymulacji krążenia krwi,
• zmniejszenie poziomu bólu dzięki pobudzeniu wydzielania serotoniny,
• zmniejszenie poziomu stresu dzięki obniżeniu wydzielania kortyzolu.
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Sprecyzowane trajektorie
w zależności od wskazań
terapeutycznych:
Urządzenie spełnia wymogi
dotyczące innowacyjności.

Huber® 360 to zaawansowane urządzenie do oceny i treningu rehabilitacyjnego,
rekreacyjnego oraz sportowego z wykorzystaniem biofeedbacku. Jego cechą
charakterystyczną jest wieloosiowa platforma z wbudowanym silnikiem i czujnikami
siły, które znajdują się dodatkowo w uchwytach, umożliwiając wykonanie treningu
całego ciała.

Okrąg

Pozycja

Spirala

Wychylenia

Słońce

Sektor

Rozeta

Ruch losowy

Z pomocą profesjonalnego fizjoterapeuty/trenera, każdy może bezpiecznie
poprawić sprawność fizyczną oraz zdolności poznawcze. Po odzyskaniu sprawności
oraz możliwości ruchowych dzięki Huberowi® 360 pacjenci mogą zapisać się na
zajęcia sportowe w celu utrzymania i dalszej poprawy stanu zdrowia.

Najważniejsze zalety Hubera® 360:
• zintegrowany system oceny sprawności przystosowany do pacjentów z różnymi
rodzajami dolegliwości,
• system dynamicznej poprawy postawy,
• wieloosiowa platforma z silnikiem, umożliwiająca precyzyjny wybór trajektorii
ruchu dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta,
• czujniki siły wbudowane zarówno w platformę jak i uchwyty,
• możliwość pobudzania określonych grup mięśniowych oraz całego układu
nerwowo-mięśniowego.
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Wskazania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skręcenia,
złamania,
uszkodzenia więzadeł krzyżowych przednich (stawu kolanowego),
całkowita alloplastyka stawu kolanowego,
alloplastyka stawu biodrowego,
bóle krzyża,
lumbago,
rwa kulszowa,
postawa skoliotyczna.

360° rehabilitacji
Leczenie z Huber® 360 przebiega według 4 podstawowych terapii celowych:
elastyczność i mobilność, poprawa siły mięśniowej, wytrzymałość oraz postawa
i równowaga.

Elastyczność i mobilność:
• system dynamicznej poprawy postawy korzystnie wpływa na precyzję rozciągania
mięśni,
• wieloosiowa platforma z silnikiem porusza stawy w wybranym przez terapeutę
kierunku lub działa w ustalonej trajektorii.

Poprawa siły mięśniowej:
• system dynamicznej poprawy postawy zapewnia odpowiednią postawę
i pozycję wyjściową podczas ćwiczeń,
• informacje pojawiające się na ekranie umożliwiają precyzyjną kontrolę siły
mięśniowej oraz kierunku ruchu, w celu lepszego zaangażowania wybranej
grupy mięśniowej.

Postawa i równowaga:
• statyczno-dynamiczna platforma umożliwia poprawę postawy ciała oraz
równowagi,
• ćwiczenia to jednocześnie wyzwanie dla pacjenta jak i przyjemność.

Wytrzymałość:
• dynamiczne ćwiczenia przystosowane do kondycji fizycznej pacjentów
zwiększają ich wytrzymałość mięśniową,
• ćwiczenia interwałowe umożliwiają szybsze osiągnięcie założonego celu.

ELASTYCZNOŚĆ
I MOBILNOŚĆ

POPRAWA SIŁY
MIĘŚNIOWEJ

WYTRZYMAŁOŚĆ

POSTAWA
I RÓWNOWAGA
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Raporty z oceny wstępnej oraz progresu funkcjonalnego
pacjentów:

Prostota obsługi:

• trzy testy bazujące na próbach Romberga oraz Fukudy w celu zmierzenia
sprawności procesów równoważnych,
• dwa testy służące do pomiaru limitów stabilności i obszaru o ograniczonej
ruchomości,
• dwa testy mierzące siłę i koordynację mięśniową,
• dostęp do wyników badań oraz oceny postępów pacjentów,
• narzędzie analizy danych foto i wideo,
• bezprzewodowe połączenie z platformą (brak konieczności użycia USB),
• możliwość wysyłania wyników w formacie PDF bezpośrednio do pacjentów lub
lekarzy.

Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny 349

Huber® 360

Platforma statyczno-dynamiczna do rehabilitacji funkcjonalnej

Zastosowanie tabletu Huber® 360:
•
•
•
•
•
•
•

Akcesoria:

wgrany system oceny całościowej,
narzędzie analizy danych foto i wideo,
bezprzewodowe połączenie z platformą,
zapis oceny w formacie PDF,
możliwość modyfikacji menu oraz programów,
możliwość zdalnego sterowania Huber® 360,
możliwość zdalnego nadzorowania ćwiczeń pacjentów.

Poręcze ochronne

Doczepiane siedzisko

Dane techniczne Huber® 360:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

180 x 105 (133,5 z poręczami) x 208

Zajmowana powierzchnia [m2]:

1,9 (2,4 z poręczami)

Maksymalne wychylenie platformy [°]:
Maksymalna prędkość platformy:

10
1 obrót na sekundę przy 10° pochyleniu

Wyświetlacz:

Dwie nakładki umożliwiające precyzyjne
ustawienie stopy

kolorowy 10,4''

Zasilanie [V/Hz/kVA]:

230/50-60/2 oraz 110/50-60/2

Udźwig [kg]:

150

Waga [kg]:

274

Porównanie różnicy efektów tradycyjnych ćwiczeń oraz ćwiczeń
z urządzeniem Huber u badanych w wieku powyżej 65 lat:

Klin do pozycjonowania pacjenta

• znaczny wzrost siły mięśni tułowia w grupie ćwiczących z Huber (+30%),
• znaczna poprawa równowagi w grupie ćwiczących z Huber (+14%),
• znaczne zmniejszenie objętości tkanki tłuszczowej w grupie ćwiczących
z Huber (-10%).

Prof. Goran Marcovic
Sport & Rehabilitation Centre Zagrzeb, Chorwacja
55 Publikacji w Medline
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Koncepcja DAVID - Kompleksowe podejście do rehabilitacji
kręgosłupa, stawu barkowego, kolana i biodra.
Koncepcja firmy DAVID powstaje już od 35 lat i jest obecnie jednym z najstarszych
i najbardziej docenionych a jednocześnie innowacyjnych projektów prowadzonych
w branży rehabilitacji i fitness. Tworzą ją trzy linie urządzeń: system rehabilitacji
kręgosłupa, biodra i kolana oraz barku. Zaprojektowano je z najwyższą dbałością
o szczegóły, w zgodzie z zasadami biomechaniki i ergonomii.
System służy do prowadzenia kontrolowanego procesu rehabilitacji
w bezpiecznych i powtarzalnych warunkach, gdzie nawet duża liczba użytkowników
nie powoduje utraty jakości treningu. Koncepcja wychodzi naprzeciw najbardziej
rozpowszechnionym chorobom cywilizacyjnym związanym z układem mięśniowoszkieletowym.

Podstawowe zalety:
• krzywa
obciążenia
dostosowana
do
charakterystyki pracy poszczególnych grup
mięśniowych, gwarantująca maksymalne
bezpieczeństwo wykonywanych ruchów,
• centralny serwer - dane treningowe są
przesyłane automatycznie i przechowywane
w chmurze,
• system współpracuje z każdą przeglądarką
internetową,
• urządzenia posiadają certyfikat medyczny
klasy 1M,
• bezprzewodowe połączenie pomiędzy
wszystkimi urządzeniami,
• programy
treningowe
generowane
automatycznie są w pełni edytowalne.
Powstają w oparciu o porównanie danych
pochodzących z badania podmiotowego
i przedmiotowego do obszernej bazy danych
normatywnych, zbieranych na bieżąco przez
system EVE Professional,
• generowanie raportów dotyczących stanu
zdrowia pacjenta i obrazowanie postępów
rehabilitacji,
• automatyczne
dostosowanie
urządzeń
do
wielkości
ciała
poszczególnych
użytkowników,
• unikalne systemy fiksacji poszczególnych
segmentów ciała w celu zapewnienia
najwyższej jakości ruchu,
• możliwość przeprowadzenia testów zakresu
ruchu oraz izometrycznego pomiaru siły,
• automatyczna kontrola progresji treningu
adaptująca się do możliwości pacjenta.

Oprogramowanie
EVE Professional (ćwiczenia oparte na diagnozie) to przełomowe oprogramowanie
ustalające nowe standardy w kontroli, monitoringu i zbieraniu danych o treningu
w rehabilitacji.
• bezprzewodowy dostęp do danych pacjenta z poziomu komputera, tabletu,
telefonu,
• udostępnianie wyników i danych pacjentów pomiędzy centrami rehabilitacji oraz
firmami zewnętrznymi, z którymi prowadzone są działania prewencyjne,
• terminale systemu wyposażone w duży dotykowy ekran graficzny,
• interfejs prowadzi i motywuje ćwiczącego dając mu feedback w czasie
rzeczywistym,
• pacjenci rozpoznawani są za pomocą technologii RFiD (dotykowych kart
dostępu).

Widoki ekranów użytkownika interfejsu EVE wyświetlane
na terminalach urządzeń David.
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Rehabilitacja kręgosłupa

PROFIL KRĘGOSŁUPA – WYKRES

Rehabilitacja kręgosłupa DAVID to kompleksowa koncepcja oceny i leczenia
zaprojektowana z myślą o schorzeniach pleców i szyi. Koncepcja korzysta
z dokładnie dobranych ruchów i kontrolowanego obciążenia w celu odwrócenia
procesu przewlekłego osłabienia mięśni stabilizujących kręgosłup. Na bazie
oceny fizykalnej, przeprowadzonych testów i kwestionariuszy tworzony jest
zindywidualizowany program ćwiczeń. Specjalnie zaprojektowane maszyny
zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i selektywność wykonywanych
ruchów. Przyczyniają się do znacznej poprawy mobilności, siły i koordynacji
ćwiczonych partii ciała. Pełna dokumentacja i praktyczna edukacja zapewnia,
że każda placówka medyczna lub rehabilitacyjna może w krótkim czasie stać
się wyspecjalizowanym centrum leczenia schorzeń kręgosłupa. Program
leczenia koncepcji rehabilitacji kręgosłupa DAVID składa się z czterech
różnych faz stopniowo przemieniających nieaktywnego i niepewnego pacjenta
w pewną i samodzielną osobę gotową na wymagania codziennych aktywności.
Koordynacja

Adaptacja

Mobilność

Siła

Wzmocnienie Normalizacja
Zdolność kręgosłupa do
przenoszenia obciążeń
Obciążenie treningowe

Stosunek
siły

Zmiana dolegliwości bólowych

Tygodnie (2 sesje lecznicze / tydzień)

G110 DMS-EVE Lumbar/Thoracic Extension
Mobilizuje odcinek lędźwiowy i piersiowy kręgosłupa w płaszczyźnie
strzałkowej aktywując prostowniki grzbietu. Pozwala nawet osobom
z ostrym, długotrwałym bólem oraz brakiem siły i koordynacji na rozpoczęcie
mobilizacji i wzmacniania z pełnym bezpieczeństwem i minimalnym bólem.
• automatyczna regulacja podnóżka i siedziska (wersja elektroniczna),
• regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania dla różnych użytkowników,
• unikalny sposób stabilizacji eliminujący aktywność silnych prostowników stawu
biodrowego pozwalający skupić pracę na odcinku lędźwiowym i piersiowym,
• segmentalny ruch kręgów aktywuje ważne mięśnie międzykolcowe i skręcające,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: kolcowy (odcinek piersiowy), biodrowo-żebrowy,
najdłuższy, międzykolcowy, wielodzielny, półkolcowy,
• wymiary: szerokość 89 cm, długość 138 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 338 kg,
• stos: 2,5/100 kg.

