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INTELECT® NEO

ЕДИНСТВЕН В КЛАСА СИ
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INTELECT® NEO


Intelect Neo e единствен в класа си комбиниран физиотерапевтичен апарат , който обединява
най-новото от света на физиотерапията и технологиите.
 Уникална модулна система Ви позволява да добавяте и сваляте модули, без намесата на
квалифицирани техници. Това предоставя напълно ново ниво на гъвкавост във всяка
физиотерапия.
 Ергономичен и модерен дизайн на апарата, разработен на базата на изискванията на хиляди
терапевти от целия свят.
 Голям 10,4” LCD дисплей с Touch-screen интерфейс и ултрависок контраст, въртящ се на 360° и
променлив на 90° наклон.
 Вградени стотици клинични протоколи за всички терапевтични модули по симптоми или
диагнози. С включено описание, схеми на поставяне на електродите, противопоказания.
 Интерактивен интрефейс, който въпреки изключително многото функции на апарата, прави
работата с него невероятно лесно и бързо.
 Възможност за поставяне на най-използваните процедури като икони в главното меню, които
могат да се стартират само с едно натискане с пръста.
 Вграден изчерпателен анатомичен атлас с триизмерни изображения с висока резолюция.
 Запаметяване на резултатите от процедурите на стандартна USB флашка.
 Възможнст за вграждане на специално разработена количка с висококачествени чекмеджета
за комплектацията.
МОДУЛ ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
 Изчерпателна библиотека от всички известни в медицината терапевтични токове. Множество
патентовани терапии.
 Възможност за третиране на до четири пациента едновременно (с включване на втори модул
за електротерапия)
 Модул ЕМГ за обективна оценка на състоянието на пацинетите. Продължително
мониториране на ЕМГ кривата. Работа в режим ЕМГ плюс стимулация.
 Система за управление на пациентните кабели, които могат да се свързват отляво или
отдясно на апарата в зависимост от конфигурацията на помещението.
 Електродиагностика с I/T крива. Изчисление на реобаза и хронаксия.
МОДУЛ УЛТРАЗВУК
 Ергономични ултразвукови излъчватели с вградена калибрация. (Не е нужна прекалибрация,
когато се сменят)
 Възможност за избор на различни размери излъчватели
 Възможност за електротерапия през ултразвуковата глава. Комбинирана терапия електро
плюс ултразвук.
 Функция предварително затопляне на главата за увеличаване на пациентния комфорт
МОДУЛ ЛАЗЕРТЕРАПИЯ




Много голям избор от излъчватели диодни или клъстерни.
Ергономични излъчватели за максимално удобството на оператора и намаляване на умората
Вграден търсач на акупунктурни точки (без клъстерните излъчватели)
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 Непрекъснат контрол в реално време на доставената енергия.
МОДУЛ ВАКУУМ ТЕРАПИЯ
 Единственият в света вакуум апарат, който позволява третирането на двама пациента
едновременно (при включени два модула за електротерапия).
 Плавно регулиране на честотата на вакуум терапията
 Плавно регулиране на нивото на вакуума.
 Изключително тихо функциониране

INTELECT® NEO THERAPY SYSTEM
ЦЕНОВА ЛИСТА
Наименование
Intelec t Neo Base Unit
Intelect Neo Stim Module (1/2 or 3/4)
Intelect Neo Ultrasound Module (без глава)
УЗ глава
Количка
Intelect Neo Vacuum Module
Intelect Neo sEMG+Stim 1/2 ch Module
Intelect Neo Laser Module
850nm Laser Diode Probe 40mW
850nm Laser Diode Probe 100mW
850nm Laser Diode Probe 150mW
850 nm Laser Diode Probe 200mW
820nm Laser Diode Probe 300mW
13 Diode Cluster 3x50mW Lasers
13 Diode Cluster 3x100mW Lasers
13 Diode Cluster 3x200mW Lasers
9 Diode Cluster 5x50mW Lasers
9 Diode Cluster 5x100mW Lasers
9 Diode Cluster 5x200mW Lasers
33 Diode Cluster 5x50mW Lasers
33 Diode Cluster 5x100mW Lasers
33 Diode Cluster 5x200mW Lasers
670nm LED Diode Probe 10mW
19 Diode Cluster No Laser

Цена в Цена с
лева
ДДС
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Chattanooga Wireless - безжичен високотехнологичен апарат за
електростимулация, електротерапия и диагностика от най-ново
поколение

НОВО
 Най-модерният апарат за електростимулация, електротерапия и диагностика
 Четири независими безжични канала
 Wireless Technology tm – Безжична технология: Позволява пълна свобода на
движение на пациента, което ни предоставя неограничени възможности за
комбиниране на елестростимулация с различни видове упражнения, на
пасивна с активна терапия и електростимулация, стартирана от физическо
усилие на пациента.
 Технология MI (Muscle Intelligence) включваща следните технологии:
 MI-Scan: Автоматично определяне на оптималните параметри на импулсите
за всеки пациент или мускул. В началото на всяка процедура се стартира 10
секунден тест, който автоматично определя хронаксията, на базата на което
се избират оптималните параметри на импулса.
Това увеличава
ефективността на стимулацията и подобрява поносимостта на пациента.
 MI-Action: Тази технология предоставя възможност на пациента да стартира
електростимулацията, чрез минимална доброволна контракция на
стимулирания мускул. Предимставата от това са, че пациентът участва
активно в терапията, може самостоятелно да избира началото на
електростимулацията, което подобрява комфорта. Подобрява ефективността
на стимулацията като комбинира активна и пасивна контракция, което
увеличава регенерацията на мускулни влакна. Подобрява възстановяването
на нервите пътища на връзката ЦНС – моторна единица.
 MI-RANGE:
Автоматично определяне на минималния интензитет на
стимулация за получаване на ефективна терапия
 MI-TENS: В режим TENS автоматично следи за нежелани контракции и
автоматично контролира интензитета за оптимално въздействие.
 Технология +TENS ни позволява да комбинираме TENS процедура с
електростимулация
 71 вградени програми в категории: Рехабилитация, Съдови, Естетика,
Силови, Неврологична рехабилитация
 Подробни описания на програмите, схеми с поставяне на електродите,
противопоказания и насоки
 Уникална 3 фазова архитектура на програмите - Загрявка, Упражнение и
почивка. Това допринася за максимална ефективност на терапията, по-добър
комфорта на пациента и избягване на ефекта на акомодацията.
 Програма и точков електрод за автоматично намиране на моторната точка за
даден мускул, което подобрява ефективността на стимулацията
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INTELECT ADVANCED COLOR - високотехнологичен,
комбиниран апарат за електротерапия и диагностика с цветен
LCD дисплей
 Качество от Chattanooga - USA
 Изчерпателна библиотека от всички известни в медицината
терапевтични токове. Множество патентовани терапии.
 Най-популярния комбиниран апарат за електротерапия в България с
доказана надеждност
 два независими канала с възможност за работа с два различни тока
едновременно от всички налични в апарата
 Диагностика с И/Т крива с триъгълни и правоъгълни импулси и
изчисление на Реобаза и Хронаксия
 5,1 инча цветен LCD TFT дисплей с висока разделителна способност
 Възможност за работа с индивидуални пациентски смарт карти, за
запаметяване на данните на пациента и назначените му процедури
 Вградени над 500 клинични програми /протоколи/ с методи за
терапия на различни заболявания, включващи необходимите
параметри за дадена процедура и точното място за поставяне на
електродите. Организиране на протоколите по диагнози или по
симптоми
 Вградени цветни анатомични атласи с изобразяване на всички
мускули, тъкани, стави и кости в човешкото тяло с патологии по тях,
което е много полезен инструмент за лекария при назначаването на
терапия
 Възможност за лесно надграждане с лазерен модул и вакуум модул и модул за 4 канала
електротерапия
 Възможност за надграждане с ЕМГ модул, с който може да се провеждат биофидбек изследвания
и комбинирани процедури стимулация с биофидбек.
 вградено описание за приложението на всеки ток и начина на поставяне на електродите с цветни
изображения
 възможност за програмиране на програми с последователности от 3 вида различни токове от
всички налични в апарата
 уникален ергономичен дизайн, съчетаващ удобство за работа, устойчивост на удари и заливане с
вода

