Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

Impactis M aparat do terapii falą
uderzeniową
Impactis M aparat do terapii falą
uderzeniową w rehabilitacji, medycynie
sportowej , ortopedii oraz medycynie
estetycznej.

PROMOCJA

Cena: 21 900,00 zł
VAT: 8%
Stara cena: 24 900,00 zł brutto
Oferta z dnia: 2019-03-20

niezwykle skutecznie leczyć patologiczne zmiany
ścięgien, wiązadeł, torebek stawowych oraz mięśni i
kości. Leczy dolegliwości, które tradycyjnie wymagają
interwencji chirurgicznej. Główne obszary zastosowań to
rehabilitacja, medycyna sportowa, ortopedia oraz
medycyna estetyczna.

Impactis M aparat
do terapii falą

Terapia falą uderzeniową aparatem
Impactis M zapewnia:
●

wysoką, potwierdzoną klinicznie skuteczność

uderzeniową

Terapia falą uderzeniową to jedna z najbardziej
efektywnych metod leczenia dolegliwości bólowych
układu mięśniowo– szkieletowego. Przy odpowiednio
dobranych parametrach zabiegowych, dzięki penetracji
fal w głąb ciała terapia jest skuteczna w leczeniu
procesów chorobowych zlokalizowanych zarówno w
powierzchniowych, jak i w głębszych tkankach. Impactis
M to nowoczesny aparat do zwalczania przewlekłego
bólu. Dzięki zabiegowi falą uderzeniową można

●
●

●
●
●

●

nieinwazyjność
szybką poprawę stanu klinicznego – wystarczą 3-4
zabiegi z 1 tygodniową przerwą
sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut
brak efektów ubocznych
brak konieczności podawania znieczulenia i stosowania
środków farmakologicznych
połączenie leczenia objawowego z przyczynowym
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długotrwały rezultat leczniczy
maksymalne możliwe nastawy 5 bar/ 25 Hz

IMPACTIS M CECHUJE:
●
●

●

●

●

dedykowany transmiter do medycyny estetycznej
aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym
pochłaniającym drgania
ergonomiczne ukształtowanie przodu głowicy
poprawiające komfort trzymania
za pomocą urządzenia w wersji zainstalowanej można
wykonać ponad 2 000 000 uderzeń
zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia
wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń lub więcej

TRYBY EMISJI FAL
UDERZENIOWYCH
●
●
●

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
●
●
●
●

pojedynczy
ciągły
burst

●
●
●

PROGRAMY ZABIEGOWE

●
●
●

●

43 programy wbudowane

●
●

PARAMETRY TECHNICZNE

●
●

ciśnienie kompresora

1-5 bar

częstotliwość emisji
impulsów (uderzeń)

1-25Hz

ilość uderzeń

1- 10 000

maks. gęstość energii na
powierzchni transmitera

3mJ/mm2

żywotność systemu
balistycznego

>2 miliony cykli

zasilanie

100-240V,47-63Hz, 24VDC
6,25A

wymiary

36,1x30,4x15,1 cm

masa z aplikatorem i
zasilaczem

9kg

●
●

kabel zasilający (1 szt.)
zasilacz impulsowy (1 szt.)
aplikator fali uderzeniowej (1 szt.)
transmiter 10 mm (1 szt.)
transmiter 15 mm (1 szt.)
transmiter 20 mm (1 szt.)
transmiter tytanowy 15 mm (1szt.)
zapasowe uszczelki 8x3, 12x3, 13x3 (po 2 szt.)
zapasowa sprężyna elastomerowa (2 szt.)
żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)
zapasowy bezpiecznik zwłoczny (1 szt.)
uchwyt aplikatora (1 szt.)
wkrętak do montażu uchwytu (1szt.)
ściereczka do wyświetlacza (1 szt.)
rysik do wyświetlacza (1 szt.)
instrukcja obsługi (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
●
●
●
●
●
●
●

transmiter 35 mm - do medycyny estetycznej
transmiter tytanowy 10 mm
transmiter tytanowy 20 mm
zestaw naprawczy (system balistyczny)
słuchawki
torba na aparat i wyposażenie
Versa X stolik pod aparat

Fala uderzeniowa - więcej
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informacji znajdziesz na stronach:
●
●
●
●

●
●

Fala uderzeniowa wskazania
Fala uderzeniowa
Porówanie radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej
Porównanie fali uderzeniowej kompresorowej i
napędzanej elektromagnetycznie
Fala uderzeniowa przeciwwskazania
Fala uderzeniowa zabiegi

Więcej informacji o producencie i
aparacie znajdziesz na stronie:
●
●

www.astar.pl
www.impactis.com.pl
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