G120 DMS-EVE Lumbar/Thoracic Rotation
Mobilizuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie
poprzecznej aktywując mięśnie rotujące. Efektywny system unieruchomienia
górnej i dolnej połowy ciała zapewnia izolowany ruch rotacji.
• zajmowanie pozycji na urządzeniu jest szybkie i łatwe,
• automatyczne dostosowanie wysokości elementu unieruchamiającego górną
połowę ciała,
• dolna część ciała wykonuje rotację, podczas gdy górna pozostaje ustabilizowana,
• ustawianie pozycji wyjściowej w 10° odstępach,
• precyzyjna krzywa obciążenia zapewnia płynny ruch w pełnym zakresie,
• ruch prowadzony jest w dwóch kierunkach,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny, mięśnie
skręcające krótkie i długie,
• wymiary: szerokość 143 cm, długość 140 cm, wysokość 150 cm,
• waga: 338 kg,
• stos: 2,5/100 kg.
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G130 DMS-EVE Lumbar/Thoracic Flexion
Mobilizuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
aktywując mięśnie zginające.
• automatyczna regulacja podnóżka i siedzenia (wersja elektroniczna),
• regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania różnych użytkowników,
• unikalny sposób stabilizacji eliminujący aktywność silnych zginaczy stawu
biodrowego pozwalający skupić pracę na mięśniach brzucha,
• wysoce mobilizujący połączenia międzykręgowe kręgosłupa segment po
segmencie,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: prosty brzucha,
• wymiary: szerokość 89, długość 138, wysokość 142 cm,
• waga: 345 kg,
• Stos: 2,5/100 kg.

G140 DMS-EVE Cervical Extension/Lateral Flexion
Mobilizuje odcinek szyjny do wyprostu i zgięcia do boku aktywując prostowniki
i zginacze do boku.
• automatyczna regulacja siedzenia (wersja elektroniczna)
• obrotowy terminal i siedzisko dla łatwego dostępu do urządzenia i terminala
• ergonomicznie wyprofilowane siedzisko pozwalające przyjąć prawidłową
postawę,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: zstępująca część mięśnia czworobocznego grzbietu,
płatowaty głowy i szyi, półkolcowy część karkowa i głowowa, najdłuższy głowy
i szyi, międzykolcowe część szyjna, półkolcowy część szyjna, mostkowoobojczykowo-sutkowy, pochyły przedni, środkowy, tylny,
• wymiary: szerokość 108 cm, długość 115 cm, wysokość 190 cm,
• waga: 196 kg,
• Stos: 1/25 kg.

G150 DMS-EVE Lumbar/Thoracic Lateral Flexion
Mobilizuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej
aktywując zginacze do boku.
•
•
•
•
•

automatyczna regulacja siedzenia (wersja elektroniczna),
mechanizm stabilizacji stawu biodrowego zapewnia wyizolowanie ruchu,
ustawianie pozycji wyjściowej w 10° odstępach,
integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
zaangażowane mięśnie: biodrowo-żebrowy część piersiowa i lędźwiowa, skośny
wewnętrzny, skośny zewnętrzny, najdłuższy część piersiowa, czworoboczny
lędźwi, międzypoprzeczne część lędźwiowa, kolcowy część piersiowa,
• wymiary: szerokość 115 cm, długość 114 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 305 kg,
• Stos: 2,5/100 kg.
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G160 DMS-EVE Cervical Rotation
Mobilizuje szyjny odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej aktywizując
zwykle pomijane mięśnie rotujące głowę. Zapewnia czysty, wyizolowany ruch
rotacyjny, podobny do naturalnego.
• automatyczna regulacja siedzenia (wersja elektroniczna),
• ergonomicznie wyprofilowane siedzisko pozwalające przyjąć prawidłową
postawę,
• ruch jest prowadzony w dwóch kierunkach,
• ustawianie pozycji wyjściowej w 10° odstępach,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: mostkowo-obojczykowo-sutkowy, płatowaty głowy
i szyi, prosty głowy tylny większy, skośny głowy dolny, pochyły przedni,
środkowy, tylny,
• wymiary: szerokość 110 cm, długość 100 cm, wysokość 179 cm,
• waga: 230 kg,
• Stos: 1/25 kg.

Rehabilitacja biodra i kolana
Ponadprzeciętna inżynieria biomechaniczna połączona z inteligencją i prowadzeniem systemu EVE czyni koncepcję rehabilitacji biodra
i kolana David idealną dla celów zarówno rehabilitacji i prewencji, ale także treningu siłowego.

G200 DMS-EVE Knee Extension
Wszechstronne urządzenie dla ruchu wyprostnego kolana. Unikatowa krzywa
obciążenia zapewnia płynne i przyjemne doświadczenie treningowe nawet dla
bolesnych kolan. Wysoce efektywne i bezpieczne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automatyczna regulacja oparcia (wersja elektroniczna),
samoistnie dopasowujące się poduszki na wysokości stawów skokowych,
regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania do różnych użytkowników,
łatwe zajęcie miejsca i zejście z maszyny,
trening na dwie lub jedną nogę,
nadaje się zarówno do rehabilitacji jak i treningu sportowego,
naukowo potwierdzona krzywa obciążenia,
integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
zaangażowane mięśnie: obszerny przyśrodkowy, obszerny boczny, obszerny
pośredni, prosty uda,
• wymiary: szerokość 117 cm, długość 134 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 350 kg,
• stos: 2,5/50 kg + 5/100 kg = 150 kg,

G210 DMS-EVE Multi-Function Leg Press
Wielofunkcyjna suwnica dla różnych zastosowań począwszy od rehabilitacji,
a kończąc na treningu sportowym. Doskonała do treningu w geriatrii.
•
•
•
•
•
•
•
•

wyciskanie na suwnicy oraz ćwiczenia łydek ,
regulacja oparcia w zakresie 10°-70°,
nadaje się do wykonywania ćwiczeń plyometrycznych,
automatyczna regulacja płaszczyzny podparcia stóp (wersja elektryczna),
podparcie stóp z trzema strefami dla różnych pozycji,
łatwość zajęcia pozycji na urządzeniu,
integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
zaangażowane mięśnie: prosty uda, obszerny przyśrodkowy, obszerny
pośredni, obszerny boczny, pośladkowy wielki, dwugłowy uda – głowa długa,
półścięgnisty, półbłoniasty, brzuchaty łydki, płaszczkowaty,
• wymiary: Szerokość 117 cm, długość 134 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 430 kg,
• stos: 5/200 kg.

354 Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny

Koncepcja DAVID

Kompleksowe podejście do rehabilitacji kręgosłupa,
stawu barkowego, kolana i biodra

G300 DMS-EVE Knee Flexion
Efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla stawu kolanowego skupione na pracy
zginaczy. Ćwiczenia wykonywane w wygodnej pozycji siedzącej. Zakres obciążeń
jest dostosowany zarówno do potrzeb wczesnej rehabilitacji jak i treningu siłowego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automatyczna regulacja oparcia (wersja elektroniczna),
samoistnie dopasowujące się poduszki na wysokości stawów skokowych,
regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania do różnych użytkowników,
łatwe wejście i zejście z urządzenia,
pas dla zapewnienia dodatkowej stabilizacji podczas ćwiczenia,
trening obunóż lub jedno nóż,
nadaje się zarówno do rehabilitacji jak i treningu sportowego,
naukowo potwierdzona krzywa obciążenia,
integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
zaangażowane mięśnie: pośladkowy wielki, dwugłowy uda, półścięgnisty,
półbłoniasty,
• wymiary: szerokość 117 cm, długość 134 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 384 kg,
• stos: 2,5/50kg + 5/100 kg = 150 kg.

G310 DMS-EVE Abduction
Efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla stawu biodrowego skupione na pracy
odwodzicieli stawu biodrowego.
•
•
•
•
•
•
•

strzałkowy kąt udowy 120° zaprojektowany dla poprawy aktywacji mięśniowej,
samoistnie dopasowujące się ruchome ramie maszyny,
łatwość zajęcia pozycji / regulacja zakresu z siedziska,
pas dla dodatkowej stabilizacji podczas ćwiczeń,
optymalna krzywa obciążenia,
integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
zaangażowane mięśnie: pośladkowy średni, pośladkowy mały, naprężacz
powięzi szerokiej,
• wymiary: szerokość 133 cm, długość 138 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 320 kg,
• stos: 2,5/100 kg.

G320 DMS-EVE Adduction
Efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla stawu biodrowego skupione na pracy
przywodzicieli stawu biodrowego.
•
•
•
•
•
•

strzałkowy kąt udowy 120° zaprojektowany dla poprawy aktywacji mięśniowej,
samoistnie dopasowujące się ruchome ramie maszyny,
pas dla dodatkowej stabilizacji podczas ćwiczeń,
optymalna krzywa obciążenia,
integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
zaangażowane mięśnie: pośladkowy średni, pośladkowy mały, przywodziciel
długi, przywodziciel krótki, grzebieniowy, smukły,
• wymiary: Szerokość 133 cm, długość 138 cm, wysokość 139 cm,
• waga: 320 kg,
• stos: 2,5/100 kg.
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Koncepcja DAVID

Kompleksowe podejście do rehabilitacji kręgosłupa,
stawu barkowego, kolana i biodra

Rehabilitacja stawu barkowego
Urządzenia David G460, G640 i G660 tworzą pierwszą część koncepcji rehabilitacji stawu barkowego. Rotatory wewnętrzne
i zewnętrzne stawu ramiennego razem z mięśniami stabilizującymi łopatkę mogą być ćwiczone niezwykle bezpiecznie i wydajnie. Kąty
stawowe kończyny górnej podczas ćwiczenia na maszynach David zostały ustalone na bazie szerokiego przeglądu literatury oraz
przeprowadzonych badań.
Optymalne ustawienie kątowe stawów kończyny górnej razem z prowadzeniem ruchu przez ramie maszyny precyzyjnie izoluje pożądane
mięśnie. Wysoki stopień izolacji jest kluczowy, jako że w przeciwnym wypadku silniejsze rotatory wewnętrzne takie, jak mięsień piersiowy
większy wykonają pracę. Rehabilitując bolesny bark, bardzo ważna jest starannie dobrana krzywa obciążenia w celu wykonania ćwiczenia
w kontrolowany sposób. Wszystkie urządzenia tej linii zostały objęte prawem patentowym.

G460 DMS-EVE Diagonal Shoulder Abduction
Unikalny ruch do góry i do boku prowadzony przez ramię maszyny aktywuje mięśnie
stabilizujące łopatkę. Ten zwykle trudny do wykonania ruch dla bolesnego barku
jest prosty i bezbolesny podczas ćwiczenia na urządzeniu David.
• starannie zaprojektowane wsparcie dla ramion zapobiegające aktywacji mięśnia
czworobocznego grzbietu,
• konstrukcja wolna od uchwytów umożliwia rotację zewnętrzną dla wyższej
aktywacji mięśnia nadgrzebieniowego,
• automatyczna regulacja siedziska,
• prosta w użyciu, nie wymaga nadzoru ze strony fizjoterapeuty,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: czworoboczny grzbietu część poprzeczna i wstępująca,
równoległoboczny mniejszy, naramienny część grzbietowa, nadgrzebieniowy,
• wymiary: Szerokość 116 cm, długość 143 cm, wysokość 159 cm,
• waga: 350 kg (w tym stos: 2,5/100 kg).