Модул УЛТРАЗВУК с 2 работни честоти
един излъчвател 5 см2
Ултразвуков излъчвател с площ 1,2,5 или
10 см2

Модул ЛАЗЕР с възможност за
комплектоване с 17 излъчвателя
Модул ВАКУУМ, вграден във футуристична
количка с чекмеджета за комплектация
Висококачествена футуристична количка за
апарата с вградени чекмеджета
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INTELECT MOBILE STIM - КОМБИНИРАН АПАРАТ ЗА
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
 Качество от Chattanooga - USA
 Два независими канала, с възможност за едновременно третиране на
двама пациента
 Изключително голям набор от ниско и средночестотни токове с
регулируеми параметри, високоволтови импулси, микротокове.
 Вградени клинични протоколи
 Голям LCD дисплей
 Изключително лесен за работа
 Портативен дизайн с възможност за работа на батерии (опция)
 Възможност за монтаж на количка с вакуум
 Тегло само 2.3 кг
 3 години гаранция

INTELECT MOBILE SOUND - АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ














Качество от Chattanooga - USA
Голям LCD дисплей
Изключително лесен за работа
Две излъчващи честоти за всички излъчватели – 1 и 3 MHz
Ергономични и изключително надеждни ултразвукови глави
Вградена калибрация във всяка глава за лесната им смяна
Голям избор от глави с диаметър 1,2,5 и 10 см2
Стандартна комплектация с една ултразвуковата глава 5 см2
Вградени клинични протоколи
Портативен дизайн с възможност за работа на батерии (опция)
Тегло само 2.3 кг
3 години гаранция

Допълнителен ултразвуков излъчвател с площ 1,2,5
или 10 см2

INTELECT MOBILE COMBO - КОМБИНИРАН АПАРАТ ЗА
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ и УЛТРАЗВУК
 Качество от Chattanooga - USA
 Два независими канала, с възможност за едновременно третиране на
двама пациента
 Независим канал ултразвук с две честоти – 1 и 3 MHz
 Ергономични и изключително надеждни ултразвукови глави с
възможност за електротерапия през нея
 Изключително голям набор от ниско и средночестотни токове с
регулируеми параметри
 Голям LCD дисплей
 Изключително лесен за работа
 Стандартна комплектация с една ултразвуковата глава 5 см2
 Голям избор от глави с диаметър 1,2,5 и 10 см2
 Вградени клинични протоколи
 Портативен дизайн с възможност за работа на батерии (опция)
 Тегло само 2.3 кг
 3 години гаранция
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INTELECT MOBILE LASER - АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ










Качество от Chattanooga - USA
Голям графичен LCD дисплей;
30 терапевтични програми;
Ергономични излъчватели за увеличаване на удобството на
оператора и намаляване на умората
Вграден в излъчвателите търсач на акупунктурни точки (без
клъстерните излъчватели)
Постоянен и импулсен режим. Свободна настройка на
импулсната честота
Възможност за избор на джаули или време на процедурата
Непрекъснат контрол в реално време на доставяната енергия
Широк избор от 17 излъчвателя с четири дължини на вълната
670 nm, 850 nm, 880 nm и 950 nm;
Лечение на сухожилията

27803

■

■

■

■

850nm Laser Diode Probe 100mW

27840

■

■

■

■

850nm Laser Diode Probe 150mW

27804

■

■

■

■

850nm Laser Diode Probe 200mW

27841

■

■

■

■

820nm Laser Diode Probe 300mW

27805

9 Diode Cluster 290mW Total

27810

■

■

■

■

9 Diode Cluster 540mW Total

27811

■

■

■

■

9 Diode Cluster 1040mW Total

27812

■

■

■

■

13 Diode Cluster 265mW Total

27813

■

■

■

■

■

■

■

■

13 Diode Cluster 415mW Total

27814

■

■

■

■

■

■

■

■

13 Diode Cluster 715mW Total

27816

■

■

■

■

■

■

■

■

19 Diode Cluster (No Lasers) 325mW

27815

■

■

■

■

33 Diode Cluster (No Lasers) 565mW

27809

■

■

■

■

33 Diode Cluster 690mW Total

27802

■

■

■

■

■

■

■

■

33 Diode Cluster 940mW Total

27807

■

■

■

■

■

■

■

■

33 Diode Cluster 1440mW Total

27808

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Лечение на изгаряния

Ставни патологии

850nm Laser Diode Probe 40mW

■

Повърхностни рани

27799

■

Дерматологични
патологии

Лечение на болка

Контузии на меките
тъкани

Лечение на рани

Каталожен номер

670nm LED Diode Probe 10mW

Тип на излъчвателя

■

■
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INTELECT RPW - АПАРАТ ЗА УДАРНО-ВЪЛНОВА ТЕРАПИЯ


















Голям цветен тъч-скрийн дисплей , въртящ се на 360°
Оригинални апликатори STORZ - Швейцария
Режими-екстракорпорален,радиален и фокусиран
Вградена клинична библиотека с:
цветни анатомични атласи и патологии
цветни снимки за начина на поставяне на апликаторите
над 80 клинични протокола с описание на лечебното въздействие и
автоматично зареждане на параметрите на процедурата
списък с противопоказанията на терапията за всяка патология
Памет за 200 потребителски протоколи
Два канала за едновременно свързване на два апликатора
Програма за автоматична настройка на прилаганата енегия,
позволяваща плавно увеличение на интензитета
Количка с чекмеджета за поставяне на апликаторите и аксесоарите
Вградена база данни за пациентите позволяваща запаметяване на
процедурите и параметрите на всяка процедура.
Работа с пациентни флаш-карти
Честота на имулсите от 0.5 до 21 Hz
Работно налягане от 1.4 до 5 бара
Уникален вибрационен режим (с трансдюсер V-ACTOR) за лечение на
целулита, лимфен дренаж, масаж и др.

ОПЦИИ:
Апликатор тип D35 D-ACTOR® 35 mm
Апликатор фокусиран тип F15 D-ACTOR® 15 mm
Апликатор дълбочинен DI15 15 mm
Апликатор C15 CERAma-x ESWT еластичен трансмитер
Комплект апликатори и трансдюсер тип V-ACTOR®

INTELECT MOBILE RPW - МОБИЛЕН АПАРАТ ЗА УДАРНО-ВЪЛНОВА
ТЕРАПИЯ








Оригинални апликатори STORZ - Швейцария
Режими-екстракорпорален,радиален и фокусиран
Честота на имулсите от 1 до 15 Hz
Работно налягане от 1 до 4 бара
Индикация на максимална и средна стойност на работното налягане
Вграден компресор
Уникален вибрационен режим (с трансдюсер V-ACTOR) за лечение на
целулита, лимфен дренаж, масаж и др.
 Размери 32см х 32см х 21см
 Тегло 9 кг
 Стандартна комплектация: Трансдюсер D-ACTOR, апликатор R15, апликатор
D-20S, стартов кит
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INTELECT SHORTWAVE 100 - АПАРАТ ЗА УВЧ ТЕРАПИЯ
 Качество от Chattanooga-USA
 Вградени клинични протоколи с описание на процедурите, снимки за
начина на поставяне на електродите, противопоказания
 Цветен екран с Touch-screen управление
 Изходяща основна честота 27,12 MHz
 Изходна излъчвана мощност:
 в непрекъснат режим 100 W
 в импулсен режим 200 W
 Продължителност на импулса – 20 - 400 μs
 Пулсова честота – 10  800 Hz,
 Капацитивни индуктори 120 мм – 2 бр.
 ОПЦИИ: Меки електори, индукционен електрод, детски електроди
ОПЦИИ
Гумени капацитивни електорди с възглавнички и кабели

TRU-TRACK - ТРАКЦИОНЕН /ЕКСТЕНЗИОНЕН/ АПАРАТ (4779)

Цена при поискване

 Три режима на екстензия: постоянна;на стъпки; циклична
 Възможност за избор на: време на обтягане; време на почивка; време на
въздействие;
 Монохромен Touch screen дисплей с ъгъл на завъртане 270 градуса;
 10 вградени клинични протокола за цервикални и лумбални патологии с
възможност за препрограмиране
 работа с пациентни карти с възможност за запис на болката преди въздействието
и след приключване на въздействието;

