Wszystko czego potrzebują fizjoterapeuci

Aplikator szpulowy CS35
Aplikator szpulowy CS35 przeznaczony do
współpracy z aparatami PhysioMG 815,
PhysioMG 825 oraz PhysioMG 827
Oferta z dnia: 2021-06-16

• masa

15 kg (Al)/
22 kg (Cu)

Aplikator szpulowy CS35
Aplikator CS35 - średnica 35 cm
- przeznaczony jest do współpracy z modelami
PhysioMG 815, PhysioMG 825 oraz
PhysioMG 827.
Nowy aplikator szpulowy CS35 posiada
wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik
aktywności pola magnetycznego oraz
wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji
zwiększającą komfort pacjenta w trakcie
zabiegu polem magnetycznym.
Więcej informacji na temat
magnetoterapii znajdziesz na stronach:

Parametry techniczne
Parametry magnetoterapii

●

• maksymalna indukcja znamionowa
10 mT
w geometrycznym środku aplikatora

●

●

• maksymalna indukcja znamionowa
przy ściance aplikatora

12 mT

• maksymalna wartość zmiany indukcji

24 mT

●
●

Parametry ogólne
• wymiary aplikatora
bez kabla przyłączeniowego

●

●

44,1 x 32,2
x 45,7 cm

●
●

Pole magnetyczne oddziaływanie biologiczne
Pole magnetyczne ujęcie fizyczne
Magnetoterapia – zastosowanie pola magnetycznego
Magnetoterapia – wskazania i przeciwwskazania
Leczenie polem magnetycznym ZZSK
Terapia stawów biodrowych i kolanowych za pomocą
pola magnetycznego
Magnetoterapia - wpływ pola magnetycznego na
syntezę kolagenu
Magnetoterapia w profilaktyce migren
Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego
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●

w terapii osteoporozy
Magnetoterapia — zastosowanie pola magnetycznego
w utrudnionym zroście kostnym

Więcej informacji o producencie i

aparacie znajdziesz na stronie:
●

www.astar.pl
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