G640 DMS-EVE Glenohumeral Internal Rotation
Izolowana rotacja wewnętrzna dla stawu ramiennego. Zoptymalizowane kąty
stawowe (60° odwiedzenia i płaszczyzna łopatki) umożliwiają efektywne leczenie
bolesnego stawu.
• automatyczna regulacja siedziska i samoistnie dopasowujące się ramiona
maszyny,
• maksymalna aktywacja mięśnia podłopatkowego – efektywnie zmniejsza udział
mięśnia piersiowego większego i najszerszego grzbietu w wykonaniu ruchu,
• elementy stabilizujące łopatkę zapobiegają niepożądanym ruchom
kompensacyjnym,
• kontrolowany ruch i optymalna krzywa oporu zapewnia bezpieczeństwo
i efektywność,
• nadaje się dla szerokiego grona osób, od ludzi starszych po sportowców,
• możliwość trenowania oburącz lub jednorącz,
• kąt odwiedzenia może być zmniejszony we wczesnym etapie rehabilitacji,
• prosta w użyciu, nie wymaga nadzoru ze strony fizjoterapeuty,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: podłopatkowy,
• wymiary: szerokość 142 cm, długość 143 cm, wysokość 159 cm,
• waga: 320 kg (w tym stos: 1/20 kg + 2,5/50 kg = 70 kg).

G660 DMS-EVE Glenohumeral External Rotation
Izolowana rotacja zewnętrzna dla stawu ramiennego. Zoptymalizowane kąty
stawowe (płaszczyzna łopatki) umożliwiają efektywne leczenie bolesnego stawu.
• automatyczna regulacja siedziska i samoistnie dopasowujące się ramiona
maszyny,
• elementy stabilizujące łopatkę zapobiegają niepożądanym ruchom
kompensacyjnym,
• kontrolowany ruch i optymalna krzywa oporu zapewnia bezpieczeństwo
i efektywność,
• nadaje się dla szerokiego grona osób, od ludzi starszych po sportowców,
• możliwość trenowania oburącz lub jednorącz,
• kąt odwiedzenia może być zmniejszony we wczesnym etapie rehabilitacji,
• prosta w użyciu, nie wymaga nadzoru ze strony fizjoterapeuty,
• integracja testów siły i mobilności z systemem EVE,
• zaangażowane mięśnie: podgrzebieniowy, obły mniejszy,
• wymiary: szerokość 142 cm, długość 143 cm, wysokość 159 cm,
• waga: 320 kg (w tym stos: 1/20 kg + 2,5/50 kg = 70 kg).
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POWER LINE 4000

Profesjonalne urządzenia do obwodowego
treningu izometrycznego

Kompleksowe rozwiązania dla siłowni i ośrodków rehabilitacji
sportowej
W świetle najnowszych koncepcji łączących profilaktykę i klinicznie prowadzony
trening funkcjonalny, odpowiednio wyposażona sala do ćwiczeń staje się
standardem w większości ośrodków rehabilitacji sportowej.
Oferowane przez Meden-Inmed całościowe wyposażenie siłowni i ośrodków
rehabilitacji w najwyższej jakości profesjonalny sprzęt medical fitness
gwarantuje inwestorowi komfort podczas całego procesu inwestycyjnego, oferując
jednocześnie nowe możliwości usług poprawiających działanie siłowni i ośrodków
rehabilitacji. Reorganizacja pracy z pacjentem znosi ograniczenia, które zmuszały
terapeutów i trenerów do rezygnacji z programów rehabilitacyjnych i znacząco
zwiększa możliwości programów terapeutycznych. Zapewniamy kompleksową
obsługę - od projektowania siłowni, przez finansowanie leasingowe, po fachowy
serwis urządzeń fitness.

Back-Pull 4000

Shoulder Abduction 4000

Producent oferuje urządzenia dla wszystkich
grup mięśniowych, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

mięśnie pleców,
mięśnie ramion,
mięśnie ud,
mięśnie barków,
mięśnie brzucha,
mięśnie klatki piersiowej,
mięśnie miednicy.
Hip Extension 4000
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POWER LINE 4000

Profesjonalne urządzenia do obwodowego
treningu izometrycznego

POWER LINE 4000 - systematyczny trening zorientowany
na zdrowie.
Urządzenia serii POWER LINE 4000 pozwalają na systematyczny trening wszystkich
głównych grup mięśniowych. Seria charakteryzuje się kompaktową budową,
niewielkimi rozmiarami urządzeń oraz łatwością obsługi, gwarantując najwyższą
jakość w przystępnej cenie.
Wszystkie urządzenia zostały skonstruowane w sposób ograniczający konieczność
dokonywania jakichkolwiek regulacji ustawień przez osobę ćwiczącą, co zapewnia
bezpieczeństwo użytkowania oraz ułatwia pracę trenerom i fizjoterapeutom
pracującym z dużymi grupami.
W modelach zarejestrowanych jako urządzenia medyczne regulacja obciążenia
następuje co 2,5 kg, a ograniczniki ruchu zapobiegają przypadkowemu przeciążeniu
lub naciągnięciu mięśni i ścięgien. Wszystkie urządzenia mogą zostać wyposażone
w oprogramowanie Vitality System do planowania i archiwizowania przebiegu
treningów, oraz w kolorowy wyświetlacz LCD lub ekran dotykowy do obsługi.
Abdominal Torsion 4000

Dostępne są następujące wersje:
• 4000 z monochromatycznym wyświetlaczem graficznym,
• 4100 z panelem PC na karty chipowe (trening indywidualny, przechowywanie
danych),
• S - obsługiwane przez oprogramowanie Vitality System,
• MED - zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC,
• SP - urządzenia samoobsługowe.

Leg Press 4000

Oprogramowanie VITALITY SYSTEM:
Opcjonalne oprogramowanie pozwalające na rozszerzenie zastosowania urządzeń
serii POWER LINE. Zapewnia między innymi:
•
•
•
•
•

zarządzanie danymi pacjentów,
podsuwa sugestie treningowe,
dokumentuje treningi,
generuje raporty z postępów,
zapewnia biofeedback w trakcie treningu oraz monitoring bieżących wyników
pacjenta.

Pull Up / Dip 4000
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BRAVO

Kompleksowy trening funkcjonalny

Kompleksowy trening funkcjonalny
Funkcjonalny trening z setkami możliwości treningowych dzięki jednej, niewielkiej
maszynie do ćwiczeń. Użytkownik nie musi już dokonywać wyboru pomiędzy
ćwiczeniami siłowymi, a treningiem funkcjonalnym, przygotowującym organizm do
konkretnych aktywności życia codziennego. Bravo oferuje możliwość optymalizacji
treningu z wykorzystaniem obu tych rozwiązań.

Pełna kontrola
Zaawansowany system regulacji linek pozwala nie tylko dostosować do potrzeb
użytkownika długość linki, ale także odległość pomiędzy nimi. Dzięki temu kierunek
oporu jest dokładnie kontrolowany. Wyjątkowa wszechstronność Cybex gwarantuje
niemal nieograniczone możliwości treningowe.

Zmiana reguł gry
Cybex Bravo łączy zalety izolowanego i siłowego treningu. Unikalna, opatentowana
konstrukcja nadaje urządzeniu dwie kluczowe cechy rewolucjonizujące podejście
do treningu – Poduszka Progresyjnej Stabilizacji, która umożliwia użytkownikowi
stopniową modyfikację poziomu stabilizacji oraz regulacja szerokości linek,
odpowiadająca za niezliczoną ilość konfiguracji linek, dzięki czemu możliwości
treningowe maszyny są praktycznie nieograniczone.

Progresywna stabilizacja
Poduszka Progresywnej Stabilizacji z regulacją wysokości i odległości oferuje
możliwość pełnej stabilizacji, lub stworzenie w pełni niestabilnego środowiska
treningowego. Systematyczna destabilizacja pozwala użytkownikom na realizację
programów efektywnie budujących siłę i wytrzymałość organizmu. Jest to unikatowe
rozwiązanie, bezpośrednio wpływające na szybkość postępów w rehabilitacji
i sporcie.

Kompletne rozwiązanie
Maszyna Bravo jest kompletnym rozwiązaniem treningowym, oferującym więcej
opcji treningu i jego modyfikacji niż jakiekolwiek urządzenie dostępne na rynku.
Trening górnej części ciała, dolnych partii ciała, trening izolowany lub trening
funkcjonalny – jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia użytkownika.
Polecany model ze względu na najwyższą funkcjonalność w rehabilitacji to
Bravo 8840 Tall Light.

Dane techniczne:
Numer produktu:

8800 Compact
8810 Tall
8840 Tall Light

Wymiary [cm]:

Compact: 114 × 137 × 196
Tall: 114 × 137 × 221

Waga stosów [kg]:

8800 Compact: 77
8810 Tall: 77
8840 Tall Light: 77

Waga maszyny [kg]:

8800 Compact: 393
8810 Tall: 407
8840 Tall Light: 411

Prestiżowa nagroda FIBO
w roku 2012 dla serii Bravo
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SpeedPulley

Kolumny do treningu funkcjonalnego

Kolumny SpeedPulley i SpeedPulley Mobile to bardzo popularne modele ze
względu na ich wszechstronność. W sytuacji kiedy możemy zagwarantować
pacjentowi to, że dobrany opór i zakres ruchu są prawidłowe, a pozycja podczas
ćwiczenia bezpieczna, to mamy pewność, że terapia będzie zakończona
sukcesem. Osiągane podczas treningu wyniki uwidocznione są przede
wszystkim poprzez zwiększoną koordynację ruchową, lepszą kontrolę ruchu
i poprawioną równowagę w poziomie siły mięśniowej. Dzięki unikatowej konstrukcji
kolumny SpeedPulley i SpeedPulley Mobile pozwalają na trening z bezpieczną
fazą opuszczania ciężaru. Jego spowolnienie podczas opuszczania obciążenia
jest nie tylko bezpieczne dla pacjenta, ale także pozwala na prowadzenie treningu
z różną prędkością ruchu.

Warianty Lojer SpeedPulley:
(wszystkie opcje obejmują obudowę, dwa uchwyty, model ścienny)
• 50 kg - stos: 20 x 2,5 kg,
• 80 kg - stos: 16 x 5 kg,
• 100 kg - stos: 40 x 2,5 kg

Warianty Lojer SpeedPulley Mobile:
(w zestawie obudowa, dwa uchwyty, cztery wyciągane kółka)
• 50 kg - stos: 20 x 2,5 kg

System przełożenia liny w kolumnach SpeedPulley i SpeedPulley Mobile wynosi
1:5 dla każdej liny. Oznacza to, że podniesienie ciężaru 2,5 kg ze stosu przekłada
się na realne obciążenie 0,5 kg na linę (lub 1 kg na dwie liny). Podobnie zmiana
wysokości ciężaru o 20 cm pozwala wyciągnąć uchwyt aż o 1 metr. Jest to idealne
rozwiązanie dla osób chcących prowadzić trening funkcjonalny związany np.
z wymachami, symulacją rzutu lub startu do biegu.

Kolumna SpeedPulley

Dane techniczne:
Wysokość całkowita [cm]:

Szerokość [cm]:

Głębokość [kg]:

Waga [kg]:

Wariant

Speed

SpeedPulley

obciążenia [kg]

Pulley

Mobile

50

230

190

80

216

-

100

216

-

50

26

66
-

80

51

100

51

-

50

24

100
-

80

46

100

46

-

50

81

85

80

154

-

100

174

-

-

średnica 75 mm,

Kółka:

blokowanie
Znak CE:

tak

tak

Kolumna SpeedPulley Mobile
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IVO Trainer

Nowy wymiar terapii i treningu

Ivo TRAINER jest jedynym przenośnym systemem oporowym służącym do treningu
szybkości i zwinności, który posiada zawieszenie przegubowe umożliwiające nie
tylko wykonywanie liniowych sprintów, ale również przemieszczanie się bokiem
z niezmiennym oporem na przebiegu całego ruchu. Pomaga to w znaczący sposób
poprawić koordynację zarówno wewnątrz- jak i międzymięśniową.
Sercem przenośnego systemu jest zgłoszony w urzędzie patentowym system
hamulcowy, który zapewnia dopasowywanie oporu w sposób ciągły.
Ivo TRAINER może być precyzyjnie dopasowany do możliwości każdego sportowca.
Zakres oporu widoczny jest na wyraźnej skali, co umożliwia jego szybką zmianę.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

płynna regulacja oporu,
stały opór w trakcie ćwiczeń,
intuicyjna obsługa,
wielokierunkowy ruch dzięki
przegubowemu zawieszeniu (180°),
długość linki: 22 m,
kamizelka treningowa z uprzężą barkową
dla optymalnego treningu szybkości,
pas 360° umożliwiający rotację
i ćwiczenia pliometryczne,
opatentowany system hamulcowy,
możliwość użycia zarówno
w pomieszczeniach, jak i na świeżym
powietrzu.