ОПЦИИ
TTET-200 – Електрическа дву-секционна екстензионна кушетка (6870)
TTFT-200 – Механична дву-секционна екстензионна кушетка (6840)

Цена при поискване
Цена при поискване

TRITON DTS ТРАКЦИОННА /ЕКСТЕНЗИОННА/ СИСТЕМА ВИСОК
КЛАС– КОМПЛЕКТ АПАРАТ ПЛЮС КУШЕТКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Цена при
поискване

















Три режима на екстензия: постоянна;на стъпки; циклична
Възможност за избор на: време на обтягане; време на почивка; време на въздействие;
5 уникални шаблона за екстензии, максимално копиращи ръчна терапия
Цветен Touch screen дисплей с ъгъл на завъртане 270 градуса;
80 вградени клинични протокола за цервикални и лумбални патологии с възможност за препрограмиране
работа с пациентни карти с възможност за запис на болката преди въздействието и след приключване на
въздействието;
Модул EMG (опция)
осигурява максимален комфорт на пациента в проно и супинална позиция
секция за повдигане на таза за подобряване на позицията при екстензия
независими секции за тръдния кош и ръцете
Възглавница за глава, позволяваща до 35º повдигане
Ръкохватки за проно екстензия без натоварване на торса
Газови амортисьори за лесно позициониране на секциите
Регулиране на височина от 52 см до 104 см
Раменни подпори за допълнителна фиксация
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АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ С НИСКОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ
COMBOSTIM - АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ С НИСКОЧЕСТОТНИ
ТОКОВЕ И ДИАГНОСТИКА
 Съвременен комбиниран физиотерапевтичен апарат, съчетаващ
широка гама терапевтични токове, модерен дизайн и компактни
размери.
 Голям 4.3 инча ЦВЕТЕН TFT дисплей с висока разделитена
способност
 Галваничен ток; Шест вида диадинамични токове MF, DF, CP, LP,
RS, DS; Правоъгълни, триъгълни и експоненциални монофазни
импулси; TENS имулси с продължителност от 50 до 900 us.; Ток на
Треберт; Руски ток; Фарадични токове; Неофарадични токове.
 Електродиагностика с правоъгълни и триъгълни импулси. Снемане
на I/T крива и автоматично определяне на реобаза и хронаксия.
 Връзка с компютър за запаметяване и разпечатка на I/T кривите
 Вградени диагнози и памет за потребителски програми

NEUROMED 4084 - АПАРАТ ЗА ГАЛВАНИЧНИ, ДИАДИНАМИЧНИ и
МОНОПОЛЯРНИ ТОКОВЕ
 2 независими канала;
 Вградени протоколи за различни видове заболявания, с предварително запаметени
паратери на токовете
 Диадинамични токове: 6 вида диадинамични токове: MF; DF; LP; RS; DS; CP
 Интензитет на тока – 0-60 mA
 Галванични токове: Интензитет на тока – 0-60 mA
 Монополярни токове: Форма на импулса: правоъгълна и експоненциална;
Интензитет на тока – 0-70 mA

DIASTIM - АПАРАТ ЗА ДИАДИНАМИЧНИ И ГАЛВАНИЧНИ ТОКОВЕ
 6 вида диадинамични токове: MF; DF; LP; RS; DS; CP.
 Интензитет на тока – 0-60 mA; Вграден графичен дисплей; 10 вградени
потребителски програми /методики/, с възможност за препрограмиране;
 Възможност за програмиране на въздействие с три различни токови форми в
една процедура

STIMPULS - НИСКОЧЕСТОТЕН ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР ЗА
ТРИЪГЪЛНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ И ЕКСПОНЕНЦИАЛНИ ИМПУЛСИ
 Форма на импулсите: монополярни (правоъгълни , триъгълни ,
експоненциални /фарадични/
 Продължителност на импулса: 0,1 ms ÷ 1s, плавно регулируема;
 Продължителност на паузата: 10 ms ÷ 5 sec, плавно регулируема;
 Честота на импулсите: 0,2 Hz ÷ 100 Hz, плавно регулируема;
 Честотна модулация /брой пакети в минута/: 5 ÷ 30, регулируемо;
 Интензитет на тока 0-100 mA
 Работа чрез мрежово захранване или с вградения акумулатор
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MH 8100 - КОМБИНИРАН АПАРАТ ЗА TENS и EMS ТОКОВЕ






Портативен апарат за електроневростимулация
Форма на импулса: Правоъгълна биполярна асиметрична;
Интензитет на тока – 0 - 80 mA, плавно регулируемо;
Вгрaдени 30 програми за терапия
Батерийно захранване

Maxi Plus 2 – Двуканален електростимулатор с ЕМГ












Портативен комбиниран апарат за електростимулация, ЕМГ и стимулация с ЕМГ
2 независими канала
Вградени над 50 програми за рехабилитация, болка, спорт,фитнес .
Цветен графичен TFT дисплей
Графично и цифрово изобразяване на кривата на ЕМГ
Параметри на импулса - форма : биполярна правоъгълна;
широчина на импулса: от 50 до 450 uS
Честота на импулса: 2-100 Hz
Интензитет на тока – 0 - 90 mA, плавно регулируемо;
Батерийно захранване
Тегло на апарата: 200 грама

НОВО

АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ СЪС СРЕДНОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ
INTERPRO 8000 – АПАРАТ ЗА СРЕДНОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ И
ВАКУУМ











Интерферентни, Премодулирани и Руски токове
Работа с токовете през ваккум електродите или с отделни кабели.
Два независими канала
Вградени програми
Голям LCD Touch screen дисплей
Възможност за работа само с вакуум
Плавна настройка на силата на и честотата на вакуума
Много широк диапазон на носещата честота от 2 до 12 kHZ
Диапазон на тока 0-80 мА
Модулираща честота 0-200 Hz

ВАКУУМ

INTERFER - АПАРАТ ЗА ИНТЕРФЕРЕНТНИ И СРЕДНОЧЕСТОТНИ
РУСКИ ТОКОВЕ
 Вградени токове: Четириполюсна интерференция; Двуполюсна
интерференция; Средночестотни /Руски/ токове;
 Голям 4.3 инча ЦВЕТЕН TFT дисплей с висока разделитена
способност
 Интензитет на тока – 0- 75 mA;
 Два независими канала
 Носеща честота – 2 500 ÷ 10 000 Hz;
 Резултантна честота - 1 ÷ 200 Hz;
 Вградени диагнози и памет за потребителски програми
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АПАРАТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ

UT1032 ПОРТАТИВЕН АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
 Портативен апарат за ултразвукова терапия, подходящ както за
професионална употреба така и за домашна.
 Честота на излъчването – 1 MHz
 Ергономична форма с повърхност на кристала от монолитен материал,
гарантиращ висока надеждност и износоустойчивост
 Три степени на излъчваната мощност
 Три продължителности на процедурата: 5, 10 и 15 минути
2
 Излъчвана ултразвукова мощност – 0 - 2 W/cm
2
1 MHz
 Ефективна площ на УЗ излъчвател 4 cm
 Портативен размер и тегло: само 193 грама

SONOMED III АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ – 1 MHz
SONOMED IV АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ – 3 MHz
 Честота на излъчването – 1 MHZ (Sonomed 3 ); 3 MHz(Sonomed 4)
 Ергономични излъчватели с повърхност от монолитен материал,
гарантиращ висока надеждност и износоустойчивост
2
 Излъчвана ултразвукова мощност – 0- 3 W/cm
 Непрекъснат и импулсен режим
 LCD дисплей с фоново осветление
 Вградини програми
 Портативни размери
2
 Окомплектован стандартно с един УЗ излъчвател 5cm

1 или 3 MHz

SONOMED V АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
 Две честоти на излъчването – 1 MHz и 3 MHz
 Ергономични излъчватели с повърхност от монолитен материал,
гарантиращ висока надеждност и износоустойчивост
2
 Излъчвана ултразвукова мощност – 0- 3 W/cm
 Непрекъснат и импулсен режим
 Голям графичен LCD дисплей с фоново осветление
 Вградини програми
 Портативни размери
2
 Окомплектован стандартно с един УЗ излъчвател 5cm

1 и 3 MHz

INTELECT MOBILE SOUND - АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ











Качество от Chattanooga - USA
Голям LCD дисплей
Две излъчващи честоти за всички излъчватели – 1 и 3 MHz
Ергономични и изключително надеждни ултразвукови глави
Вградена калибрация във всяка глава за лесната им смяна
Голям избор от глави с диаметър 1,2,5 и 10 см2
Стандартна комплектация с една ултразвуковата глава 5 см2
Вградени клинични протоколи
3 години гаранция
1 и 3 MHz

Допълнителен ултразвуков излъчвател с площ 1,2,5
или 10 см2
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АПАРАТИ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ
АПАРАТ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ BIOMAGNER С 2 ИНДУКТОРА
АПАРАТ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ BIOMAGNER С 4 ИНДУКТОРА
 Голям цветен TFT дисплей
 Висококачествени силиконови индуктори с уши за велкро
колани
 Вградени диагнози
 Пет режима на магнитното поле:
 Биполярно имулсно модулирано поле
 Биполярно честотно модулирано поле
 Биполярно амплитудно модулирано поле
 Монополярно импулсно поле
 Постоянно магнитно поле
 Интуитивно меню за лесна работа с апарата
 Интензитет на магнитното поле, плавно регулируем от 0 до
40 mT
 Едновременна работа с четири или два индуктора

MICHELANGELO АПАРАТ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ ЗА ЦЯЛО ТЯЛО
 Висококачествена италианска кушетка, с механизъм за
плавно движение на соленоида
 Два независими канала за едновременно третиране на
двама пациента
 Вградени клинични протоколи
 Съставяне на последователност от 3 различни
програми
 Памет за потребителски протоколи
 Голям LCD дисплей
 Интерактивно меню за лесна работа с апарата

ОПЦИИ
Комплект силиконови плоски индуктори с велкро колани

LGT2600A – ЕДНОКАНАЛЕН АПАРАТ ЗА ТРОЙНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ЧРЕЗ МАГНИТНО ПОЛЕ, ВИБРАЦИИ И ТОПЛИНА
LGT2600B – ДВУКАНАЛЕН АПАРАТ ЗА ТРОЙНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ЧРЕЗ МАГНИТНО ПОЛЕ, ВИБРАЦИИ И ТОПЛИНА
 Тройното въздействие с магнитно поле, вибрации и топлина
допринася за много по-добър ефект от магнитотерапията, както и
разширява приложението и за много повече заболявания.
 Приятно усещане и многократно увеличена удоволетвореност на
пациента от процедурата
 Магнитно поле – 360 ÷ 620 Гауса /36-62 mT/
 Микро-вибрация – 50~120 трептения/сек.
 Температура с 4 избираеми стойности: 40º, 50 º, 60 º и 65 º С.
 Автоматично поддържане на постоянна температура.
 Вграден таймер
 Избор на излъчватели
МАГНИТ, ВИБРАЦИЯ и ТОПЛИНА
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АПАРАТИ ЗА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ
LASERMED – АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ











Микропроцесорно управление
Интерактивно меню за лесна работа с апарата
Вградени програми за различни диагнози
Памет за създаване и запомняне на потребителски протоколи
Наличие на Ножие честоти и Калциев цикъл
Автоматично изчисление на дозата
вграден търсач на акупунктурни точки с контрол на чувствителността
Графичен LCD дисплей
Вграден сензор за проверка на лазерния излъчвател
Стандартна комплектация с импулсен излъчвател 905 nm с
максимална импулсна мощност минимум 60 W

ОПЦИИ
Излъчвател 830 nm 30mw /инфрачервена област/
Излъчвател 650 nm 15mW /видима червена област/

TERAPUS 2 Micro – АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ със IR сонда 150 mW








Микропроцесорно управление
Интерактивно меню за лесна работа с апарата
Вградени програми за различни диагнози
Памет за създаване и запомняне на потребителски протоколи
Автоматично изчисление на дозата
Графичен LCD дисплей
Стандартна комплектация с излъчвател 808 nm с мощност 150 mW

TERAPUS 2 Scanner – АПАРАТ ЗА СКАНИРАЩА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ
 Сканиращ лазер , позволяващ продължително третиране на пациентите без
непрекъснатата намеса на рехабилитатор. Особен подходящ за натоварени
физиотерапии
 3 режима на работа – Червен, инфрачервен и комбиниран (червен плюс
инфрачервен)
 Регулиране на сканиращата площ и формата на полето
 Функция Offset за автоматично придвижване на сканиращото поле
 Свободно регулиране на излъчващата глава в 3 равнини
 Визуализация на време или приложена доза
 Контрол на мощността от 20%-100%
 Непрекъснат и импулсен режим
 Вградени клинични програми
 Памет за потребителски програми
 Възможност за работа и с точкови и клъстерни излъчватели

Варианти
Вариант с 35 mW/660 nm червена и 250 mW/808 nm инфрачевена
Вариант с 50 mW/660 nm червена и 400 mW/808 nm инфрачевена
Вариант с 100 mW/660 nm червена и 500 mW/808 nm инфрачевена
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ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ЛАЗЕРИ
ALPHA LASER - 3 дължини на вълната – 808nm (7W),
980nm(13W),1064nm(10W)
BETA LASER - 2 дължини на вълната – 808nm (7W), 980nm(13W)
GAMA LASER - 1 дължинa на вълната – 808nm (7W)
DELTA LASER - 1 дължинa на вълната –980nm(13W)
OMEGA LASER - 1 дължинa на вълната - 1064nm(14W)
Високоенергийният лазер, прониквайки в тъкънта, предизвиква фотохимични реакции, които допринасят за лечебен биологичен ефект.
Такави са:
 повишаването на нивото на ATP в клетката, което ускорява
възстановяването и при дегенеративни и възпалителни процеси.
 Активация на микроциркулаацията, което спомага за по-добра
оксидация и доставка на полезни вещества към увредените
тъкани, както и по-бързо освобождаване на отпадни продукти
 Активация на лимфатичната перисталтика: Подобряване на
абсорбцията на интерстициалните течности и намаляване на
оттокаот посттравматични травми
 Хиперполяризация на мембраната на нервните тъкани: Този ефект
е свързан със прекъсване на мембранните канали за калиевите
йони, поради промяна на структурата на повърхностните
липопротеини. Това от своя страна води до повишаване на прага
на активация на болковите рецептори.
Високоенергийният лазер е подходящ при следните патологични състояния:
 Артралгии от различни източници, ревматични или дегенеративни (възпалителни и дегенеративни
артропатии,епикондилит, гоналгия, артрит,артроза,лумбаго,полиартрит,миозит,ишиалгия)
 Травматични заболявания, ставни разтежения, тендинит, теносиновит, мускулни разтежения, бурсит,
ентезит,мускулне лезии, скъсани мускуле и сухожилия, мускулни травми
 Пост-хирургично възстановяване
 Дерматологични заболявания: псориазис, херпес зостер, цикатризация
 Оттоци, артаропатии
Технически данни на за всички модели:
 Вграден голям цветен LCD дисплей с touch-screen дисплей
 Вградени диагнози с предварително запаметени параметри
 Възможност за настройка на фокуса на лазера от 8мм до 20мм
 Възможност за едновременно излъчване на до 3 честоти - 808nm,980nm и 1064 nm ( в зависимост от модела )
 Коефициент на запълване- от 20% до 100%
 Честота от 100Hz до 20 Khz
 Портативни размери
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АПАРАТИ ЗА ВИСОКОЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ
DIATERMED –УВЧ АПАРАТ













Микропроцесорно управление
Импулсен и непрекъснат режим на работа
Изходяща основна честота 27,12 MHz
Максимална изходна излъчвана мощност:
в непрекъснат режим 240 W
в импулсен режим 300 W
Продължителност на импулса - 400 μs
Пулсова честота – 45  400 Hz
Таймер – до 30 минути
Електроди с регулиране на ръзстоянието на антената от повърхността
Пациентен бутон за защита
Комплектация: Апликатори /излъчватели/ кондензаторен тип, с ф 130 мм, с кабели
– 2 бр., Гумени /меки/електроди с възглавнички – 2 бр; Глим лампа – 1бр.
ОПЦИИ
Детски апликатори, кондензаторен тип с диаметър 85 мм

BERNINI STUDIO –СВЧ АПАРАТ /Радар/










Импулсен и непрекъснат режим на работа
Голям LCD дисплей
Основна честота: 2 450 MHz
Изходна мощност – 250 W
Продължителност на импулса:в импулсен режим - 50  800 ms, в непрекъснат
режим- 400 ms
Импулсна честота – 1 Hz  4 Hz
Коефициент на запълване в импулсен режим: 20 %  80 %
Вградени 240 програми за терапия, с възможност за препрограмиране /съставяне
на методики по желание на лекаря/;
Кръгъл апликатор /излъчвател/;
ОПЦИИ
3-дименсионен излъчвател
Правоъгълен излъчвател

OREOL – апарат да локална дарсонвализация






Предназначен за локална дарсонвализация в козметиката и физиотерапията
Захранващо напрежение: 220V/50Hz
Работна честота: 100 kHz
Модулираща честота: 0 - 100 Hz
Стандартна комплектация-електроди: сферичен, прав, дъга и гребен по 1 бр.