Dzięki płynnej regulacji oporu Ivo TRAINER może być wykorzystywany nie
tylko przez zawodowych sportowców, ale i przez sympatyków aktywnego
trybu życia. System idealnie sprawdzi się także w rehabilitacji i prewencji.
Będzie również odpowiedni do treningu chodu w rehabilitacji ortopedycznej
oraz neurologicznej.
Dodatkową zaletą systemu jest możliwość szybkiego i łatwego montażu na ścianie
lub stojaku, co pozwala na wykonywanie ćwiczeń w pomieszczeniach zamkniętych,
jak i w plenerze.

System pasów z łożyskami tocznymi zapewnia
nieograniczony zakres ruchu, dzięki czemu
Ivo TRAINER jest wyjątkowo uniwersalnym
narzędziem wykorzystywanym w terapii,
treningu sportowym oraz w połączeniu
z innymi urządzeniami terapeutycznymi.
Pasy z łożyskami gwarantują
nieograniczony zakres ruchu.

Regulacja oporu umożliwia
indywidualny wybór ustawień.
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Rowery treningowe i ergometry

Rower treningowy Cycle 4000 firmy Ergo-Fit to doskonała
propozycja dla ośrodków zdrowia i sanatoriów. Produkt
jest zgodny z normami medycznymi. Czytelny wyświetlacz
elektroniczny ułatwia poruszanie się w menu komputera. Dzięki
zaprogramowanym programom treningowym łatwo można
dopasować trening do potrzeb pacjenta. Wyrób posiada certyfikat
medyczny.

Dzięki ergonomicznemu fotelowi ergometr Recumbent 4000
ułatwia zachowanie poprawnej pozycji w czasie treningu.
Czytelny wyświetlacz ułatwia nawigację w menu komputera. Jest
to doskonała propozycja dla dużych centrów rehabilitacyjnych.
Produkt firmy Ergo-Fit jest zgodny z normami medycznymi.

Cechy charakterystyczne:

Cechy charakterystyczne:

• niska konstrukcja ułatwia wsiadanie osobom z problemami
z kolanami lub biodrami,
• stabilna, wytrzymała konstrukcja,
• dźwignia zmiany biegów,
• regulacja oporu,
• bogate wyposażenie dodatkowe,
• regulacja siodełka w pionie i poziomie,
• programy: Manual, Manual CD, Gear Selection, Test Cardio,
• 4 zdefiniowane profile,
• testy: Stufentest, Conconi (w zależności od modelu).

• alternatywa dla klasycznych ergometrów, redukująca
obciążenie kręgosłupa podczas ćwiczeń,
• stabilna, wytrzymała konstrukcja,
• regulacja oporu,
• konstrukcja ułatwia zajęcie poprawnej pozycji,
• programy: Manual, Manual CD, Gear Selection, Cardio.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Wyświetlane parametry:
Regulacja oporu [W]:

prędkość, obciążenie, czas, dystans, kalorie
15-600 (wersja MED), 40-600

Wzrost o:

5

Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Prędkość [obr/min]:
Wymiary [cm]:

180
20-120 (wersja MED), 40-120
118 x 54 x 145

Waga [kg]:
Wyrób medyczny:

58
MOD 93/42/EEC
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(Na zdjęciu model z dotykowym wyświetlaczem).

Wyświetlane parametry:

prędkość, tętno, obciążenie, czas, dystans, kalorie

Regulacja oporu [W]:

15-600 (wersja MED), 40-600

Prędkość [obr/min]:

20-120 (wersja MED), 40-120

Wzrost o:
Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wymiary [cm]:
Waga [kg]:
Wyrób medyczny:

5
200
160 x 54 x 125
75
MOD 93/42/EEC

Rowery treningowe i ergometry

Cycle 400 to ergometr pionowy, który umożliwia wykonywanie
profesjonalnych ćwiczeń w warunkach domowych. Urządzenie
z serii CYCLE 400 oferuje dokładną kontrolę treningu,
zapewniającą optymalny poziom intensywności ćwiczeń. Cycle
400 posiada 24-miesięczną gwarancję.
Maksymalny komfort podczas ćwiczeń: intuicyjna obsługa za
pomocą tylko czterech przycisków, specjalnie zaprojektowana
rama zapewniająca dostęp z obu stron, pozioma i pionowa
regulacja siodełka i wysoka stabilność. Niski poziom hałasu.
Cycle 400 umożliwia manualną kontrolę nad wbudowanymi
programami,
program
CARDIO
sterowany
tętnem,
5 predefiniowanych profili oraz możliwość ćwiczenia w trybie
zmiany biegów (GEARSHIFT).

Dane techniczne:
Układ hamulcowy:

hamulec wiroprądowy

Parametry wyświetlania:

WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, KM/H

Programy treningowe:
Parametry na wyświetlaczu:

MANUAL, CARDIO, PROFILES, GEARBOX
WATT, PULSE, TIME, KM/H, DISTANCE, I/MIN, KCAL

Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) [cm]:
Waga urządzenia [kg]:

120/62/140
ok. 49

Włoskiej produkcji rower treningowy RUN 7409-T spełniający
wymogi dyrektywy MOD 93/42/EEC o urządzeniach medycznych
to produkt dla profesjonalistów. Dzięki wysokiej jakości
wykonania zapewnia bezawaryjną eksploatację przez wiele lat.
Wbudowane programy treningowe i diagnostyczne ułatwiają
pracę z urządzeniem. Dotykowy wyświetlacz w czytelny sposób
prezentuje informacje o prędkości, pokonanym dystansie
i spalonych kaloriach.

6 programów terapeutycznych:
• VO2Max – trening polegający na utrzymywaniu stałej
częstotliwości bicia serca,
• CWL (Constant Work Level) – trening polegający na
utrzymywaniu stałego obciążenia,
• RUNNER TEST – trening polegający na zwiększaniu
obciążenia wraz ze wzrostem prędkości z dopasowaniem do
wagi trenującego,
• CARDIO i FAT BURNING – trening polegający na utrzymaniu
stałego tętna,
• AUTOTEST.

Dane techniczne:
System ustawiania oporu:

elektroniczny

Regulacja oporu [W]:

stała 0-600

Zakres prędkości [obr/min]:

20-120

Regulacja obciążenia [W]:

co 1

Zakres mocy [W]:

15-400

Maksymalna prędkość [obr./min]:

130

Stopniowanie [W]:

co 5

Podwójny odczyt kardiologiczny częstotliwości bicia serca: pas piersiowy + czujnik

Maksymalna waga użytkownika [kg]:

180

Siedzisko z systemem regulacji w pionie:

tak

Podłączenie zasilania [V]:

230

Kółka umożliwiające łatwe przesuwanie sprzętu:

tak

Panel sterujący z wyświetlaczem LCD:

tak

Akcesoria opcjonalne:
Opcje regulacji:

1-kanałowy pomiar tętna za pomocą nadajnika
POLAR
pozioma i pionowa regulacja siodełka

Możliwość wizualizacji wykresów:
Wyświetlane parametry:

tak
opór, tętno, czas, rpm, dystans, kalorie

Wyjście RS232 umożliwiające połączenie z komputerem:
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:

tak
55 x 120 x 148

Waga [kg]:
Wyrób medyczny:

80
MOD 93/42/EEC
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Rowery treningowe i ergometry

Golf C2 to rower treningowy posiadający 7 kilogramowe koło
zamachowe, pomiar pulsu w rękojeściach, obniżone wejście
na rower, możliwość zmiany położenia czujników dłoni, duży,
czytelny wyświetlacz. Umożliwia ćwiczącym w każdym wieku
regularny trening wydolnościowy. Maksymalna waga użytkownika
wynosi w przypadku tego modelu 130 kg.

Ergometr ERGO C8 to model z nowej serii C firmy Kettler.
Atrakcyjny design i regulowana kierownica gwarantują poczucie
komfortu podczas treningu. Wszystkie dane prezentowane
są na komputerze z wyświetlaczem LCD wyposażonym m.in.
w program sterowany tętnem. Indukcyjny hamulec pozwalający
precyzyjnie sterować obciążeniem. Ponadto urządzenie Ergo
C8 oferuje użytkownikom wszystkie funkcje zapewniające
przyjemność z aktywnego i zdrowego treningu. Komputer posiada
wbudowany odbiornik dla pasa napiersiowego Polar.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

System hamowania:

magnetyczny

Ciężar koła zamachowego [kg]:
Zakres obciążenia:

6 z dodatkiem miedzi
8 stopni hamowania wybieranych pokrętłem

System hamowania:

indukcyjny

Ciężar koła zamachowego [kg]:
Automatyczny zakres obciążenia [W]:

ok. 8
25-400 (w 5-watowych stopniach)

Max. obciążenie wagowe [kg]:

130

Ręczny zakres obciążenia [W]:

Regulowana kierownica:

tak

Podłączenie do sieci (230 V):

tak

Regulacja wysokości siodła:

tak

Regulacja wysokości siodła:

tak

Głębokie wejście:

tak

Regulowana kierownica:

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

119 x 55 x 137

Zasilanie:

bateryjne (2 szt. AA)

Komputer treningowy:

czas, odległość, prędkość, dystans,
częstotliwość pedałowania, zużycie energii,
pomiar pulsu (czujniki w uchwytach)

Kółka transportowe i wyrównanie wysokości:

20 stopni hamowania (biegi)

tak

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

119 x 55 x 137

Maksymalne obciążenie wagowe [kg]:

150

Regulacja siodła w pionie i poziomie:

tak

Głębokie wejście:

tak

Kierownica z regulacją pochylenia:

tak

tak
Komputer treningowy
Moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość,
częstotliwość pedałowania/zużycie energii
Pomiar pulsu:
Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności:
Programy treningowe z profilami:
Program sterowany tętnem:

tak
tak, klips na ucho w zestawie
tak
6 + 1 dowolnie konfigurowalny
tak

Pamięć do zapisów indywidualnych
treningów użytkowników:
Kółka transportowe i wyrównanie wysokości:
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4 użytkowników + gość
tak

Trenażery eliptyczne i crosstrainery

Cross 4000 to profesjonalny trenażer eliptyczny firmy ErgoFit.
Jest doskonałą propozycją dla sanatoriów, centrów odnowy
biologicznej i placówek medycznych. Wykonany z niebywałą
precyzją zapewnia wieloletnią i bezproblemową eksploatację.
Wbudowany komputer śledzi parametry treningu.

Trenażer eliptyczny do ćwiczenia z odciążeniem MIX 4000 został
zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań w placówkach
medycznych. Aparat umożliwia ćwiczenie nóg i stóp w pozycji
półleżącej, dzięki czemu minimalizuje obciążenie stawów.
Czytelny wyświetlacz elektroniczny ułatwia nawigację po
przygotowanych programach treningowych.