Екранирана кабина за високочестотни апарати
 Размери: дължина 220 см; широчина 215 см; височина 200 см;
 Изцяло метална профилна конструкция (боядисана), позволяваща много бързо
сглобяване на място и възможност за лесно преместване на клетката. Откритият
дизайн на кабината позволява максимално добро проветрение, невъзможност за
образуване на плесен, както и позволява третирането на клаустрофобични пациенти.
 Метална екранираща мрежа подходяща за диапазона 10 MHZ – 3 GHz
 Вградено Ел. Табло с два контакта и прекъсвач
 Подово покритие от балатум
 Широка врата (100 см ) с панти и брава, позволяваща удобно влизане на всички
пациенти
 Заземяване в 4 точки с отделни проводници
 Възможност за замерване със специализирана апаратура и издаване на сертификат
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Therma - Апарат за високочестотна диатермия (Текар терапия)

НОВО

Therma е нов апарат, който използва метода на високочестотната диатермия за постигане
на оптимален терапевтичен ефект.
Терепавтичните ефекти на високочестотната диатермия са: генериране на ендогенна
топлина в тъканите, стимулиране на кръвообръщението, противовъпалително действие,
болкоуспокояване, лимфодренаж, стимулиране на естествения механизъм на реакция на
организма към патология и ускоряване на възстановителния процес.
Методът представлява прилагане на ток с много висока честота между голям неутрален
електрод и малък активен електрод (резистивен или капацитивен). Поради високата честота
кожното съпротивление е пренебрежимо малко и цялата енергия се предава в третираното
място без загуби и с много добра поносимост от пациента. Терапевтичната област е
ограничена от двата електрода. Допълнително предимство на метода спрямо класическата
диатермия (радари и УВЧ) е липсата на излъчвания извън третираната област от тялото.
Съществуват два метода за прилагане на енергията - капацитивен и резистивен.
Капацитивният метод се използва за третиране на повърхностни патологии, меки тъкани и
мускулатура. Резистивният метод се използва за третиране в дълбочина – стави, кости,
сухожилия. Апаратът Therma разполага с 6 накрайника (резистивни и капацитивни) което
помага за постигане на максимална ефективност на терапията за всяка част на тялото.
Вградените диагнози и цветният тъч-скрийн дисплей и ергономичната ръкохватка улесняват
максимално работата на терапевта.
Технически характеристики на апарата:










Методи: Резистивен и капацитивен
Две честоти на излъчване - 500 kHz и 1 MHz
Голям цветен 7“ LCD дисплей със сензорно управление
Ергономична ръкохватка с променлив ъгъл и лесен монтаж
на накрайника
Максимална мощност - 150 W
Непрекъснат и импулсен режим
6 накрайника (резистивни и капацитивни)
Тегло 5 кг
Размери 170 х 315 х 390 мм
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АПАРАТИ ЗА СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ
Инфрачевена лампа /Солукс/

Кварцова лампа Helios 400

 Мощност 250 W
 Статив с пет колелца
 Плавно регулиране на
мощността
 Регулиране на височината
и ъгъла на излъчвателя.

 Комбиниран режим
ултравиолетово +
инфрачервено излъчване.
 Регулиране на височината и
ъгъла на излъчване
 Ултравиолетова мощност
250W.
 Възможност за поставяне на
тубос

UV+IR

IR
TGS -THERM 6 STATIV Инфрачервена лампа за цяло тяло







Немско качество
Инфрачервени лампи - 6 броя;
Таймер с максимален период за облъчване 60 мин.;
Обща мощност – 900W;
Възможност за включване лампите по отделно;
Висококачествен статив с вижение на лампата в три измерения

900 W

ИНХАЛАТОРИ
402-ултразвуков инхалатор
 Ултразвуков инхалатор /небулайзер/
подходящ за болнично или домашно
ползване
 Дебит на разпрашаване:
3ml/min.
 Големина на частиците: 1 ~ 5
microns
 Количество лекарство – 350мл
 Таймер
 Датчик за нивото на водата

F-208 болничен ултразвуков
инхалатор
 Ултразвуков инхалатор /небулайзер/ с
възможност за инхалиране на двама
пациента едновременно
 Дебит на разпрашаване: 5
ml/min.
 Големина на частиците: 1 ~ 5
microns
 Количество лекарство – 80 мл
 Таймер
 Датчик за нивото на водата

PROFI SONIC – болничен инхалатор
 Висококачествен ултразвуков инхалатор /небулайзер/ с голям дебит и
възможност за продължителна инхалация
 Микропроцесорно управление
 Голям Touch screen LCD дисплей
 Ултразвукова честота: 1,7 MHz
 Дебит на разпрашаване:0-3 ml/min.
 Големина на частиците: 0,5 ~ 5 microns
 Въздушен обем: макс. 20 л/мин.
 Количество лекарство – 150 мл
 Възможност за продължително подаване на лекарство от шише
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АПАРАТИ ЗА КОМПРЕСОТЕРАПИЯ /ЛИМФОДРЕНАЖ/
ANYCARE – Апарат за компресотерапия





4-камерен апарат за компресотерапия
Изключително надежден и лесен за употреба
Съвременен, ергономичен и портативен дизайн
Обхват на налягането в камерите: 80÷240 mmHg - плавно
регулируемо
 Процедурен таймер до 30 минути
 Стандартно комплектован с 2 маншета за крак
ОПЦИИ
Маншет за ръка
маншет за кръста
къси панталони

MK400 – Професионален апарат за компресотерапия








6-камерен апарат за компресотерапия
Tри режима на компресия
Теймер:5÷ 95 мин.;
Обхват на налягането в камерите: 10÷200 mmHg - плавно регулируемо
Възможност за контрол на скоростта в 6 степени;
Тегло на апарата: 4.7 кг;
Стандартно комплектован с 6- камерни маншети за краката тип „ботуш”-2
броя;
ОПЦИИ
Маншет за ръка
маншет за кръста
къси панталони

DL1200 – 12-камерен, професионален апарат за компресотерапия от
най-висок клас












12-камерен апарат за компресотерапия
Изключително надежден и лесен за употреба
8 РЕЖИМА НА КОМПРЕСИЯ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО ЗА ВСЯКА КАМЕРКА
ИНДИВИДУАЛНО
Задаване на време на задържане и интервал
Обхват на налягането в камерите: 0÷200 mmHg - плавно регулируемо
Таймер:0÷ 90 мин.;
Графичен LCD дисплей;
Размери на апарата: 400х 350х 220мм;
Тегло на апарата: 18 кг;
Стандартно комплектован с 12- камерни маншети за краката тип „ботуш”2 броя;

ОПЦИИ
Маншет за ръка
маншет за кръста
Маншет тип дълги панталони
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HAND EXERCISE RELIEVER – апарат за раздвижване и
компресотерапия на ръка

Цена при
поискване

 Апарат за компресотерапия и раздвижване на ръка
 Tри режима - Режим на опъване, Режим на свиване, Комбинация от
двата режима
 Таймер:0÷ 99 мин.;
 2 независими изхода
 Обхват на налягането: 25÷200 mmHg;
 Тегло на апарата: 11 кг;
 Стандартна комплектация: Маншет за лява ръка-1 брой;Маншет за
дясна ръка-1 брой;

GAME READY - комбинирана система за компресотерапия и
криотерапия
GAME READY е революционна технология, която комбинира терапевтичните
свойства на компресотерапията и на криотерапията, за да предостави една
напълно нова терапия, която подобрява изключително много
рехабилитацията на спортни травми и постоперативни оттоци.