Cechy charakterystyczny:

Cechy charakterystyczny:

•
•
•
•
•
•
•

• nacisk na międzykręgowe dyski lędźwiowe zmniejszony
o 60%,
• bardzo solidna konstrukcja,
• zminimalizowane obciążenie stawów,
• idealne dla osób mających problemy z kolanami lub biodrami
oraz nadwagą,
• urządzenia angażujące wiele grup mięśniowych,
• posiada certyfikat medyczny,
• programy: Manual, Manual CD, Cardio,
• 4 zdefiniowane profile.

bardzo solidna konstrukcja,
system bezpiecznego zatrzymania urządzenia,
pełna swoboda ruchu przód-tył,
maksymalne obciążenie przez użytkownika: 200 kg,
posiada certyfikat medyczny,
programy: Manual, Manual CD, Cardio,
4 zdefiniowane profile.

Dane techniczne:
Wyświetlane parametry:
Prędkość [kroki/min]:
Zakres obciążenia:
Wzrost o:
Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wymiary [cm]:
Waga [kg]:
Wyrób medyczny:

prędkość, tętno, obciążenie, czas, dystans, kcal

Dane techniczne:

15-200
15-200 poziomów
5
200
185 x 66 x 180
95
MOD 93/42/EEC

Wyświetlane parametry:

prędkość, tętno, obciążenie, czas, dystans, kcal

Prędkość [obr/min]:

20-120

Programy treningowe:
Zakres obciążenia:

ręczny, kardio, profile (5)
25-400 W (dla trybu kardio), 1-29 poziomów treningowych

Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wymiary [cm]:

150
200 x 100,5 x 166

Waga [kg]:
Wyrób medyczny:

160
MOD 93/42/EEC
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Trenażery eliptyczne i crosstrainery

Nowoczesny trenażer eliptyczny Kettler SKYLON 4, wyposażony
w koło zamachowe o masie 20 kg. Dzięki solidnej konstrukcji oraz
swej funkcjonalności model jest bardzo często wybieramy przez
mniejsze przychodnie rehabilitacyjne.

Unix 4 jest następcą bardzo popularnego i udanego modelu
Satura P. Wyposażony w 20 kilogramowe koło zamachowe oraz
komputer z regulacją pochylenia pokazujący takie informacje
treningowe jak: prędkość, czas treningu, pokonany dystans,
częstotliwość pedałowania oraz kalorie. Elektroniczna regulacja
obciążenia pozwala na korzystanie z 8 wbudowanych programów
treningowych. Trzystopniowa regulacja płóz pozwala dopasować
długość kroku do wzrostu użytkownika. Możliwość współpracy
z pasem napiersiowym do pomiaru tętna.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

System hamowania:

magnes (sterowany silnikiem)

Ciężar koła zamachowego [kg]:

ok. 20

System hamowania:

magnetyczny (sterowany silnikiem)

Ciężar koła zamachowego [kg]:

ok. 20

Regulacja obciążenia:

tak

Regulacja obciążenia:

Łożyskowane przeguby:

tak

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Regulowane oparcie stóp:

tak

Maksymalne obciążenie wagowe [kg]:

150

Rolki transportowe:

tak

Złącze PC:

nie

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

214 x 68 x 170

Maksymalne obciążenie wagowe [kg]:

150

Przełożenie:

1:9

Komputer treningowy

Komputer treningowy
Pomiar tętna:
Osprzęt dodatkowy (opcja):
indywidualnie):

tak

częstotliwość/zużycie energii:
Cardio-Puls-Set:

144 x 56 x 152

czujnik dłoni
pas na klatkę piersiową

Programy treningowe (sterowane pulsem, profile obciążenia,

Czas/dystans/całkowita liczba kilometrów/prędkość/
Pomiar tętna:

1-15 (sterowanie komputerowe)

czujnik dłoni
wyposażenie dodatkowe

Trening ukierunkowany na strefy (FAT/FIT/MANUELL):
Programy treningowe (łącznie):

tak
nie

tak

Zapamiętywanie osób:

Wyświetlacz:

tak

Dowolne programy treningowe z profilami:
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10

10

Wartości średnie w czasie treningu i na koniec treningu:

Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności:
Programy treningowe (łącznie):

1
tak

6

Indywidualne programy wydajnościowe:

nie

Programy indywidualne sterowane wielkością pulsu/tętna:

tak

Pomiar czasu, odcinka treningowego, zużycia energii:

tak

Steppery

Mini-Stepper jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących
popracować nad mięśniami ud oraz pośladków. Niewielkie
wymiary pozwalają na wygodne przechowywanie steppera
i sprawiają, że Mini-Stepper jest często wybieramy przez mniejsze
przychodnie.

Montana jest to najnowszy stepper z komputerem w ofercie firmy
Kettler. Wytrzymałe siłowniki pozwalają ćwiczyć osobom ważącym
nawet 110 kg. Duża wytrzymałość oraz zapewniający stabilność
uchwyt sprawiają, że jest to najczęściej wybierany stepper.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Opór:
Regulacja obciążenia:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

2 tłoki hydrauliczne
brak
80
47 x 33 x 22

Komputer treningowy

Opór:

2 tłoki hydrauliczne

Regulacja obciążenia:

1-12 (manualnie)

Maksymalne obciążenie [kg]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:

110
95 x 80 x 155

Komputer treningowy

Pomiar czasu:

tak

Pomiar czasu:

tak

Pomiar ilości stopni:

nie

Pomiar ilości stopni:

tak

Pomiar tempa:

nie

Pomiar tempa:

tak

Pomiar całkowitej wysokości:

nie

Pomiar całkowitej wysokości:

tak

Pomiar temperatury w pomieszczeniu:

nie

Pomiar temperatury w pomieszczeniu:

tak

Zużycie energii:

tak

Zużycie energii:

tak

Pomiar ilości ćwiczeń:

tak

Pomiar ilości ćwiczeń:

tak
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Axelero

Bieżnia Axelero w wersji rehabilitacyjno-sportowej

Bieżnia rehabilitacyjno - sportowa Axelero
w wersji Reha jest wyrobem medycznym
przeznaczonym
do
intensywnej
pracy
w ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych.
Bieżnia jest kontrolowana przez jednostkę
sterującą za pomocą panelu dotykowego,
dostosowując prędkość i/lub kąt uniesienia
pasa do wymagań realizowanego ćwiczenia.
0-25% (0-14°)

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•

układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,2 km/h do zadanej prędkości,
stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu,
płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa,
łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający ręczne przerwanie
pracy i wyłączenie napędu,
• ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze,
• opcjonalne poręcze pediatryczne,
• intuicyjny panel dotykowy.

Dane techniczne:
Zakres prędkości pasa [km/h]:
Dokładność regulacji prędkości pasa [km/h]:
Zakres kąta uniesienia pasa [%]:

0,2 do 25
0,1
0 do 25

Dokładność regulacji kąta uniesienia [%]:

0,5

Długość części użytkowej pasa [cm]:

140

Szerokość części użytkowej pasa [cm]:

52

Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego [cm]:
Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta [kg]:
Warunki zasilania urządzenia [V/Hz/A]:
Masa urządzenia [kg]:

10
200
230/50/10
200

Wymiary [cm]:

217 x 73 x 135

Wymiary do transportu [cm]:

220 x 75 x 60
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Bieżnie rehabilitacyjno-sportowe

Bieżnia Trac 4000 produkcji firmy Ergo-Fit to jedno z najbardziej
wytrzymałych urządzeń na rynku. Produkt spełnia wymogi
dyrektywy MDD 93/42/ECC o urządzeniach medycznych.
Stanowi doskonałe wyposażenie sal fitness, dużych ośrodków
rehabilitacyjnych oraz klinik medycyny sportowej.

Bieżnia RUN 2011/TJ idealnie nadaje się do szpitali, placówek
medycznych oraz centrów rehabilitacyjnych. Dzięki możliwości
zamontowania dodatkowego osprzętu takiego jak wyciąg
pacjenta, poręcze, podpórki czy siedzisko jest najbardziej
uniwersalną bieżnią rehabilitacyjną na rynku.

Cechy charakterystyczny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niezawodna, wytrzymała konstrukcja,
wsparcie dla kończyn górnych,
krokowa regulacja wysokości,
niska prędkość startu,
maksymalne obciążenie urządzenia przez użytkownika:
200 kg,
wzmocniona konstrukcja pasa bieżni,
programy treningowe: Manual, Manual CD, Cardio,
4 zdefiniowane profile,
testy: Conconi, Step test.

Regulacja prędkości [km/h]:

0,2-25

Maksymalny kąt nachylenia [%]:

0-20 (Alpin), -5-+15 (Tour)
obciążenie, tętno, czas, dystans, kalorie, prędkość

Wzrost o:
Maksymalna waga użytkownika [kg]:
Wymiary [cm]:
Waga [kg]:
Wyrób medyczny:

•
•
•
•
•
•
•

elektroniczna kontrola prędkości i kąta nachylenia,
wyświetlacz LCD,
6 programów,
50 wolnych programów,
odliczanie zadanego czasu treningu,
możliwość zapisania informacji o trenującym: wiek, waga,
programy treningowe: Cardio, Fat Burning, Autotest, Constant
Heart Rate, Constant Work Level.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Wyświetlane parametry:

Cechy charakterystyczny:

0,1
200
210 x 82,5 x 140
220
DIN EN 60335-1, DIN EN 60601-1, EN 957 SA

Regulacja prędkości [km/h]:
Sterowanie:

0,1 do 20 (regulacja co 0,1)
elektroniczne
0 do 22

Maksymalny kąt nachylenia [%]:

5

Moc silnika [KM]:
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:

70 x 188 x 142

Waga [kg]:

145

Maksymalne obciążenie [kg]:

150

Pomiar tętna:

tak, pas telemetryczny

Wyświetlacz:

LCD, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia, tętno

System bezpieczeństwa:

Przycisk bezpieczeństwa, system linkowy
z kluczem magnetycznym

Wyrób medyczny:

MOD 93/42/EEC
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Bieżnie

Bieżnia KETTLER TRACK 3 zapewnia komfort treningu poprzez
programy ukierunkowane na optymalną poprawę wydolności cardio
oraz spalania tłuszczu - oferuje osiem świetnie dostosowanych
programów treningowych wraz z programem sterowanym przez
tętno, możliwościami zadawania danych oraz zintegrowanym
odbiornikiem tętna. System EASY ROLLER umożliwia lekkie
i nieskomplikowane poruszanie KETTLER TRACK 3. Ponadto
amortyzator pozwala na skuteczne tłumienie drgań podczas
biegu.

38 doskonale dostosowanych programów treningowych wraz
z programem sterowanym tętnem, pamięcią dla 4 użytkowników,
sterowaniem parametrami i zintegrowanym odbiornikiem tętna
to tylko, kilka z dostępnych funkcji KETTLER TRACK 9. Oprócz
możliwości zintegrowania z oprogramowaniem KETTLER World
Tours 2.0, KETTLER TRACK 9 wyróżnia się opatentowanym,
odpornym na zużycie i bezpiecznym dla stawów systemem
magnetycznych amortyzatorów oraz obsługą przez smartfon.
Uzupełnienie KETTLER TRACK 9 stanowi system EASY ROLLER
oraz amortyzator. Zintegrowanie z aplikacją S-FIT-APP z ambitnymi
trybami treningowymi zapewnia dodatkową motywację.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Maks. obciążenie wagowe [kg]:

120

Maks. obciążenie wagowe [kg]:

Odstęp między podłożem a bieżnikiem [cm]:

16,5

Odstęp między podłożem a bieżnikiem [cm]:

Prędkość min./maks. [km/h]:
Regulacja stopnia nachylenia [%]:

1/16 (skok co 0,1)
0-12, sterowany silnikiem

Silnik elektryczny: moc szczytowa [kW/km]:
Silnik elektryczny: moc trwała [W/km]:
Wymiary bieżnika (dł. x szer.) [cm]:
Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Wymiary po złożeniu w pionie (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Regulacja stopnia nachylenia [%]:

2,2/3,0

Regulacja pochylenia:

1,3/2,0

Silnik elektryczny: moc szczytowa [kW/km]:

132 x 48
186 x 84 x 137
94 x 84 x 171
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Prędkość min./maks. [km/h]:

Silnik elektryczny: moc trwała [W/km]:
Wymiary bieżnika (dł. x szer.) [cm]:

150
ok. 18
0,8/20 (0,1 - kroki)
0 - 12, sterowany silnikiem
tak
5,5/7,5
2,2/3,0
150 x 51

Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.) [cm]:

207 x 88 x 136

Wymiary po złożeniu w pionie (dł. x szer. x wys.) [cm]:

106 x 88 x 190

Sprzęt do ćwiczeń siłowych
Kinetic System - Moduł 1 - podwójny
wyciąg linowy:
Moduł z podwójnym wyciągiem linowym, wieżyczka Latissimus,
wiosła, wyciąg linowy do różnorodnych ćwiczeń ramion i nóg.
Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 166 x 194 x 215 cm.

Kinetic System - Moduł 2 - napinacze nóg,
zginacze nóg:
Moduł do prostowania i zginania nóg, regulacja wysokości
siedziska, trenażer do ćwiczeń wyprostu nóg z mechanizmem
mimośrodowym, trenażer do ćwiczeń wyprostu nóg
z regulacją, łożyskowane kółka do wyciągów linowych.
Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 187 x 262 x 215 cm.
Max. obciążenie wagowe: 100 kg.

Kinetic System - Moduł 3 - prasa do nóg:
Moduł do wzmacniania mięśni nóg (wyciskanie nóg), regulacja
wysokości siedziska, łożyskowane kółka do wyciągów linowych.
Wymiary po rozłożeniu (dł. x szer. x wys.): 176 x 246 x 215 cm. Max.
obciążenie wagowe: 160 kg.

Kinetic System - Moduł 4 - pompki na
poręczach, podciąganie na drążku,
podnoszenie nóg:
Moduł do wzmacniania mięśni rąk i nóg. Wymiary po rozłożeniu
(dł. x szer. x wys.): 250 x 170 x 215 cm.
Stacja podstawowa Kinetic System jest kompaktowym centrum
do treningu siłowego (zajmuje 2 m2 powierzchni). System
D-FLEXMOTION do treningu z wyciąganiem linek umożliwia
rozciąganie ramion, crunches, armcurl, ćwiczenia mięśni grzbietu,
wyciskanie w pozycji siedzącej i wiosłowanie. Blok ciężarów
100 kg. Stację podstawową Kinetic System można rozbudować
o maksymalnie 3 z dostępnych modułów zwiększających
funkcjonalność i ilość ćwiczeń. Wyróżniony nagrodą PLUS
X AWARD® za wysoką jakość.

Stanowiska do ćwiczeń:
•
•
•
•
•
•
•

motylek do przodu,
motylek do tyłu,
brzuszki w pozycji siedzącej,
wyciskanie na ławce siedząc,
wieżyczka latissimus,
wiosłowanie/naciąg liny z dołu,
3D Flexmotion System.

Dane techniczne:
Blok ciężarków [kg]:
Maksymalne obciążenie [kg]:
Maksymalna waga ciała [kg]:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:
Kolor:
Akcesoria dodatkowe:

5-100 (20 szt. x 5kg)
100, Flexmotion 2 x 50 kg
150
166 x 170 x 215
czarny
zestaw obciążeń 20 kg (2 x 10 kg)

Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny 371

Sprzęt do ćwiczeń wysiłkowych

Wioślarz treningowy Kadett znakomicie sprawdza się jako
symulator wiosłowania. Dodatkowe opcje treningu poza
wiosłowaniem zwiększają funkcjonalność użytkową sprzętu.
Stymuluje mięśnie, poprawia sylwetkę, redukuje tkankę
tłuszczową.

Coach M jest wzorowany na profesjonalnych urządzeniach
wioślarskich z magnetycznym systemem oporu. Wyposażenie
sprzętu pozwala, obok treningu wioślarskiego, także na
wszechstronny trening siłowy z 8 wariantami ćwiczeń:
wiosłowanie, trening bicepsów, trening tricepsów, wiosłowanie
na stojąco. Możliwość przechowywania w pozycji pionowej.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

System hamowania:

System hamowania:

magnetyczny

Napęd:

wyciąg linowy

Napęd:

tłoki hydrauliczne
specjalnie wykonane ramiona wioślarskie

Regulacja obciążenia:

12-stopniowe poprzez tłoki hydrauliczne

Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna:

wyposażenie dodatkowe

Regulacja obciążenia:

10-stopniowe poprzez pokrętło

Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna:

tak

Wymiary urządzenia rozstawionego (dł. x szer. x wys.) [cm]:

150 x 170 x 46

Rolki transportowe:

Wymiary urządzenia złożonego
		
(dł . x szer. x wys.) [cm]:

150 x 50 x 46

Wymiary urządzenia rozstawionego (dł. x szer. x wys.) [cm]:

Maksymalne obciążenie wagowe [kg]:

130

Maksymalne obciążenie wagowe [kg]:

Siodełko ułożyskowane, na rolkach:

tak

Ciężar koła zamachowego [kg]:

tak
130
6

Dodatkowe ćwiczenia siłowe/sprawnościowe:

18 z dodatkową deską

Siedzenie wiosła:
Komputer treningowy

tak

Komputer treningowy

Pomiar czasu:

tak

Wartości średnie:

Górna granica tętna:

optyczny i akustyczny sygnał

Górna granica tętna:

206 x 53 x 67

ułożyskowane na rolkach
tak
wskaźnik procentowy, sygnał
wskaźnik procentowy, sygnał akustyczny

Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności:

tak

Pomiar czasu, całkowita liczba kilometrów, częstotliwość uderzeń wiosła,

Odległość w km/ruchy wiosłami:

tak

zużycie energii, ocena sprawności, możliwość ustawienia:

Tempo wiosłowania z sygnałem akustycznym:

tak

Pomiar tętna:

Zużycie energii/pomiar tętna:

tak

Wbudowany odbiornik tętna:
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tak
tak
system POLAR, 5 kHz

Gravis

Rototrac

Ćwiczenia w inwersji

Urządzenie Gravis jest przeznaczone do wykonywania ćwiczeń
w pozycji inwersji (zawieszenie ciała do góry nogami), mających
na celu wspomaganie rehabilitacji kręgosłupa oraz łagodzenie
dolegliwości bólowych pleców.
Urządzenie umożliwia zmianę pozycji pacjenta z pionowej z głową
do góry, do pozycji wiszącej z głową w dół i nogami zaczepionymi
u góry. Pozycja ta korzystnie wpływa na łagodzenie nacisku
międzykręgowego, pozwala rozciągnąć mięśnie oraz koryguje
postawę.
Specjalna konstrukcja urządzenia Gravis dzięki eliminuje ryzyko
wystąpienia urazu stawu skokowego i kolanowego oraz działa
odprężająco na wszystkie mięśnie i stawy.

Wskazania:
•
•
•
•
•

korekcja wad postawy (wyrobienie nawyku poprawnej postawy),
rozciąganie przykurczonych mięśni,
stabilizacja odcinka lędźwiowego,
utrzymanie prawidłowego zakresu ruchomości kręgosłupa,
zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni karku, mięśni
ściągających łopatki i prostownika grzbietu,
• zmniejszanie przeciążeń odcinka lędźwiowego pleców
(wywołanych np. siedzącym trybem życia oraz niewłaściwym
podnoszeniem ciężarów).

Rototrac jest urządzeniem przeznaczonym do terapii
inwersji, która polega na użyciu grawitacji do wyprostowania
i wydłużenia kręgosłupa dzięki czemu mięśnie pleców są bardziej
zrelaksowane.
Przyrząd do inwersji grawitacyjnej „głową w dół” Rototrac
odciąża dyski kręgosłupa i rozluźnia napięcie mięśniowe.

Cechy charakterystyczne:
• składany dla lepszego przechowywania,
• bardzo długie i miękkie oparcie pleców co daje poczucie
wygody/komfortu i wsparcia/bezpieczeństwa,
• przeznaczony dla użytkowników od 150 do 200 cm wysokości
i wadze max. 150 kg,
• 7 stopniowa regulacja kąta nachylenia,
• ergonomicznie uformowane uchwyty na kostki wyściełane
pianką,
• długie, bezpieczne uchwyty, dzięki którym ćwiczenia są
bardziej bezpieczne,
• 4 okrągłe antypoślizgowe gumowe stopki,
• wykonane z rur stalowych zapewniających trwałość z cynkową
powłoką wykończeniową oraz elementami ze stali nierdzewnej.

Cechy charakterystyczne:

Dane techniczne:

• możliwość złożenia (ułatwia transport oraz przechowywanie),
• prosta obsługa,
• przeznaczony dla użytkowników o wzroście do 195 cm i wadze
do 135 kg,
• 7-stopniowa regulacja wysokości,
• 7-stopniowa regulacja grubości ud,
• 5-stopniowa regulacja długości uda,
• stabilna, wytrzymała konstrukcja wykonana ze stali,
• wykończenie cynkowe, z elementami ze stali nierdzewnej.

Długość [cm]:

65

Wysokość w złożeniu [cm]:

118

Max. obciążenie [kg]:
Waga urządzenia [kg]:
Max. wzrost użytkownika [cm]:

72

Szerokość leżyska [cm]:

36

Długość leżyska [cm]:

112

Wysokość leżyska przy poziomym ułożeniu [cm]:
Max. wysokość przy ułożeniu 90º [cm]:

92
222

Max. udźwig [kg]:

150

Max. wzrost pacjenta [cm]:

190

Regulacja kąta [º]:

Szerokość [cm]:

165-198

Szerokość ramy [cm]:

Waga [kg]:

Dane techniczne:

Długość w złożeniu [cm]:

Stół do inwersji

18
≤ 135
< 15
≤ 195
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Karta Inwestycji
Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy Holmed Uzdrowisko, Supraśl

Przedsięwzięcie:
Kompleksowe wyposażenie Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Holmed Uzdrowisko
w urządzenia do hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii, system
REDCORD do terapii NEURAC oraz stoły zabiegowe i do masażu.
Szpital oferuje pacjentom profesjonalną rehabilitację kręgosłupa (m.in. z wykorzystaniem
innowacyjnego systemu modułowego DAVID), kardiologiczną (nowatorskie oprogramowanie
XCRCISE CARE), onkologiczną oraz ogólnoustrojową. Odwiedzający mogą skorzystać także
z fachowych porad psychologa i dietetyka. Plany leczenia dobierane są indywidualnie podczas
konsultacji lekarskich, na podstawie przeprowadzonych badań.
Holmed Uzdrowisko jest największą tego typu inwestycją w województwie podlaskim.
Na tle konkurencji wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą, przyjazną
atmosferą i krótkim czasem oczekiwania na zabiegi.

W ramach inwestycji dostarczono wyposażenie do:
•
•
•
•
•
•
•
•

hydroterapii,
krioterapii,
fizykoterapii,
kinezyterapii,
balneoterapii,
masażu,
rehabilitacji kardiologicznej,
prewencji schorzeń kręgosłupa.

Zakres prac:
• dobór sprzętu medycznego,
• współpraca z architektami, na etapie projektu oraz budowy, w zakresie umiejscowienia bazy
zabiegowej,
• nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłączy na etapie budowy,
• montaż urządzeń,
• szkolenie personelu.