НОВО

TM

GAME READY включва патентованата технология ACCEL (Active
Compresion and Cold Exchange Loop) за значително ускоряване на времето
на възстановяване. Комбинираната активна компресия и криотерапия
намаляват болката и оттока, намаляват мускулните спазми, подобряват
лимфатичната функция и увеличават оксидацията, с което стимулират
естествения оздравителен процес.
Технологията ACCEL на GAME READY работи по следния начин: Активна
компресия до определено налягане последвано от отпускане, имитира
естествените мускулни контракции. Това подпомага разнасянето на оттока и
подобрява оксдацията на травмираната тъкан. В непрекъснат затворен
цикъл, вода преминава пред контейнер с лед и след това пред пациентния
маншет, с което охлажда травмираното място до предварително зададена
температура. Това спомага за намаляване на отока,болката и мускулните
спазми.
GAME READY е доказана технология, използвана от професионални
спортисти в NBA, NFL, NHL, Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд, Реал
Мадрид, Атлетико Мадрид, Национален отбор на Испания, Милан, Интер
Ювентус, Рома, Пари Сен Жермен, Национален отбор по футбол на
Франция, Аякс и много други клубове и организации.
Технически параметри:
 Температурен диапазон (при пълен резервоар с лед): 1°C до 10°C
 Четири нива на компресия – без, High 5-75mmHg, Medium 5-50mmHg, Low
5-15mmHg с около 4-5 минути на напомпване с около 1 минута отпускане.
 Вграден LCD дисплей
 Вградени програми
 Портативни размери и ниско тегло позволяват лесното пренасяне (3.3 кг)
 Голям избор от маншети

ОПЦИИ
Маншет за глезен
Маншет за рамо
Маншет за коляно - прав
Маншет за коляно – сгъваем (подходящ за използване с CPM)
Маншет за гръб

23
УРЕДИ ЗА ПАСИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
FISIOTEK 3000 E CPM за възстановяване на коляно и бедро
FISIOTEK 3000 G CPM за възстановяване на коляно и бедро
FISIOTEK 3000 GS СРМ за възстановяване на коляно и бедро с памет карта
FISIOTEK 3000 N CPM за възстановяване на коляно и бедро
FISIOTEK 3000 TS CPM за възстановяване на коляно, бедро и глезен с памет
карта
 Апарат за пасивно раздвижване на долен крайник (бедро, коляно,
глезен) FISIOTEK се предлага в 6 различни модификации-E, G, GS, N,
TS и F, позволявайки максимално задоволяване на нуждите на
потребителя.
 Най-високо качество от фирма RIMEC-Италия
 Управление от апарата или от дистационното за пациента.
 Много широк обхват на настройки: ъгъл, скорост, сила, паузи при
флекси и екстензия, период на загрявка, брой цикли за време и т.н.
 Отделните модификации включват следните възможности:
ТЕНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Възможности
Модел
Отделна на скорост на на флексия и екстензия
Контрол на силата
Контрол на продължителността
Автоматично увеличаване на ъгъл а на екстензия
Автоматично увеличаване на ъгъла на флексия
Пауза в края на екстензията
Пауза в края на флексията
Загряващи цикли
Обхват на ъгъла на раздвижване на коленната става
Обхват на движение на глезена
Обхват на движение на бедро(средата на крайника)

Е

G
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
-10º÷120º

GS
X
X
X
X
X
X
X
X
-10º÷120º

-10º÷120º

7º÷115º

FISIOTEK HP 2 - апарат за раздвижване на горен крайник –базова
конфигурация за рамо
 Апарат за раздвижване на горен крайник ( рамо, лакът, китка), за пасивна
рехабилитация (повдигане-ротация-свиване/разтягане –предно/ задно наклоняване
) с памет- карта
 Най-високо качество от фирма RIMEC-Италия
 Граници на движение на рамото: Височина 5º÷180º; Аддукция/Абдукция
(приближаване/раздалечаване) 35º÷150º; Вътрешна /Външна ротация 90º÷0º÷ 90º
 Граници на движение на лакътят: Свиване- разтяганe 0º÷ 150º; Проно(по очи)завъртане навън 90º÷0º÷ 90º
 Граници на движение на китката:Свиване- разтягане 80º÷0º÷ 80º; Лакътно и
радиално отклонение 20º÷0º÷ 30º
 Програмируеми функции:Различна скорост в две направления: min.
1,5º/sec.÷5,5º/sec.
 Продължителност на манипулацията; Автоматично увеличаване на обхвата на
движение в двете граници; Пауза в границите на движение; Загряващи цикли
ОПЦИИ
FHP229 - Комплект за движение на китка и лакът със стойка
FHP230 - Комплект за движение на лакът със стойка
FHP233 - Комплект за движение на китка със стойка

“FISIOTEK LT” - Преносим апарат за раздвижване на рамо








Може да се използва при седнало и легнало положение на пациента;
Движения, които може да се изпълняват:
Повдигане (елевация) в обхват на флексо-движението на рамото: 0º÷180º;
Повдигане (елевация) в обхват на движение- абдукция: покрива
целия физиологичен обхват;
Обхват на вътрешно-външно завъртане: 90º÷0º÷ 90º
Функции, които могат да бъдат програмирани (зададени):Скорост на движението;
Обхват на движението

N (деца)
X
X

X
X
0º÷110º

TS
X
X
X
X
X
X
X
X
-10º÷120º
20º÷-40º
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ORTOMED апарат за пасивно раздвижване на колянна става







Микропроцесорен контрол
Управление от дистанционно управление
Графичен LCD дисплей
Диапазон на движението - от -10 до 120 градуса
Подходящ за възрастни и деца
Програмируеми параметри: време, ъгъл на флексия, ъгъл на екстензия,
скорост,сила
 Задаване на пауза в края на флексията и в края на екстензията
 Вградени програми с възможност за препрограмиране
 Възможност за точно кофигуриране на аксесоарите за максимално удобство на
пациента

YTK-F апарат за пасивно раздвижване на колянна става







Микропроцесорен контрол
Управление от апарата или от дистанционно управление
Цветни дисплеи на апарата и на дистанционното управление
Диапазон на движението на колянната става - от 0 до 125 градуса
Вграден сензор за реалния ъгъл
Програмируеми параметри: време, ъгъл на флексия, ъгъл на екстензия,
скорост,сила

YTK-Е Shoulder Апарат за раздвижване на раменна и лакътна става






Микропроцесорен контрол
Управление от апарата или от дистанционно управление
Цветен LCD дисплей
Диапазон на движението - от 0 до 125 градуса
Програмируеми параметри: време, ъгъл на флексия, ъгъл на екстензия,
скорост,сила
 Отделни аксесоари за рамо и за лакът
 Възможност за точно кофигуриране на аксесоарите за максимално удобство на
пациента

YTK-Е Ankle - Апарат за раздвижване на глезенна става






Микропроцесорен контрол
Управление от апарата или от дистанционно управление
Цветен LCD дисплей
Диапазон на движението - от 0 до 125 градуса
Програмируеми параметри: време, ъгъл на флексия, ъгъл на екстензия,
скорост,сила
 Възможност за точно кофигуриране на аксесоарите за максимално удобство на
пациента
 Детекция на съпротивление на пациента с автоматично връщане

YTK-Е Wrist - Апарат за раздвижване на китка






Микропроцесорен контрол
Управление от апарата или от дистанционно управление
Цветен LCD дисплей
Диапазон на движението - от 0 до 125 градуса
Програмируеми параметри: време, ъгъл на флексия, ъгъл на екстензия,
скорост,сила
 Възможност за точно кофигуриране на аксесоарите за максимално удобство на
пациента
 Детекция на съпротивление на пациента с автоматично връщане
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SP-1000 апарат за пасивно/активно раздвижване на горни и долни
крайници с BIOFEEDBACK
SP-2000 апарат за пасивно/активно раздвижване на долни
крайници с BIOFEEDBACK
SP-3000 апарат за пасивно/активно раздвижване на горни
крайници с BIOFEEDBACK