„Budowa nowoczesnego ośrodka wymaga współpracy wielu specjalistów. Cieszymy się,
że wybraliśmy Meden-Inmed Sp. z o.o. jako naszego partnera z branży medycznej. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu, zaangażowaniu pracowników i fachowym poradom – Szpital
Holmed Uzdrowisko został kompleksowo wyposażony w zaawansowany technologicznie
sprzęt. Wsparcie na etapie projektu pozwoliło na budowę funkcjonalnych i ergonomicznych
pomieszczeń. Dziękujemy za indywidualne podejście do naszej inwestycji”.
dr n. med. Dorota Skrodzka,
dyrektor ds. medycznych
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Serwis Wydziału Rehabilitacji
Meden-Inmed to gwarancja profesjonalnej obsługi w zakresie przeglądów sprzętu
rehabilitacyjnego.
Od wielu lat zajmujemy się naprawami i przeglądami technicznymi urządzeń
medycznych, co daje nam niezbędne w tym zakresie doświadczenie. Nasz zespół
ciągle podnosi swoje kwalifikacje i posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe
w zakresie do 1 kV.
Dobra organizacja, rzetelność i najwyższej jakości sprzęt kontrolno-pomiarowy
oraz wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami
ISO 9001:2000, ISO 13485: 2003, gwarantują wysoki poziom świadczonych usług
odpowiadających oczekiwaniom klienta.

Przeglądy techniczne:
Na przegląd techniczny składa się:
•
•
•
•
•
•

kontrola wizualna,
sprawdzenie stanu przewodów (zasilających, pacjenta itp.),
sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz jego podzespołów
(głowice, elektrody itp.),
kontrola parametrów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN
62353,
wpis do paszportów urządzeń, potwierdzający przeprowadzone badanie
techniczne,
przekazanie użytkownikowi protokołów pomiarowych wraz ze zbiorczym
certyfikatem informującym o przeprowadzeniu kontroli technicznej urządzeń
z uwzględnieniem numerów seryjnych.

Ceny przeglądu technicznego:
Oferujemy bardzo atrakcyjny system pakietowy na usługi przeglądu technicznego,
w których ceny uzależnione są od ilości urządzeń:
ilość urządzeń

badanie bezpieczeństwa elektrycznego

przegląd techniczny

(cena netto/urządzenie*)

(cena netto/urządzenie*)

1-10 urządzeń

35 zł

45 zł

11-20 urządzeń

30 zł

40 zł

21-30 urządzeń

25 zł

35 zł

31-40 urządzeń

20 zł

30 zł

50 i więcej

15 zł

25 zł

* Całkowity koszt w przypadku zarejestrowania zlecenia min. 4 tygodnie przed
planowanym przeglądem.
Zapraszamy
do
zapoznania
się
z ofertą i skorzystania z usług serwisu
Meden-Inmed.
W celu przedstawienia dokładnej oferty
prosimy o przesłanie na adres:
serwis-wrh@meden.com.pl
lub faksem: 94 347 10 48
wykaz urządzeń zawierający:
• dane placówki,
• nazwy i typy urządzeń,
• ilość sztuk,
lub złożenie zapytania przez stronę:
www.meden.com.pl
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WNF

Wydział Neurofizjologii

Wydział Neurofizjologii powstał w 2014 roku, gdy firma Meden-Inmed obchodziła
25-lecie swojej działalności. Wydział jest owocem wieloletniej pracy zespołu
zajmującego się neurodiagnostyką. Wychodząc naprzeciw wymaganiom
klientów i biorąc pod uwagę rozwój diagnostyki neurologicznej, co roku portfolio
produktów jest uzupełniane. Obecnie posiadamy wiele nowoczesnych aparatów
przedstawionych w dziale diagnostyka oraz najszerszy na rynku wybór akcesoriów
do neurodiagnostyki.

Nasza oferta obejmuje m.in.:
•
•
•
•
•

igły do EMG,
akcesoria NCS/EMG,
akcesoria EP,
akcesoria EEG,
akcesoria do badań snu.

Wszystkie akcesoria dobieramy do potrzeb klienta i rodzaju działalności.
Oferujemy sprzęt najlepszych producentów i serwis na najwyższym światowym
poziomie. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie techniczne. Zapraszamy do
współpracy.

Biuro handlowe WNF
tel. 94 347 10 57
wnf@meden.com.pl
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WIA

Wydział Innowacyjnych Aplikacji

Wydział Innowacyjnych Aplikacji to dział Meden-Inmed skupiający się na
innowacyjnych technologiach w ortopedii, neurochirurgii kręgosłupa i laryngologii.
Celem zespołu jest wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dla rynku
medycznego w Polsce.
Wydział tworzą pasjonaci stale poszerzający swoją wiedzę i umiejętności w zakresie
doradztwa i wykorzystania oferowanego sprzętu medycznego przy różnych
procedurach medycznych.
Cechuje nas uczciwość i rzetelność – na tych fundamentach budowane są relacje
biznesowe z klientami. Nasze zaangażowanie, pasja i chęć wspólnego działania
przyczyniają się do stałego poszerzania grona zadowolonych klientów.
Wydział Innowacyjnych Aplikacji w swoim portfolio posiada produkty uznanych na
świecie producentów aparatury medycznej, m.in.: Richard Wolf, Riwospine, Advance
Arthro Systems, Mizuho OSI, BUSA oraz Bioretec.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:
• ortopedia i artroskopia,
• neurochirurgia kręgosłupa,
• laryngologia.

Nasz zespół zapewnia:
•
•
•
•
•

konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla naszych klientów,
szkolenia aplikacyjne, użytkowe i eksploatacyjne,
dostawy sprzętu, urządzeń, systemów medycznych,
instalacje i montaże aparatury medycznej,
profesjonalny serwis techniczny.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, dla których ważne jest
bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz otwartość na innowacje w medycynie.
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Marcin Melka
head of surgical
product managment
+48 604 417 984
mmelka@meden.com.pl

WAM

Wydział Aparatury Medycznej

Początki Wydziału Aparatury Medycznej sięgają roku 1989, kiedy zostali zatrudnieni
pierwsi pracownicy firmy Meden-Inmed stanowiący do dzisiaj trzon wydziału
WAM. Od samego początku, jako cel powołania działu przyjęto kompleksowe
wyposażanie jednostek służby zdrowia w sprzęt medyczny - oparte na wiarygodności
handlowej, rzetelnym doradztwie technicznym i niezawodnej obsłudze serwisowej
naszych kontrahentów. Dzięki wyspecjalizowanym urządzeniom dla oddziałów
i klinik urologii, szybko staliśmy się liderem w ultrasonografii, urodynamice
i endoskopii urologicznej. Do dziś wyposażyliśmy w oferowany przez
Meden-Inmed sprzęt, większość oddziałów urologicznych w Polsce. W portfolio
WAM znajduje się sprzęt medyczny czołowych światowych producentów, m.in.:
Richard Wolf (sprzęt do zabiegów endourologicznych, lasery), Laborie (uroflometria
i urodynamika), Dornier (lasery ESWL), Trilux (lampy oraz kolumny), PolyDiagnost
(micro PCNL, jednorazowe giętkie endoskopy), AMS (histoscanning), Rocamed
(akcesoria urologiczne) oraz Boston Scientific (akcesoria urologiczne). Ważną
pozycją w naszej ofercie jest produkcja własna ponad 80-ciu różnych urządzeń
medycznych, w tym foteli urologicznych i ginekologicznych, stołów do badań
z regulacją wysokości, kozetek, wózków endoskopowych, itp.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:
•
•
•
•
•

urologia,
ginekologia i położnictwo,
chirurgia ogólna, naczyniowa i proktologiczna,
blok operacyjny,
zintegrowane sale operacyjne z systemem CORE.

Nasze relacje handlowe opieramy o długofalową współpracę – dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby każdy zakup w pełni odpowiadał potrzebom i specyfice danej
placówki, abyśmy byli wiarygodni w Państwa oczach. Rozumiejąc, że medycyna to
nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie oparte o ciągły rozwój
- organizujemy szkolenia i konferencje naukowe z zakresu endoskopii urologicznej
i ginekologicznej, urodynamiki, litotrypsji, nowoczesnej chirurgii laserowej, itp.
Oferujemy sprzęt na najwyższym światowym poziomie, zapewniamy specjalistyczny
serwis techniczny, gwarantujemy wsparcie techniczne i medyczne przy instalacjach
nowych urządzeń oraz pomagamy utrzymać bezawaryjną pracę już zainstalowanej
przez nas aparatury.
Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół profesjonalistów z wieloletnim
doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy.

Biuro handlowe WAM
94 344 90 61, 94 347 10 54
wam@meden.com.pl
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WIOM

Wydział Intensywnej Opieki Medycznej

Jesteśmy producentem paneli nadłóżkowych do sal chorych od 1989 roku. Nasze
doświadczenie w branży medycznej oraz twórcza myśl, pozwoliły na konstrukcje
paneli elektryczno-gazowych dla potrzeb szpitali i klinik. Stanowią one wyposażenie
sal intensywnej opieki medycznej, ratownictwa, sal kardiologicznych i pooperacyjnych
oraz sal chorych. Konstrukcja paneli pozwala na ich indywidualne projektowanie
i wykonywanie w zależności od potrzeb zamawiającego, uwzględniając wymogi
i standardy Unii Europejskiej.
Konfigurujemy system wg życzeń klienta i warunków technicznych na obiekcie,
uwzględniając obowiązujące normy. Pracujemy w systemie zarządzania jakością
ISO 13485:2003. Posiadamy CE, kl. IIb, wydajemy deklaracje zgodności producenta.

System
przywoławczy
Meden-Opt
to
nowoczesny sposób komunikacji w obiektach
użyteczności publicznej, domach pomocy
społecznej, szpitalach.
Nasze doświadczenie oraz twórcza myśl
pozwoliła
na
stworzenie
intuicyjnego
i bezpiecznego systemu przywoławczego.

Henryka Witkowicz
dyrektor WIOM
+48 693 540 106
hw@meden.com.pl
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.
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Wydział Eksportu

Kraje do których m.in. eksportujemy:

Działania związane ze sprzedażą produktów firmy Meden-Inmed poza granicami
kraju podejmowane i realizowane są przez Dział Eksportu, który tworzy i wdraża
strategię ekspansji firmy na rynki zagraniczne.
W 2005 roku pierwszym dużym zleceniem eksportowym była dostawa na zlecenie
duńskiej firmy krzeseł mikcyjnych, stosowanych w badaniach urodynamicznych.
Obecnie ponad połowa produkcji trafia na eksport. Nasze towary trafiają do ponad
60 krajów na całym świecie.
Dział handlu zagranicznego to obecnie 10 osobowy zespół, posiadający duże
doświadczenie w zakresie sprzedaży sprzętu medycznego. Charakter pracy
wymaga częstego kontaktu z partnerami poza granicami kraju, dlatego w dziale
eksportu posługujemy się wieloma językami: angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
rosyjskim, ukraińskim.
Nasz sprzęt prezentowany jest na wielu wystawach międzynarodowych: m.in.
MEDICA, Aquanale, Rehacare w Niemczech, Therapy Expo w Wielkiej Brytanii,
Reeduca we Francji, a także na targach medycznych w Kazachstanie, Uzbekistanie,
Rosji, Białorusi, Ukrainie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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Algieria
Australia
Austria
Arabia Saudyjska
Azerbejdżan
Białoruś
Belgia
Bułgaria
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Egipt
Estonia
Francja
Finlandia
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Honkong
Indonezja
Indie
Izrael
Japonia
Kanada
Kazachstan
Kirgistan
Kolumbia
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Liban
Litwa
Macedonia
Malezja
Maroko
Mołdawia
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Oman
Palestyna
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Singapur
Stany Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Turcja
Tunezja
Ukraina
Uzbekistan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Zjednoczone
Emiraty Arabskie
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Wydział Produkcji

Spawalnia

Nowoczesna malarnia proszkowa

Produkcją profesjonalnego sprzętu medycznego zajmujemy się od samego początku
działalności. Dzięki poczynionym inwestycjom linie produkcyjne wyposażone są
w najwyższej jakości sprzęt do produkcji urządzeń mechanicznych i elektronicznych.
W ostatnich latach zakupiono sterowane numerycznie urządzenia do obróbki oraz
wysokoenergetyczny laser do cięcia. Poza doskonałym parkiem maszynowym,
dysponujemy wykwalifikowanym zespołem badawczo-rozwojowym i doświadczoną
kadrą produkcyjną.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, znakomitym konstruktorom oraz
ścisłej współpracy z przedstawicielami branży medycznej, nasze produkty cieszą
się uznaniem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Obróbka skrawaniem oraz CNC

W związku z rozbudowaną ofertą możliwości produkcyjnych świadczymy również
usługi na zlecenie – zaprojektujemy, opracujemy i wykonamy produkt w oparciu
o własną lub przekazaną dokumentację.
Zapraszamy do współpracy.

Laser

Krawędziarka do gięcia blach
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Szlifiernia i piaskarnia

Indeks

A
ABW Mapper 4D 208
AHA® Flex 38, 39
Airex 308, 309
Airex - zestawy ćwiczeń 310
Akcesoria i środki do konserwacji 28
Akcesoria Terapeuta i Galaxy 79
Andago 230
Aparaty do terapii ultradźwiękowej 131
Aparaty EKG 338
Aquai 20, 21
Aquameden 16
Aquamobil 25
Aquamotion 30, 31
Aquanea 14
Aries 156
Armeo® Boom 244
Armeo® Power 239
Armeo® Senso 244
Armeo® Spring 241
ASAlaser 141
Atlas 250 275
ATO-3 272
Aurinio L50 323
Avior 105
Axelero 337, 368

B
Badania naukowe Armeo® 243
Badania naukowe Erigo® 233
Badania naukowe Lokomat® 217
Balmed 18
Baseline 209
Baseny 304
Basic 115
BenchK Medical 316, 317
Bertec 202
BFB 194
Bieżnie 370
Bieżnie rehabilitacyjno-sportowe 369
Bi-Manu Trainer 245
Bimeo 246, 247
Biolink 188
Bioptron 175
BOA 2 Max 178
BOA Mini 178
Bobath Gymna 88
BRAVO 359
Bryza 26

C
Capre F 55
Capre FX 55
Carbobed 34
Carbosat 19
CARDIAC 336
CARDIOWISE 328
Cefar Peristim Pro 180
Centura 97, 98
Chattanooga 116, 117, 118, 119
Chłodziarki farmaceutyczne 320
Clap Tzu 297, 298
Clap Tzu Economy Comfort 92
Clap Tzu Voyage 92
C-Mill 219
Coach M 372
ColPac 170
Combi 200 125
Combi 400 124
Compex 121
Cross 4000 365
Crosstrainery 365, 366
Cryoback3 300, 301, 302
Cryoflow ICE-CT 157, 158
Cryo-T 159
Cryo-T Duo 159

Cryo-T Elephant 160
Cycle 4000 362

D
DAVID 351, 352, 353, 354, 355, 356
Defibrylatory 339
Drabinki 315
Draco 105
Dr Aktive 169
Duo 200 110, 112
Duo 400 111
DuoMAG 197, 198
DuoMAG MP 196
DuoMAG XT 195, 196, 197, 198
Duoplus Advanced 87

E
Easy 115
Easyangle 210
Easy Qs 139
Ekopompa 24
Elektrostymulatory 115
Eleveo 229
eMONTION ECG 335
eMotion EMG 186
ERGO C8 364
Ergometry 362, 364
Erigo® 231, 232
Erigo® Pro 91
Etius U 128

F
Faros 334
Femina 115
Fleximatic G5 179
Fotele prysznicowe i nawannowe 287
Fotel UPR-01 B 107
FREEWALKER 229

G
G2 87
Galaxy Jupiter S3 72
Galaxy Jupiter S5 73
Galaxy Mercury E-S2 76
Galaxy Mercury S2 70
Galaxy Mercury S2 Classic 69
Galaxy Mercury S4 71
Galaxy Saturn P3 74
Galaxy Saturn P5 75
Galaxy Traction T3.F0 95
Galaxy Traction T3.F4 95
Golf C2 364
Gravis 373
Gymna Advanced 85, 86, 87
Gymna One 82, 83
Gymna - seria 400 110
Gymna W-Move 342, 343, 344, 345, 346

H
H200 222
Halogenerator 40
Hilterapia® 140
Hiro 3.0 142
Hiro TT 143
Hocoma Total Solution 262
Huber® 360 347, 348, 349, 350
Humac 360 206
Humac Balance 207
Humac Norm 205
Hydrocollator 171

I
Indego 220, 221
Integracja 259, 261
Integracja sensomotoryczna 257, 258, 260

Intelect Advanced MC COMBO 127
Intelect Advanced MC STIM 113
Intelect HPL 7 144
Intelect HPL 15 144
Intelect Neo 126
Intelect Shortwave 100 136
Intelect Shortwave 400 144
Invacmed 122
IVO Trainer 361

J
Jacuzzi 304

K
Kadett 372
KETTLER TRACK 3 370
KETTLER TRACK 9 370
KineAssist 228
Kinetec Kooler 166, 167, 168
Kinetic System 371
Kinevia 236
Kompleksowe rozwiązanie dla kardiologii 338
Koncepcja Armeo® 238
Koncepcja DAVID 351, 352, 353, 354, 355, 356
Koziołki 318
Kriokomory i kriosauny 41, 42
Kształtki 315

L
L300Go 226
Lambda 175 279
Ławki i krzesełka wannowe wgłębne 288
Leżanki drewniane 92
Leżanki metalowe 93
LokoHelp 218
Lokomat® FreeD 215
Lokomat® Nanos 216
Lokomat® Pro 212, 213, 214
Łóżka rehabilitacyjne 264, 265
Luna 273
Lustra dla niepełnosprawnych 291
Lustra korekcyjne 107
Lympha Press® 176, 177
LZD-1M 92
LZM-1 93
LZM-3 93

M
M6 145
Maestra 99
MagnerPlus 137
Magnetronic MF-12 137
Manovo® Power 240
Manovo® Spring 242
Manuthera 54
Mars 322
Matador S2 81
Materace 266, 315
ME6000 187
Meble medyczne 325
Meden-Opt 268
Metoda Neurac 44
Mini-Stepper 367
MIX 4000 365
Mobilne systemy higieny pacjenta 280
Modele 210
Mohican 278
Montana 367
MOOVIE 254, 255
MOTOmed Gracile 12 237
Mphi 147
Mphi5 146
Multitronic MT-3 114
Myo 200 180

Indeks

N
Nasadki toaletowe 290
Nasadki toaletowe i ramy asekuracyjne 289
Neuroforma 248, 249, 250
Nexus 296

O
OKO 321
Orionmed 15, 17
Orionmed Balneo 17
Orkan 27
Oxy Cycle II 104
Ozonoterapia 271

P
Pallas 175 276
Panele 2000 268
Parawany 315
PatiHoist 274
Pedala 102
Performa 102
Peristim PRO 115
Physio 119
PhysioGo 128
Physiolab® C1 162, 163
Physiolab® S1 164, 165
Pictor 105
PiezoWave2 154, 155
Piłki do rehabilitacji i fitness 313
Piłki rehabilitacyjne 315
PIO 234
PMT Qs 138
Podkłady higieniczne 267
Poduszki sensomotoryczne 311, 312
Polaris 2 148
POWER LINE 4000 357, 358
Prima Advanced 102
Primera TENS 114
Primo PRO 115
Pulson 100 130
Pulson 200 130
Pulson 400 129
PUR 106

Q
Quadroflex Advanced 87

R
Ramy asekuracyjne 290
RD-1 106
RECO-ALTER 294
Recumbent 4000 362
Redcord 50, 51, 52, 53
Redcord Active 48, 49
Redcord Axis 45
Redcord Medical 46, 47
Reflex On 251
Rehab 118
Rehab X2 115
Rotor RD 106
Rotor RG 106
Rotory aktywno-pasywne 235
Rototrac 373
Rowery treningowe 362, 364
RUN 2011/TJ 369
RUN 7409-T 363

S
Saunders 96
Sauny 303
Seca 319
SH1 142
ShockMaster 150, 151, 152
Simi 199
Simi Aktisys 200

Simi Motion 201
SKOL-AS 94
SKYLON 4 366
Solar 175 275
Solmed 173, 174
Solmed UVA-B 174
SonoOne 131
Sonotronic US-2 131
Sophie 295
Spectra 102
Spectra Essential 102
Spectra Kompanion™ 100, 101
SpeedPulley 360
Splinty 252, 253, 255
Sprzęt do ćwiczeń siłowych 371
Sprzęt do ćwiczeń wysiłkowych 372
Sprzęt do kinezyterapii 106
Stanowiska do inhalacji 36
Stellar 160 274, 276
Steppery 367
Stois Pelvictrainer 182
Stoliki 318
Stoły do masażu 92
Stoły do trakcji 92, 95
Stoły GymnaUniphy 84
Stoły hydrauliczne Galaxy 78
Stoły pionizacyjne 91
Systemy alarmowe 269, 270
Szyny CPM 97, 102, 103

T
Tablice anatomiczne 324
Tablice do ćwiczeń 107
Taborety 318
Taborety i krzesełka prysznicowe 285, 286
Taśmy rehabilitacyjne 314
Tekscan 203, 204
Terapeuta B-S1 89
Terapeuta B-S2 89
Terapeuta E-S2 65
Terapeuta M-P3 60
Terapeuta M-P5 62
Terapeuta M-P7 64
Terapeuta M-S2 58
Terapeuta M-S3 59
Terapeuta M-S5 61
Terapeuta M-S7 63
Terapeuta O-P5 68
Terapeuta O-S5 67
Terapia antycellulitowa 299
Terapia hiperbaryczna 37, 38, 39
Terapia radialną falą uderzeniową 149
Terapia skupioną falą uderzeniową 153
Terapus 2 Scan 148
Thermo 500 134
Thermo 500+ 135
Thermo-Mix 172
Theta 118
Tilting Advanced 91
TOWER MX-1 35
Trac 4000 369
Trenażery eliptyczne i crosstrainery 365, 366
Triton 95
Triton DTS Package 95
TruScan®LT 189, 190
TruTrace®EMG 191, 192, 193
Tumble Forms 2 254, 255, 256

U
UCS 107
UGUL 106
Unix 4 366
Unix P 366
UPR-01 B 107
UroStim 2 181

V

Vaco 200 123
Vaco 400 123
Vector Elite 223, 224, 225
VelusJet 22, 23
Verteo 274
Vertimo 90
Vertimo Hi-Lo 340
VitalStim 183

W
Wałki rehabilitacyjne 315
Wanny otwierane 282, 283
Wanny podnoszone do higieny pacjenta 281
Water Cycle Pro 29
WaveMotion 80
Wenus 322
Winback 132, 133
Winshock 161
Wireless Pro 2Ch Standard 119
Wireless Professional 120
WKD 12
WKG 10
WKR 13
WKS 11
Woodway PPS 227
Wózki sanitarne 284

X
XRCISE CARE 329
XRCISE CIRCLE MED 331
XRCISE CROSS MED 332
XRCISE CYCLE MED 330
XRCISE MIX MED 332
XRCISE RECUMBENT MED 330
XRCISE RUNNER MED 331
XRCISE STRESS ECHO MED 333

Y
YouKicker® 235

94 347 10 50 (53)
biuro handlowe Wydziału Rehabilitacji
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

94 345 40 55
fax

fizjoterapia@meden.com.pl

94 344 90 48 / 665 812 666
serwis Wydziału Rehabilitacji (str. 376)

bezpłatna dostawa
dla zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto

2 lata
gwarancji
na wyroby własnej produkcji

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66
k.c. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania
dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać
od rzeczywistości.

MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Tel.: +48 94 347 10 50 (53)
Fax: +48 94 345 40 55
fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl

Eksportujemy
do ponad 60 krajów.

Rehabilitacja 2019

W tym katalogu znajdziecie
Państwo wiele produktów spełniających
wymogi dotyczące innowacyjności.

30
LAT Rz azem
Wami!
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