Цена при
поискване
Цена при
поискване
Цена при
поискване

 Апарат за пасивно / активно раздвижване на горни и долни крайници за
пациенти в инваливни колички, за следоперативно възстановяване или
страдащи от различни нервно -мускулни заболявания ограничаващи
възможностите им за движение
 Режим пасивно двупосочно движение
 Режим активно упражниение, с настройка на съпротивлението.
 Режим асистирано упражнение, с настройка на подпомагащата сила
 Biofeedback функция, показваща степента на участие на пациента с
отчитане на отделните педали
 Защита от спазми на 3 нива с предварителен избор за превантивно
действие
 Цветен Touch-screen дисплей
 Вградено видео за развлечение на пациента
 Гласови команди за спиране , пускане и защитата от спазми
 Захранване: 220V/50Hz
 Тегло 50 кг
 Вградени колелца за лесно преместване

Системата за триизмерен постурален и плантарен анализ

Цена при
поискване

 Получаване на триизмерен плантарен образ с или без пръстите, чрез сензор за налягане с размери 595х520
мм
 Получаване на триизмерен постурален образ чрез система от камери
 Разделителна способност на полчавания образ – 0.5 мм по X,Y и Z
 Диагностика за сколиоза, кифоза и лордоза
 Специализиран софтуер за определяне на:
 Ъгъл на тялото, ъгъл на задните части на краката,определяне на критерийните линии на тялото
 Цветен контурен 2D анализ на тялото
 Цветен контурен 3D анализ на тялото
 Определяне на контурни линии
 Сравнителен анализ на образи преди и след приложена терапия
 Конфигуриране на разпечатката
 Изключително прецизен анализ налягането на стъпалата чрез аткивна повърхност съставена
от 2116 сензора
 Автоматично изчисление на преден/заден баланс и ляв/десен баланс
 Анализ на свода на стъпалото за определяне на дюстабан
 Вградена библиотека с патологични случаи, която подпомага лекаря в точното определяне на
диагнозата
 Анализ за наднормено тегло
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УРЕДИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
WSC-4 Клетка на Роше – Голяма








Размери: Височина 200 см, Дължина 200 см, Широчина 200 см
Висококачествено прахово боядисване
Размер на мрежата 5см на 5 см
Крачета с механизъм за нивелиране
Маскимално тегло на пациента 200 кг
Произход - Полша

PUR Клетка на Роше – Малка








Размери: Височина 200 см, Дължина 235 см, Широчина 70 см
Висококачествено прахово боядисване
Размер на мрежата 5см на 5 см
Възможност за закрепване към болнично легло
Колелца
Маскимално тегло на пациента 160 кг
Произход - Полша

Комплект принадлежности за КЛЕТКА НA РОШЕ






















Въже-дължина 1 600мм – 8 бр.
Въже-дължина 960мм – 2 бр.
Въже-дължина 2 450мм – 1 бр.
Въже-дължина 5 720мм – 1 бр.
Въже-дължина 3 750мм – 2 бр.
Превръзка за предмишница и за крак 100х420 – 4 бр.
Превръзка за бедро и ръка145 х540 – 4 бр.
Превръзка за таз 230х750 – 1 бр.
Превръзка за гърди 225 х 675/ 340 х 100 – 1 бр.
Превръзка за глава 150 х530 – 1 бр.
Превръзка за ходила 75 х 610 – 2 бр.
Превръзка за две стави 160х 80 колан 40х 1350 – 2 бр
Колан за повдигане на таза 1330 х 170 – 1 бр.
Приспособление за контакт между ходила – 1 бр.
Подбрадник на глисон с Т – кука – 1 бр.
Тежест 0,5 кг – 2 бр.
Тежест 1,0 кг – 2 бр.
Тежест 1,5 кг – 1 бр.
Тежест 2,0 кг – 1 бр.
Тежест 2,5 кг – 1 бр.
Тежест 3,0 кг – 1 бр.
 S – куки – 30 бр.
 Произход - Полша
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Табло ДЕЖ за упражнение на ежедневни дейности






електически уреди – контакти, ключове, крушки, калкулатор
механични уреди – брави, ключалки, кранове
облекло – закопчаване на копчета, колани, връзки
възможност за монтаж на стена или върху маса
Светлинна индикация

Механичен уред за
раздвижване на рамо

Механичен уред за
раздвижване на китка

 Монтаж за стена
 Плавно регулиране на
съпротивлението
 Настройка на височината

 Упражнения за проносупинация и флексияесктензия
 Настройка на
съпротивлението
 Възможност за монтаж на
стена
 Размери 70х15х19 см

Механичен уред за
раздвижване на глезен

Механичен уред за
раздвижване на колано

 Упражнения за флексияесктензия
 Съпротивление чрез
пружини
 Връзки за закрепване на
крака на пациента

 Плавно регулиране на
съпротивлението
 Връзки за стабилно
закрепване на пациента

Механичен уред за
раздвижване на пръсти

DIGI –FLEX Механичен уред

 Лабиринт за пръсти
 Подходящ за възрастни и
деца

 съпротивление 0,7 кг.- жълт
 съпротивление 1,4 кг.- червен
 съпротивление 2,3 кг.- зелен
 съпротивление 3,2 кг.- син
 съпротивление 4,1 кг.- черен

Механичен уред за
раздвижване на коляно

Двоен пулей за гърди
/скрипец/









Флексия и екстензия на коляно
Настройка на началния ъгъл
Изработен от здрава стомана
Фиксирана опора за гърба
Странични опори за ръцете
Различни степени на натоварване
С 8 тежести:1 чифт от ½ кг, 1 чифт
1 кг, 1 чифт от 2 кг, 1 чифт от 3 кг.

за раздвижване на пръсти

 Стоманена рамка;
 2 ръкохватки – на нивото на гръдния
кош
 2 ръкохватки – на нивото на пода
 Уредът дава възможност за
упражнения на горната и долната част
на тялото;
 Механично регулиране на тежестите
(общо:10 кг.);
 Размери на уреда:70 х 158 х 15 см;
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TB/O Уред за раздвижване на
ръка

PS-4 Уред за раздвижване на
глезен

 Подходяща, за лакът, китка,
пръсти
 Задаване на различно
съпротивление чрез тежести

 Позволява упражнение във
всички равнини
 Задаване на различно
съпротивление чрез тежести

RG-1 rw Уред за раздвижване на
горни крайници

Дюшек за рехабилитация

 Позволява ротация на горни
крайници
 Контрол на съпротивлението
 Регулиране на височината
 За монтаж на стена, върху
клетка на Роше или шведска
стена

 Размер 195х85х5см
 Сгъва се на трисекции с велкро
ленти и дръжка за пренасяне

P/U Успоредка за
рехабилитация





Настройка на височината 63 – 115 см
Настройка на широчината 35-75 см
Дължина 300 см
Максимално тегло на пациента 150 кг

T/U Успоредка за
рехабилитация с препиятствия






Настройка на височината 63 – 115 см
Настройка на широчината 35-75 см
Дължина 300 см
6 броя препиятствия с променлива височина
Максимално тегло на пациента 150 кг

S/U Успоредка за рехабилитация с
наклон и стълби
 Настройка на височината 63 – 115 см
 Настройка на широчината 35-75 см
 Дължина 355 см
 Дължина на наклона 180 см
 Четири стъпала с височина 10 см
 Максимално тегло на пациента 150 кг

Гониометър за пръсти
Гониометър стандартен

Динамометър хидравличен
Здрав метален корпус с
анатомична форма.
Аналогова скала за
измерване на силата. 5
позиции за различни
размери ръце.
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Рехабилитационен велоергометър
Kettler Polo Reha


Произведено в Германия




Магнитна натоварваща система с маховик маховик 7кг
10 степени на натоварване




LCD дисплей
Компютър със следене на 8 показателя




Памет за тренировката на двама трениращи
Ергономична седалка, която се регулира във вертикална и хоризонтална посока




Програма за възстановяване на пулса (recovery pulse) и фитнес оценка
Регулиране ъгъла на ръкохватките




Измерване на пулса чрез специални сензори на ръкохватките
Максимално тегло на трениращия – 150 кг




Размери: 110 х 53 х 130 см
Тегло на уреда: 35 кг (бруто)

До 150 КГ

Рехабилитационна бягаща пътека
Kettler Pacer Reha


Произведено в Германия




Мотор 1.1 кW / 1.6 HP, пикова мощност 2.0 кW / 2.8 HP
Електронна система за контрол на скоростта: 1-16 км/ч. (стъпка 0.1 км)




Електронна обезопасителна система
7 тренировъчни програми, включително контрол на пулса




Възможност за директен избор на 3 скорости
Възможност за директен избор на 3 наклона




Автоматична промяна на наклона: 0 – 10%
Компютър с показатели: време, скорост, изминато разстояние, калории,



пулс, наклон.
Бягаща повърхност: 132 х 45 см



Гумени амортисьори под Бягащата лента , за омекотяване на движението
и намаляване натоварването в ставите.




Максимално тегло на трениращия: 120 кг
Размер в сглобено положение: 182.5 х 80 х 134 см




Размер в сгънато положение: 94 х 80 х 157 см
Тегло на уреда: 89 кг (бруто)

Професионален вибромасажор
Actuell


Подходящ за лечение на целулита и лимфодренаж, както и за общ
мускулен тонус




Подходящ за хотели, спа центрове, физиотерапии.
Масажор с три различни колана



Стъклена основа, потенциометър за регулиране на вибрациите в 4
степени




Размери в сглобено състояние: 70 х 43 х 112 см.
Тегло на уреда: 20 кг. (бруто)



Максимално тегло на трениращия: 110 кг.
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КУШЕТКИ
Дървена кушетка тип FIX-1A
 Двусекционна дървена кушетка, предназначена за: физиотерапия,
рехабилитация, масаж и др.
 Максимално натоварване: 180кг;
 Размери: Широчина-70см; Дължина-195см;
 Променлива височина: 60-90 см;
 Плавно регулиране на наклона на секцията за главата с газов
амортисьор от 0° до 70°;
 Материал- масивно дърво – бук;
 Тапицерия от дунапрен с висока плътност и изкуствена кожа;
 Рафт за принадлежности

НОВО

Електрическа кушетка тип “EL022“
 Четири секционна кушетка, предназначена за: прегледи,
физиотерапия, рехабилитация, козметични процедури, масаж и др.
 Максимално натоварване: 225 кг;
 Електическо регулиране на височината, чрез крачен пулт от 57 до 93
см;
 Размери: Широчина-69см; Дължина-194см
 Плавно регулираща се секция за главата с газов амортисьор от -25°
до +60°
 Регулируеми секции за ръцете.
 Тапицерия от дунапрен с висока плътност и изкуствена кожа и
височина 5 см;
 Вградени прибиращи се колелца за лесно преместване и стабилна
фиксация към пода

НОВО

Електрическа кушетка тип “EL05“
 Пет секционна кушетка, предназначена за прегледи,
физиотерапия, рехабилитация, козметични процедури,
масаж и др.
 Максимално натоварване: 225 кг;
 Електическо регулиране на височината, чрез крачен пулт от 57 до 93
см;
 Размери: Широчина-69см; Дължина-194см
 Плавно регулираща се секция за главата с газов амортисьор от -25°
до +60°
 Регулируеми секции за ръцете.
 Eлектрическо повдигане на средната секция от 0° до 22°
 Повдигаща се секция за краката от 0° до 90°
 Тапицерия от дунапрен с висока плътност и изкуствена кожа и
височина 5 см;
 Вградени прибиращи се колелца за лесно преместване и стабилна
фиксация към пода
Електрическа кушетка тип BOBATH

НОВО
Дву секционна електрическа кушетка Bobath,
предназначена за рехабилитация на пациенти с
неврологични заболявания, която има широка
повърхост, позволяваща свободно движение както на
пациента, така и на рехабилитатора

Портативен масажен стол
Портативен масажен
стол с много здрава
алуминиева конструкция.
Изключително лек- само
9 кг. Голям избор от
настройки. Максимално
тегло на пациента – до
180 кг

НОВО

НОВО
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КОНСУМАТИВИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ
Лента Carci exercise band - 1.5 м дължина и 15
см широчина
 Жълта - със супер слабо съпротивление
 Розова – със слабо съпровтивление
 Зeлена - със средно съпротивление
 Синя – със силно съпротивление
 Лилава – с много силно съпротивление
 Сребриста – със супер силно съпротивление
 Оранжева – с най-силно съпротивление

5.50
6
7.50
9
10.50
13.50
16

6
7.20
9
10.80
12.60
16.20
19.20

Ластик Carci Tubing – 1,5 м
 Жълт- със супер слабо съпротивление
 Розов – със слабо съпровтивление
 Зeлен - със средно съпротивление
 Син – със силно съпротивление
 Лилав – с много силно съпротивление
 Сребрист – със супер силно съпротивление
 Оранжев – с най-силно съпротивление

7
8
8.50
9
9.50
14
20

8.40
9.60
10.20
10.80
11.40
16.80
24

10

12

Ръкохватки за ластик

1. Гумени електроди за физиотерапевтични апарати
/Ф 4мм/
малки – 5 х 5см
2. Възглавнички за гумени електроди /Ф 4мм /- малки
– 5 х 5см

6

7.20

2

2.40

3. Гумени електроди за физиотерапевтични апарати
/Ф 4мм/
средни- 6 х 8см
4. Възглавнички за гумени електроди /Ф 4мм/средни - 6 х 8см
5.Гумени електроди за физиотерапевтични апарати
/Ф 4мм/
–
кръгли – ø2,5см
6.Гумени електроди за физиотерапевтични апарати
тип “INTELECT”
малки - 4 х 6см
7. Възглавнички за гумени електроди за апарати тип
“INTELECT”
малки - 4 х 6см
8.Гумени електроди за физиотерапевтични апарати
тип “INTELECT”
средни- 6 х 8см
9. Възглавнички за гумени електроди за апарати тип
“INTELECT”
средни- 6 х 8см
10.Гумени електроди за физиотерапевтични апарати
тип “INTELECT”
-

8

9.60

2.50

3

5

6

6

7.20

2

2.40

8

9.60

2.50

3

10

12
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големи - 8 х 12см
11. Възглавнички за гумени електроди за апарати
тип“INTELECT”
големи - 8 х 12см
12. Пациентен кабел с 2 накрайника
за физиотерапевтични апарати тип “INTELECT”

3

3.60

55

66

13. Пациентен кабел с 3 накрайника
за физиотерапевтични апарати тип “INTELECT”

55

66

14. ВЕЛКРО КОЛАН

6

7.20

15. Вакуум електрод /Ф 30мм/ - 1 бр.

45

54

16. Възглавнички за Вакуум електроди – комплект 4
бр.
17. Вакуум електрод /Ф 60мм/ - 1 бр.

12

14.40

55

66

18. Възглавнички за Вакуум електроди – комплект 4
бр.
19. Вакуум електрод /Ф 90мм/ - 1 бр.

12

14.40

65

78

20. Възглавнички за Вакуум електроди – комплект 4
бр.
21. Вакуум шлаухи – 1 бр.
22. Лепещи електроди за електростимулация /Ф 3мм/
– комплект 4 бр.
23. Лепещи електроди за електростимулация /Ф 5мм/
– комплект 4 бр.
24. Лепещи електроди за електростимулация /Ф 7мм/
– комплект 4 бр.
25. Точков електрод с 4 накрайника
26. Силиконов магнитен индуктор, с възможност за
адаптиране към всеки вид апарат за
магнитотерапия, без промяна на техническите
характеристики на апарата
27. ОФЕРТА ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИТЕ КАБЕЛИ ЗА
ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНИ АПАРАТИ С НОВИ
КАБЕЛИ, МНОГОКРАТНО ПО-НАДЕЖДНИ И
ИЗДЪРЖЛИВИ

12

14.40

60
12

72
14,40

12

14,40

15

18

50
150

60
180

НОВ КАБЕЛ С ЕДИН КУПЛУНГ, ДВА ПРОВОДНИКА и
ДВА НАКРАЙНИКА ТИП «БАНАН»
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36

НОВ КАБЕЛ С ЕДИН КУПЛУНГ И ЧЕТИРИ
ПРОВОДНИКА И ЧЕТИРИ НАКРАЙНИКА ТИП
«БАНАН»
28. Кабел за УВЧ тип «Diatermed»
29. Апликатор /излъчвател/ кондензаторен тип, с ф
130 мм за УВЧ тип «Diatermed»
30. Кабел за радар тип „Bernini Studio”

60

72

90
150

108
180

120

144

